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Bartók Béla Unitárius
Egyházközség

Egyházközségünk életében örömteli események zajlot-
tak le:

A Perczelné Kozma Flóra Nõszövetségünk megalaku-
ló ülése óta elsõ alkalommal június 18-án tartott önálló
közgyûlést, mely alkalommal Nõszövetségünk tagjai ter-
veikrõl és majdani közös tevékenységeinkrõl tárgyaltak.

Gyülekezeti termünk felújítása befejezõdött. Teljesen
megújult a vizesblokk a mellékhelyiségekkel. Szép tiszta
gyülekezeti termünkben helyeztük el a Szinte Gábor festõ-
mûvész által egyházközségünknek adományozott Bartók
Béla-festményt.

Június 18-án megkereszteltük Kovács Levente és Lu-
kács Mónika Réka nevû kislányát.

Június 25-én megkereszteltük Pávai István és Kádár
Natália ikerkislányait, Zselykét és Borókát.

Augusztus 13-án megkereszteltük Spenik János és Sza-
bó Annamária, Judit nevû kislányát.

Július 22-én egyházi megáldásban részesítettük Horto-
bágyi Péter és Gyarmathy Beatrix házasságkötését.

Sajnos egy temetési szertartásra is sor került: június
26-án utolsó földi útjára kísértük és örök nyugalomra he-
lyeztük Böde Sándorné Keresztes Zsuzsa 92 évet élt test-
vérünket.

Léta Sándor

e g y h á z k ö z s é g e i n k é l e t é b õ l

Debreceni verselés

Július 2-án a Debreceni Egyházközség rendhagyó sze-
retetvendégséget tartott. Ez alkalommal nem volt meghí-
vott elõadónk, nem a nagyvilág dolgairól akartunk tájéko-
zódni, hanem egymásra voltunk kíváncsiak. A befele
építkezés nélkül nincs egészséges közösségi élet. Ezért mi
most lelkünk eddig rejtve maradt kincseit osztottuk meg
egymással: vers-kommúniót tartottunk. A gyülekezet tag-
jai, amennyiben kedvük volt hozzá, kiválasztották legked-
vesebb versüket, vagy éppen azt, ami a leginkább hatott rá-
juk az utóbbi idõben és elhozták ebbe a közösségbe. Vagy
harminc vidám, elgondolkodtató, filozofikus, vagy éppen
hitvallásszerû költeményt, néha saját verset hallgathat-
tunk meg. Soha még ilyen meghitt hangulat nem kereke-
dett templomunkban, csak azt nem értjük, korábban ho-
gyan tudtunk ilyenfajta találkozások nélkül élni,
közösséghez tartozni. És micsoda ráadás volt erre a ven-

dégség, melyre dr. Kozák Miklós hívta meg a gyülekezetet!
Gondosan kiválogatott alapanyagokból fantasztikus ma-
lacpörköltet fõzött az udvaron felállított üstben. Köszön-
jük Miklósnak és minden résztvevõnek a lelki, szellemi és
testi táplálékot! Folytatás következik!

Miklósi-Vári Katalin

Sepsi-Kovács Éva, a Bartók Béla Unitárius Egyház-
község gondnoka áldozatos munkája és közbejárása kö-
vetkeztében a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium
visszakaphatta történeti zászlóját. Az Erdélyi Unitárius
Egyház Képviselõ Tanácsa az alábbi levélben köszönte
meg e nemes segítséget:

Tisztelt Fõtanácsos Asszony!

Az Erdélyi Unitárius Egyház legfõbb végrehajtó testüle-
te, az Egyházi Képviselõ Tanács f. év júliusi ülésén nagy
megelégedéssel vette tudomásul, hogy hazakerült az Ipar-
mûvészeti Múzeumban a 2005. esztendõ folyamán restau-
rált zászló, a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium büsz-
kesége.

Az Egyházi Képviselõ Tanács elismeréssel vette számba
a magas szakmai és emberi erõfeszítéssel elvégzett munkát.
A testület ugyanakkor fejet hajtott a restaurálást lehetõvé
tevõ áldozat elõtt is, amelyet Ön az anyagi háttér biztosítá-
sáért személyesen hozott meg a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma alapjait elérendõ, s amely összeségében
meghaladta a 2 millió forintot.

Mindezekért az Egyházi Képviselõ Tanács határozata
alapján kérjük, fogadja õszinte köszönetünket és nagyrabe-
csülésünket. Isten áldja meg életét erõvel és egészséggel,
hogy munkáját sokáig végezhesse Unitárius Egyházunk és
nemzeti örökségünk értékeinek megörökítése érdekében.

