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Fõtisztelendõ RÁZMÁNY CSABA,
a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke 60 éves!

A választások elsõ fordulójának idõpontjával
esett egybe Rázmány Csaba püspök születésnapja.
Ezért, valamint azért, hogy a meghívott lelkészek
vasárnap szolgálhassanak gyülekezeteikben, ápri-
lis 8-án, szombaton délután 2 órakor gyülekeztek a
Bartók Béla Egyházközség tanácstermében a Csa-
lád által meghívott rokonok, barátok, munkatár-
sak.

Az üdvözlések rendjén elmondták gondolatai-
kat e sorok írója, aki feleségével és Zita lányával
Áprily Lajos: Imádkozom, legyek vidám címû ver-
sét is elénekelte (aminek dallamát õmaga szerez-
te), Elekes Botond egyházi fõgondnok, Dr.Kiss Ba-
lázs, zsinati tanácsos, a Család jó barátja,
Kelemen Miklós, rangidõs lelkész, Pécsi L. Dániel
heraldikus, Tarnai Katalin, a Magyar TV Arany-
füst mûsorának szerkesztõje és sokan mások, akik
az ajándékozás során mondták el közvetlenül jókí-
vánságaikat. Jó ebéd és jó hangulat következett
ezután…

…Következzen itt néhány gondolat a fõjegyzõ
üdvözlõ beszédébõl:

Fõtisztelendõ Püspök Úr!
Kedves rokonok, barátok, munkatársak,
meghívott vendégek!

A Szentírás azt írja az Ézsaiás könyvében: Akik
az Úrban bíznak, azoknak erejök megújul, szárny-
ra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lan-
kadnak meg, járnak és nem fáradnak el. E gyönyö-
rû bibliai gondolat fényében nézhetjük az
Ünnepelt eltelt 60 évét. Kányádi Sándor Fától fáig
címû versében egy lovait keresõ gyermekrõl ír. Az
elveszett, elcsángált lovakat keresve mind beljebb
és beljebb kellene menjen az erdõ sûrûjébe. Szívé-
ben félelem, mert, ahogy Ady Endre írja, Jó Csönd
Herceg félelmetes tud lenni az erdõben járó ember
számára. „Fától fáig lopja magát a gyermek”, mert
a lovak nélkül nem lehet hazamenni.

Az áhított tisztásra el kell érni, ahonnan idõn-
ként hallja a csengettyûszót, amit már az anya-
méhben is hallott. Így reménykedik: „…haladj to-
vább fától fáig / biztasd magad kislegény…” „Orra
bukva az avaron” /Farkas Árpád/, hányszor kell
menni mégis tovább, tovább „az élet egyre sûrûbb
erdejébe” /Juhász Gyula/ fától fáig, és közben meg-
húzódni, akár a félelemtõl is reszketve abban az is-
tenes tudatban, hogy „akik az Úrban bíznak, azok-
nak erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a
saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, jár-
nak és nem fáradnak el”. Papi családba érkezett
Kolozsváron ezelõtt 60 évvel Rázmány Csaba, hogy

testvéri szeretet örömzajától legyen hangos az ott-
hon. Majd kezdõdött – nem könnyû években – az út
fától fáig, óvoda, iskola, érettségi, majd az édesapa
nem irigyelt életpályájának folytatása, teológia, se-
gédlelkészség Brassóban, gyönyörû évek az al-
só-boldogfalvi gyülekezetben, rátalálás a küzdõ-
társra egy székelykeresztúri székely leánykában, a
gyermekek érkezése…és mennyi gond, felelõsség,
munka, helytállás, de kellett menni fától fáig, ezt
kérte a hivatás, és mindig tudni kellett, hogy „akik
az Úrban bíznak…” Hány örömteli keresztelés, es-
ketés, konfirmálás, köztük az övéiké is, hány teme-
tés, veszteség, köztük az övéiké is, eredmények, si-
kerek, de megpróbáltatások is, építés a romlás
után. Majd a legnagyobb kereszt, amiért el kellett
hagyni a szülõföldet, gyógyulást keresni. De kellett
menni a tisztás felé, fától fáig lopva magát, szeret-
teinek, gyülekezetei tagjainak, barátainak, mun-
katársainak aggódása, féltése közepette.

A tisztás hívogat, az anyaméhben hallott csen-
gettyûszónak varázsa van és bátorít. Az egyhá-
zunk 2001-ben fõpásztorává választja, 2005-ben
újraválasztja. Még most is biztatja magát, ne
hagyd magad kislegény. 60 éves „kislegény”. A
napfényes tisztás még odébb van. De minden ne-
hézség ellenére, sikerült eddig egyházunkat meg-
õrizni az erdélyi Dávid Ferenc tiszta örökségének,
nem engedve nyugati divatoknak, lelkünktõl ide-
gen befolyásoknak. Fától fáig, lélektõl lélekig és
mindig az Úrban, atyáink Istenében bízva…Erõt,
egészséget!

AD MULTOS ANNOS, CSABA EPISCOPUS
RÁZMÁNY!!!

B. L.

Rázmány Csaba püspök és

kedves felesége, Iduka
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Balázsi László fõjegyzõ köszöntése Elekes Botond fõgondnok köszöntése

Dr. Kiss Balázs fõtanácsi tag köszöntése Rázmány Csaba és Kelemen Miklós lelkészek

Brock Vilmos köszöntése
Sepsi Kovács Éva és Gergely Felicián köszöntése

a templomban