Kolozsvár, 2006. július 25.

Atyafiságos üdvözlettel és hittestvéri szeretettel,
Dr. Szabó Árpád püspök

Gyerõ Dávid elõadótanácsos
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Így élünk és dolgozunk
Füzesgyarmaton és a
„Gyula és környéke”
szórványgyülekezetben

Ez a nyár az ez évi álmaink, terveink elsõ félidejének meg-
valósulását hozta el. A Bartók-emlékév kapcsán felújított
templombelsõ felavatása, a Bartók-emléktábla és a lelkészek
emléktáblájának leleplezése, valamint Csordás Gergõ hitta-
nosunk konfirmációja – ahogy az ünnepségen megjelenõ és
felszólaló polgármester fogalmazta – valóban a város és kör-
nyéke ünnepe volt, ahonnan õ (mint talán sokan mások is)
lélekben megújulva távozik el. Valóban, az Isten megáldotta
fáradozásainkat. De megállni nem lehet, esetleg csak egy ki-
csit lazítani, mert a második félidõ hamar itt van. Október
22-én, a vasárnap újra unitáriusokról fog szólni a városkánk-
ban és Észak-Békés megyében. Akkor az 1956-os forradalom
és szabadságharc fél évszázados évfordulóján is márványtáb-
lát avatunk az igazi 56-os hõsök emlékének, útját állva a tör-
ténelemhamisítóknak és önjelölt álhõsöknek, a felejtésnek és
feledtetésnek. De lássuk, hogy mivel is írtunk történelmet az
eltelt idõszakban kis egyházközségünkben:

Június 15-én, még az évzárás elõtt a Da Vinci kódról ké-
szült film bemutatója után a három felekezet lelkésze el-
mondta véleményét a filmrõl, és válaszoltak a nézõk által fel-
tett kérdésekre. Én, többek közt, a hitvallás, az évezredes
dogmák magyarázata helyett a The Inquirer egyik számából
idéztem, ami teljesen aláhúzta az én véleményemet. Ez az an-
gol és ír unitáriusok és szabad keresztények lapja, mely iga-
zán nem vádolható konzervativizmussal a hit dolgaiban, így
írt: „a film népszerû lesz és a pénz fog folyni. Lehet, hogy tár-
sulni fogunk azoknak a százaihoz, akik a könyvben említett
helyeken túráznak, de mielõtt megvásárolnánk a feliratos pó-
lókat, hadd utaljunk az értékekre és abszurditásokra, mert ez
pocsék (szemét) kaja a történelemnek, pocsék kaja az iroda-
lomnak és pocsék kaja a gondolatnak”.

Június 24-én helybeli klubunkban mûsoros összejövetelt
tartottunk.

Június 30-án Bélmegyeren a békéscsabai testvérklubbal
együtt volt mûsoros délutánunk.

Július 1-jén megkereszteltük Csordás Gergõ hittanost, aki
konfirmálni készül, de családi körülmények okán nem része-
sülhetett ebben a szertartásban.

Július 9-én feleségemmel részt vettünk Váncsodon, a re-
formátus gyülekezet (amelyikkel kiváló kapcsolatokat ápo-
lunk) temploma építésének 200. évfordulóján és az azt köve-
tõ szeretetvendégségen.

Július 15-én Mezõkovácsházán, mintegy 300 résztvevõ
elõtt feleségemmel szerepeltünk a megye kórusainak, mûked-
velõ csoportjainak találkozóján.

Július 23-án köszönettel visszaadtuk a Vadásztársaságnak
a termet, ahol közel két hónapon tartottuk istentiszteletein-
ket, amíg folyt a templomunk belsejének és ablakainak javítá-
sa. Délután a Borostyánkert Idõsek Otthonában tartottunk
hangulatos istentiszteletet.

Július 27-én mutatta be a Füzes TV és a szeghalmi városi
TV az általunk összeállított emlékmûsort, amit a szégyentel-

jes trianoni diktátum ratifikálásának 85. évfordulójára
készítettünk híveinkkel, fiataljainkkal és dr. Nagy Levente,
Marosvásárhelyrõl áttelepült patikussal. Óriási visszhangja
volt az összeállításnak, amit a következõ vasárnap délután
mindkét város televíziója megismételt. Ilyeneket is tudnak az
alföldi unitáriusok!

Július 29-én Darvason hatalmas részvét mellett elbúcsúz-
tattuk ifj. Fülöp György 19 éves testvérünket. Megrázó tragé-
diában (autóbalesetben) vesztette életét az egykori tanítvá-
nyom, Gyurika. Bár nem tartoztak egyházunkhoz, minket
kért meg a család a szertartás végzésére. Fájdalmas volt egy
kettétört élettõl végbúcsút venni. Pihenjen csendesen!

Július 30-án ünnepelt a városunk és a sok más helyrõl ér-
kezett az unitárius búcsúnkon.

Augusztus 6-án megkereszteltük drága kis unokánkat, Ba-
logh Tamás és Balogh-Balázsi Zita elsõszülött gyermekét, aki
a keresztségben a Gergõ Dániel nevet kapta. Kérjük a min-
denható Istent, hogy áldja, védje és segítse a szép kis családot
hosszú, boldog életen keresztül.

Augusztus 10-én, a helyi strandon rendezett nyugdíjasklu-
bok találkozóján, mintegy 250 jelenlévõ elõtt, szerepeltünk
dalárdánkkal és a saját mûsorunkat is elõadtuk feleségemmel.

Augusztus 11–16 között erdélyi körúton voltunk. Részt
vettünk a szejkei világtalálkozón, majd két csoportra oszlot-
tunk, mindkét csapat közel 2000 km-es úton gyönyörködhe-
tett Erdély szépségében.

Augusztus 20-án megemlékeztünk ünnepi istentiszteleten
az államalapításról, virágokat helyeztünk el a templomker-
tünkben lévõ honfoglalási emlékmûnél. Délelõtt jelen vol-
tam a városi megemlékezésen, a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében tartott ünnepi ülésen.

A mi megemlékezésünk együtt volt a „Jótevõk Napja” ke-
retében megtartott Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány
díjkiosztójával, amely alkalommal 27 középiskolás, fõiskolás
és egyetemista vehette át a Kuratórium által odaítélt külön-
bözõ összegû díjakat és emléklapokat. Az istentisztelet után
a temetõben, az alapítvány névadójának sírján elhelyeztük az
emlékezés virágait. Kívánunk fiataljainknak sikeres, eredmé-
nyes iskolai esztendõt.

Lassan elfut a nyár. Emlékezetes eseményeket jegyezhet
fel kis közösségünk e nyárról is. Legyen hála és köszönet a
gondviselõ Istennek mindenért, és azoknak az embereknek,
akik önzetlen támogatásukkal mindig a segítségünkre siet-
nek, ha valami szépet és jót kell tenni.

B. L.



Unitárius Élet 23

Velünk az Isten a

közös úton

Kívülállónak, vagy a hétköznapi embereknek olybá
tûnhet, hogy szerencsés emberek vagyunk, s a szeren-
csét magunk kovácsoltuk, pedig ez csak a külsõ látszat.

Itt jóval többrõl van szó.
A megfáradt és megapadt nagy múltú történelmi egy-

házaink sem biztos, hogy érzékelik mindazt a lelki ado-
mányt, amit az egyszerû hívõ emberek megtapasztal-
nak. Õszintén megtapasztalhattuk a beregi unitárius
szórványban, hogy Isten az egyetlen, igaz jótevõnk, s az
Õ lelke munkálkodik közöttünk. Ezért kérjük továbbra
is pünkösd elmúltával lelki adományait, hisz jól tudjuk,
hogy lényegében minden lelki adomány azért adatik,
hogy segítsen és támogasson bennünket, gyõzze le gyen-
geségünket az erények gyarlóságával. Ezáltal válhatunk
Jézust követõ keresztény emberekké Isten és embertár-
saink szolgálatára.

Ilyen isteni adomány által megvilágosodott pillanat
és Isten dicsõségére elindított folyamat volt mindaz,
ami 1975 pünkösdje óta történt itt, a beregi végeken.
Hosszas küzdelem után ráébredtünk arra, hogy csak
úgy haladhatunk hitünk szerint Jézus követésében, ha
életünkben a lelki élettel összhangban fontos szerep jut
a közéletiségnek is. Az alakulásunk óta eltelt 30 év alatt
azon munkálkodtunk, hogy közös lelki és szellemi érté-
keinket tegyük közkinccsé. Ez a törekvés érezhetõ a
nagypénteki passió beregi meghonosításában, az unitá-
rius emlékhelyek kialakításában, mind Vásá-
rosnaményban (Balázs Ferenc-emléktábla, Orbán Ba-
lázs-emlékoszlop, Kriza János-kopjafa, az 1956-os
márványtábla, az utcanevek adása: Bartók Béla, Heltai
Gáspár, Orbán Balázs, Kriza János), mind Tiszaszalkán
(Balázs Ferenc-emlékház, utcanevek: Bartók Béla, Ba-
lázs Ferenc), mind Debrecenben (a debreceni disputa,
a beregi szórvány és Arany Tamás emléktáblái), mind
Nagyváradon (a váradi disputa emléktáblája a helyi uni-
tárius templomban), valamint a Partium folyóirat meg-
jelentetésében és a beregi cigányság körében a Dandos
Gyula Cigányegylet életre hívásában és mûködésében is
Isten segítõ erejét érezzük.

Ténykedésünk során sokszor tapasztaltuk, hogy ön-
magában az ember gyakran megosztott: az értelem meg-
osztott az akarat által, az akarat a szív által, a szenvedé-
sek, vágyak, gondolatok, belsõ betegségek fokozzák ezt
a megosztottságot.

Isten igen fontos adománya, amit missziós munkám
során tapasztaltam – a bölcsesség. Unitárius hitünk ke-
resztény volta által rájöttem, hogyha bölcsen dönt az em-
ber, akkor Isten segítségével vissza tudjuk állítani az egy-
séget az értelem, az akarat, az emlékezet és a szív
harmóniáját. Több évtizedes munkálkodásunk során ez
segített abban, hogy az emberi dolgokat az isteni szabá-

lyok szerint ítéljük meg. Az értelem ajándéka pedig meg-
érteti velünk magát Istent. Mindezt gyülekezeti életünk
30 éve alatt tapasztalhattuk meg akár Aranyosapátiban,
akár Mezõladányban, vagy Vásárosnaményban hirdettük
Isten igéjét, illetve szolgáltuk a közéletet. Bizton állíthat-
juk, hogy lelki és szellemi nyomokat hagytunk közéletisé-
günk és hitéletünk által a beregi térségben. A beregi uni-
tárius szórványból kinövõ szabadelvû protestáns kör és a
Balázs Ferenc Népfõiskola tevékenysége révén a keleti
országrészben is erõsítettük azonosságtudatunkat és az
örök reformációba vetett hitünket. Hiszünk abban, hogy
elsõsorban ez a térség tudja felmutatni a sajátos, egyedi
lelki és szellemi értékeinket.

Küzdelmes szolgálatunk során megtapasztaltuk,
hogy állandóan meg kell újulnunk, amihez istentisztele-
teinken, imáinkban és áhítatainkban az Isten-élmény
mély, belsõ megélése szükséges. Ehhez persze szemé-
lyes, közvetlen viszony kialakítására kell törekednünk
Istennel. Ezt tapasztalhattuk a legutóbbi karácsonyi ün-
nepkörben, ahol a hagyományok szerint zajlott minden
a beregi unitáriusoknál. Szép számmal jelentek meg a
gemzsei és naményi fiatalok is az istentiszteleten, akik
jövõre betlehemes játékokkal készülnek karácsonyra,
mivel ez is hagyomány a beregi szórványban. Õszintén
reméljük, hogy a presbitérium mellett a Dandos Gyula
Cigányegylet és a helyi kisebbségi önkormányzat is tá-
mogatja törekvésünket, mivel az egyesületi és az önkor-
mányzati elnök is unitárius.

A presbitérium újévi programjában a nagycsaládok
látogatását, házi istentiszteletek tartását szorgalmaz-
za, hogy minél több családtagot vonhassanak be a lelki
és közösségi életbe. A cigányság felfogásában lévõ csa-
ládközpontúság mindannyiunk számára példamutató
lehet. Errõl már bõvebben írtam egy elõzõ cikkemben.
A pasztorációs munkában ezt alapvetõen figyelembe
kell venni a lelkésznek. El kell mennie a cigány nagy-
családokhoz, beszélgetni, imádkozni kell velük, job-
ban meg kell ismernie õket, mert ha érzik a lelkész kö-

Felhõs Szabolcs

folytatása a 24. oldalon
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zelségét, érzik Isten közelségét is. (Az új presbitérium
megválasztásában is észlelhetõ ez a családcentrikus
szemlélet.)

Ami a hitoktatást illeti, figyelnünk kell a kulturális
értékek ápolására és ezeknek a hitoktatásba való bevo-
nására, mert ez megoldást jelenthet a cigányok helyes
hitoktatásához. Úgy kell viszonyulnunk hozzájuk, hogy
az évszázadok során belénk ivódott elõítéleteket le kell
vetnünk és tiszta lappal elindulni az úton, amely a cigá-
nyoknak nemcsak hitbeli fölemelkedését, de a társada-
lomba való integrálását is elõsegítheti. Mindebben igen
fontos a mi közeledésünk, nyitásunk. A teljes értékû
munkához szükség van mind szociális, mind pedig lelki
segítségnyújtásra is. Figyelembe kell venni kulturális
igényeiket, a hittananyag különleges elõadásával, átadá-
sával, mert így a cigány fiatalok nem vesztik el identitás-
tudatukat. Érezniük kell, hogy amit elsajátítanak, érték,
kincs. Az is nagyon fontos, hogy közülük való hitoktató
és egyházközségi vezetõség legyen, hiszen empatiku-
sabban tudják megélni az egymással való mindennemû
kapcsolatokat. Nem elsõsorban hittani tételek tanításá-
ra, hanem az élõ hit továbbadására van szükség. A ci-
gány fiatalok más kódban beszélnek, más kódot értenek
meg, mint mi. Onnan kell kiindulni, ahol most tartanak.
Ehhez is misszionárius lelkület szükségeltetik.

Mindent összegezve a közéletiség mellett megjelen-
tek a polgárosodás csírái a magánéletükben is. Észlelhe-
tõ ez a rendszeressé váló hitéletben, templomjárásban,
a lakásokban kifüggesztett unitárius falinaptárak, fény-
képalbumok a keresztelõkrõl, esküvõkrõl, temetések-
rõl, vagy a sütés-fõzés a szeretetvendégségekre. Mindez
összefügg a családok unitárius hitéletével. Az én sze-
memben (laikus gondolkodásom szerint) nagyobb
imádság embert elvezetni a jászoltól, a semmitõl az asz-
talig, mint erõltetetten megimádkoztatni, fohászkodtat-
ni. Nagyobb imádság a koszból, az alvégrõl bevezetni a
közéletbe, a városi ünneplõ tömegbe vinni a cigány fia-
talokat, mint a templomok padjaiba kényszeríteni. Ter-
mészetesen ez is fontos. Mindebbõl talán érthetõ, hogy
az egyházi ténykedéseinkben nagyobb szerepe volt a
szociális töltetnek, mint a vallásinak. Szívem szerint Is-
tennek kedves a települések peremén évszázadok óta
bûnbe, szennybe gettózott, megvetett és utált cigánysá-
got itt a maga fészkében a közös nevezõre hozó isten-
tiszteleten a jézusi szeretet ürügyén összetalálkoztatni,
elkeverni meleg, bensõséges ünnepi hangulatban a hú-
zódozó többségi magyarsággal. Mindezt talán sikerült
többéves missziós munkával elérni, s a beregi unitárius
cigányság elindult mára a lelki és szellemi kiemelkedés
útján.

A beregi szórvány lelki és szellemi továbblépés szép
példája az Unitárius Alkotók Társasága (UART) kibonta-

kozása eddigi törekvéseink gyümölcseként. Hitünkhöz
hû, illetve azzal szimpatizáló költõk, festõk és zenészek tö-
mörültek az UART-ba, akik elsõsorban keletrõl, vagy
egyenesen a beregi unitárius szórványból indultak:
Ószabó István, Dusa Lajos, Vári Zsolt, Lakatos László,
Torkos Matild. Az UART vezetõsége is a szórványból ke-
rült ki: Felhõs Szabolcs, Nézõ László, Biró Albert. Terve-
ink közt szerepel a kiállítások szervezése mellett a
dunafüredi alkotótábor beindítása és egy unitárius év-
könyv újraindítása.

Hogyan tovább? Mindenekfelett legyünk a békesség
követei! Mivel pedig az ember szoros kapcsolatban van
a teremtéssel, alkotóan képes rá hatni, ezért nem csu-
pán saját érdeke, de szûkebb és tágabb környezete hasz-
na is, ha keresi a békét és minden tõle telhetõt megtesz,
hogy alkalmas legyen a felülrõl jövõ krisztusi béke befo-
gadására és továbbadására.

Minden keresztény arra hivatott, hogy a béke embe-
re legyen. Olyan ember, aki békében van Istennel és ön-
magával, így mások felé is sugározza ezt a békét.

A béke embere lelki életének négy ismérve van: a
gondviselésbe vetett rendíthetetlen hit, saját korlátaink
elfogadása és alázat, ráhagyatkozás Isten szeretetére,
mások iránti türelem-tolerancia.

Mindennek szellemében két irányban kell segíte-
nünk a cigányságot: a legsürgõsebb feladat, hogy éljék
túl a jelen súlyos nehézségeit (szociális, közéleti segít-
ség), illetve már most keresni kell a kibontakozás útját,
amely a tanuláson keresztül vezet.

Részünkrõl ehhez mély elhivatottság, belsõ meggyõ-
zõdés és jó eszközök kellenek. Azon fáradozunk itt a be-
regi végeken, hogy cigány testvéreink testi-lelki segítség-
nyújtása által békességet teremtsünk az egymás mellett
való életben. „Boldogok a békességre igyekezõk, mert
õk az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5,9)

Adja Isten, hogy lelki ajándékai révén életünket,
együttmunkálkodásunkat mind jobban és neki tetszõ
módon éljük meg, s arról számot is tudjunk neki adni!

folytatás a 23. oldalról

Velünk az Isten...
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Kocsordi tudósítás
Folyóiratunk elõzõ számában a tavaly augusztus és idén

április közti felújításról illetve a május 27-i templomszentelõ
ünnepségünkrõl közöltünk tudósítást. Gyülekezeti életünkrõl
ezúton szeretnénk tájékoztatni kedves olvasóinkat.

Április 1-jén egyházunk Gazdasági Bizottsága vizsgálatot
tartott Lelkészi Hivatalunkban. Megállapításairól és megha-
gyásairól jegyzõkönyvet vett fel, mely szerint házi pénztá-
runkban papírforma szerint hiány nincs. A kimutatott formai
rendellenességek helyreigazítását végrehajtottuk.

Április 23-án közgyûlést tartottunk. Összehívásában külö-
nös gondot fordítottunk az alaptörvény elõírásaira. Gondnok-
nak Jakab Ferenc, pénztárnoknak Tarczali Sándorné atyánk-
fiát választotta a közgyûlés. Mindkettejüktõl bevettük a
hivatali esküt. Mindketten különös gondot fordítanak a tiszt-
ségükkel járó teendõk, és a gyülekezeti élet helyi sajátosságai-
nak megismerésére. Gondnok úr kikérte és tanulmányozta az
egyház törvénykönyvét, szaktanácsokkal szolgál a pénztár
mûködtetéséhez. Pénztárnok asszony több értékes ado-
mánnyal egészítette ki templomi kelléktárunkat. Mindketten
élen járnak a pénz adományozásban és a munkavállalásban.
Gondnokné asszonnyal, presbiterekkel és gyülekezetünk sok
tagjával, valamint a tiszteletes asszonnyal együtt tevékenyen
részt vesznek a templom és környezete folyamatos gondozá-
sában.

Június 11-én presbitériumunk megtartotta pünkösd utáni
gyûlését, melyen kiértékeltük országos ünnepszentelésünk si-
kereit, felmértük lelki és anyagi tartalékainkat. Gondnok úr
kifejezésre juttatta jogos véleményét, hogy Isten házában
nincs helye eldurvult viselkedésnek. A gyülekezet legnagyobb
tisztségét azzal a céllal vállalta, hogy a templom a békesség
hajléka legyen és azt többet senki semmilyen okból ne hábor-
gassa. Ezzel teljes lelkünkbõl egyet is értünk, hozzátéve, hogy
a temetõ is a békesség helye. Oda is a kegyelet szándéka vezes-
se a látogatókat, minden egyebet félretéve. Pénztárnok asszo-
nyunk még megválasztásakor javasolta, hogy aki presbiter, az
vállalja a tisztségével járó kötelezettségeket. Ezzel is egyetér-
tünk, és máris igyekszünk érvényt szerezni a javaslatnak.

Kegyelettel megemlékezünk az utóbbi idõszakban elhunyt
egyháztagjainkról:

2004. augusztus 9-én elhunyt és 11-én végtisztességben ré-
szesítettük id. Kerekes László atyánkfiát. Isten 83 életévet
ajándékozott neki ebben a világban. Megemlékezünk arról,
hogy anyósa adott otthont az unitárius lelkészeknek és az uni-
tárius kultúrotthonnak hosszú idõn keresztül.

2004. december 6-án elhunyt és 9-én utolsó földi útjára kí-
sértük Bakos János, 77 évet élt atyánkfiát, aki gyülekezetünk
képzett kántora volt. Hithû unitárius, aki ötven évvel ezelõtt
már szenvedett is egyházáért és lelkészéért, és azóta is sok ál-
dozatot vállalt. Élete volt az egyház és a gyülekezeti ének.
Volt egy mondása, mely szerint sok veszteség között a leg-
nagyobbak közé számít, amikor a zsoltárt lopják el a nép aj-
káról.

2005. december 4-én elhunyt, és 6-án kísértük végsõ
nyughelyére Varga Gyula 71 évet élt atyánkfiát. Õ gazdálko-
dó volt.

2006. március 24-én elhunyt és 27-én végtiszteleti szertar-
tásban részesítettük Jakab Ignácné, sz. Jakab Erzsébet
atyánkfiát, akit 90. életévében szólított magához a Teremtõ.
Boldogemlékû férjével együtt alapító tagja volt gyülekeze-
tünknek.

2006. március 1-jén elhunyt dr. Szentesy E. András nyugal-
mazott egyetemi professzor, akirõl április 28-án Balázsi Lász-
ló fõjegyzõ úrral együtt megemlékezõ istentiszteletet tartot-
tunk a Rákoskeresztúri Új Köztemetõben. 71 évet élt
atyánkfia a magyar tudománynak szentelte egész életét, ki-
emelkedõ értékek megvalósításával szerezte számos tudomá-
nyos érdemét. Bizakodással és türelemmel viselve a súlyos
kór keresztjét, családjával hazavándorolt az emigrációból,
hogy itthon szolgálja fáradhatatlanul a rossz egészségi álla-
potban élõ magyarság egészséges jövõjét. Az unitárius szár-
mazású Székely Bordeaux Ödön professzor legjelentõsebb
munkáit fordította és adta ki magyarul, köztük a négy Béke
Evangéliumot. Hitvallása a természetes életmód, tanácsa,
hogy minél korábban tegyük azt mindennapjaink gyakorlatá-
vá. Utolsó ideáti erõfeszítésével megírta Székely professzor
pályafutásáról szóló saját Evangéliumát. A viszontlátás vára-
kozásával tekintünk a mû megjelenése elé. A tollat és a keresz-
tet, amit õ letett, a gyászoló özvegy vette fel: hitvese, híve és
hivatott segítõtársa, akit a felsõ világból is ellát azzal az erõ-
vel, amibõl nekünk, követõknek is jut küzdelmeink folytatásá-
hoz.

Május 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, majd 13-án
Kisvárdán helyeztük örök nyugalomra a sors könyörtelen
keze által kidöntött nagy székely fenyõt, id. Varga Attilát, aki
mindössze 61 évet tölthetett szerettei között kemény küzde-
lemben a családért és a hazáért. Sok erõpróba vállalására volt
még kész, de munkát elvégzetlenül egyik napról a másikra se
hagyott. Fiatalon is úgy ment el közülünk, hogy senkinek sem-
mivel nem tartozott, csak mi tartozunk neki sok hálával és az
örök szeretet könnyeivel.

Június 5-én ragadta el szerettei közül a betegség és 7-én
mondtuk el az utolsó Isten-hozzádot a szeretõ családfõ és hû-
séges unitárius, id. Marinka Imre fölött, aki 7l évig élt.

Június 8-án súlyos szenvedés után váltotta meg az Úr és
11-én kísértük el oda, ahol nem fáj semmi Varga Gyuláné, sz.
Lakatos Anikót, aki alig 40 életév után tért meg Teremtõjéhez
árván hagyva szeretett családját.

Július 9-én Isten nyugovóra szólította, és l3-án fájdalmas
búcsút vettünk Sófi Józsefné, sz. Bakos Ida atyánkfiától, aki a
legjobb édesanya, egyházközségi pénztáros és a leghûsége-
sebb templomlátogató volt. Akinek mindene volt a harang-
szó, annyira, hogy amikor az megszólalt, Istennél érezte ma-
gát a Mennyben. Akinek meg is adta a jóságos Atya, hogy
utolsó erejével is részt vehessen a templomszentelésen, és aki-
nek 69 évi küzdelem jutott a Földön a mi jóságos mennyei
Atyánk akaratából.

Adjon a gondviselés Istene csendes nyugodalmat és örök
üdvösséget mindannyiuknak, a hátramaradottaknak adja meg
a vigasztalódást abban a boldog reményben, hogy az élet
örök, és egyszer mindannyian viszontlátjuk egymást!

Nyitrai Levente
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Röpke beszámoló
Hódmezõvásárhelyrõl

Nagy családunk nagy eseményét jelentette itt Hódme-
zõvásárhelyen az unitárius templomban a július 2-án
tartott konfirmáció és keresztelõ.

Kiss Mihály lelkészünk és felesége, Tünde a tanév so-
rán péntek délutánonként a hittanosokkal összekapcsol-
tan készítette fel a konfirmandusokat életük egyik rendkí-
vüli eseményére.

Az iskolai feladatokkal túlzsúfolt diákok következete-
sen és pontosan igyekeztek részt venni ezeken az órákon,
közülük négyen lettek alkalmasak korban és felkészültség-
ben a konfirmálásra: Berényi Dorottya, Domján Dóra,
Kisházi László, Szabó Lili. A három leányka unokám, a le-
gényke megkeresztelése után kapcsolódhatott a kis közös-
séghez. A lelki nevelés eredményeként már jövõre is je-
lentkezett két fiúunokám konfirmálásra.

Az ünnepi vasárnapot megelõzte az elõtte levõ napok
készülõdése. Otthon elõ kellett keresni és felfrissíteni a
tarcsafalvi rokonoktól kapott székely ruhákat, s a templo-
mot is fel kellett díszíteni.

Az úrasztalon színes volt a virágköltemény, a szószé-
ken, padokon borostyán és fehér szalag között szegfû és
fehér margaréta sorakozott.

A máskor nevetõs kis társaság július másodika napfé-
nyes reggelén megilletõdötten gyülekezett a templomka-
punál. Családtagok, ismerõsök, barátok jöttek-jöttek a
hívó haragszóra. Megtelt a templom. A lelkész vezetésével
bevonult az ifjú csapat, hogy számot adjon hitbéli felké-
szültségérõl.

Borsos Annamária tanárnõ zenei kíséretével felcsen-
dültek az egyházi énekek.

A prédikáció útmutatását a felnõttek jobban figyelték,
mint a feszülten ülõ, konfirmálás ceremóniáját váró diá-
kok. De eljött ez az óra is. Meghallgattuk a nekik szóló
igét, s a számukra is fontos, lelkükhöz szóló útmutatást.

Aztán a néma csendben megszólaltak a „fõszereplõk”,
az egyháztörténet, a hitelvek alapvetõ ismereteit mondták
sorban-sorban, majd közösen, s már hangosan a hitvallást.
A szülõk gyermekeik mellé állva szintén úrvacsorát vettek.

A meghatóan felejthetetlen esemény „koronája” szá-
munkra még az volt, hogy a tizenkettedik unokámat:
Benczédi Gyöngyi és Becsek Krisztián 3 és fél éves Bende-
gúzát lelkészünk megkeresztelte. Berényi Gabi – legna-
gyobb unokám a keresztanyja, aki figyelmesen, fegyelme-
zetten állt a kicsi mellett, mint aki tudatában van a
keresztelés fontosságának, jelentõségének. Szó nélkül tûr-
te, hogy a családi ezüstpohárba mártott rózsaszállal meg-
érintse tiszteletes úr a fejét. Villantak, kattogtak az esemé-
nyeket rögzítõ gépek.

A feldíszített templom a július 5-i koncert színhelye is
volt. Szájról szájra járt a hír: „jönnek erdélyi körútjuk után
az amerikai vendégek, kik koncertjükkel örvendeztetnek
meg”. Zsúfolásig megtelt a templom! New York mellõl,
Belmont unitárius egyházközségnek kis kórusa lenyûgözõ-
en szerepelt! A jó akusztikájú templomban zengett a sok-
féle dal és a szûnni nem akaró taps. A szétosztott mûsort
megõrizve lelki szemeinkkel felidézhetjük a családokat
összefogó belmonti kórus kedves, mosolyt fakasztó, köz-
vetlenséggel, játékosan elõadott dalait.

Dr. Benczédiné Szabó Gabi,
az egyházi ünnepségnek boldog résztvevõje

i f j ú s á g i o l d a l

Magyarkúti Unitárius
Tábor

2006. július 17–23. között immár ötödik alkalommal tá-
boroztak Magyarkúton unitárius fiatalok. Az idei tábort Dá-
niel könyve alapján szerveztük, amelynek történeteit három,
10-10 fõs korcsoportban dolgoztuk fel a gyerekekkel. A legki-
sebbek Szász Adrienne vezetésével játékos formában ismer-
kedtek Nebukadneccár király udvarával, a három jó barát,
Sadrak, Mesak, és Abednegó kalandjaival. A 10-13 évesek
Fûzi Beatrix segítségével beszélgettek az igazi barátság jel-
lemzõirõl és fontosságáról, a felebarát és ellenség fogalmá-

ról, míg a 14-17 évesek Béres Annával elemezték végig saját
kapcsolataikat Dániel életén keresztül.

Célunk elsõsorban az volt, hogy megismerve és feldol-
gozva a bibliai történeteket, a fõszereplõ Dániel életén és
sorsán keresztül megláttassuk, Isten hogyan mûködteti a
mi, saját szülõ-gyermek kapcsolatunkat, testvéri kapcsola-
tainkat és az idegenekhez való viszonyulásunkat. Ezen túl
pedig, hogy a beszélgetéseken, játékokon, versenyeken ke-
resztül egymást megismerve új barátságok köttessenek, il-
letve a régiek tovább mélyüljenek.

A kiscsoportos okításon túl közös udvari áhítatokon
is részt vettünk, ahol együtt imádkozhattunk, és énekel-
hettünk.


