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Rendezzük sorainkat

A sorba fektetett kalászok aratás
idején az élet rendje előtt tisztelegnek.
Vágyakozunk az értelmes rendbe,
hát manapság szabadságra indu-
lunk, mely idő alatt remélhetőleg fel -
töl tődünk!

Az út mellett szemlélve az érett ren-
dezett kévéket több mint megnyug-
tató, hogy a magtárak is feltöltődnek!

Aranyló búzaszemekből fakad az
élet, akár ötezer évvel ezelőtti egyipto-
mi sírkamrából előkerülve is benne
van a csirázás képessége.

Az arató gazda a világ összes
aranyáért sem hagyná ott a búza föl -
det, egész éves munkája jutalmát.
Tőle mehetnek nyaralni mások, neki
ez az éltető szabadság. Akik pedig
„sza badságra” utaznak pontosan tud -

ják, meddig tart, mikor van a vissza -
út. Egy ponton mégis mindkét létál-
lapot találkozik. 

Lelkünk is igényli a feltöltődést, a
táplálékot, a megfelelő körül mé nye -
ket, belső erőt a rend értelmes ritmu -
sába bekapcsolódva, nem ze dé ke ken
ke resztül.

Tartalmas egyházi, vallásos éle -
tünk időben kevesebb lehet, mint a
mindennapos tevékenységeink, ám
lényeges, hogy milyen rendet tartunk
általa életünkben. Isten törvényei
szerint értelme van a vetésnek, az
ara tásnak, a munkának és pihenés-
nek, az életnek és a halálnak, min-
den templomos vasárnapnak...mint
az aranyló búzamezőn a betakarított
élet magjának!

Áldott ki- és visszakapcsolódást,
tartalmas feltöltődést!

Bartha Mária Zuzsánna
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h é t k ö z n a p i  e v a n g é l i u m

„Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meg -
hallgatja tanításomat és tettekre is váltja.”(Lk 6,47)

Kedves Testvéreim, szeretett
Atyámfiai! Gárdonyi gondolataival
vezetem be mai mondanivalómat:
„Sötétben állunk néha, magunk se
tudva, hogy kerültünk belé. Csak
meresztgetjük a szemünket, csak
tapogatód zunk, bizonytalankodunk.
És a szívünk hüledez. – Merre? S
vél jük, hogy semerre. Csak tapo ga -
tód zunk. Lépünk. Meg-meg állunk.

Fejünk felett talán kőszikla csügg? Lábunk előtt talán
farkasverem vagy szakadék tátong? Talán kígyóra
lépünk? Szívünk remeg, mint a nyárfalevél. - Istenem!...
De mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk,
bizonytalankodunk tovább és tovább. Az iránytalanság-
ban. Vakon. Dermedezve. Tapogatódzva. Szemünket
olykor könny önti el. Szívünket olykor elszorítja az
aggodalom. Aléldozunk. - Hova jutok?! S nem érezzük a
sötétségben, a bizonytalanságban, a veszedelmek között,
a Halál el-ne-csússz ösvényén, nem érezzük, hogy egy
láthatatlan jóságos kéz van a kezünkön. Vezet.”
(Gárdonyi Géza)

A kiválasztott példabeszéd többé-kevésbé ismert
mindannyiunk előtt. Ha mondanivalójának részleteivel
még nem is találkoztunk, elmondhatjuk, hogy a benne
foglaltak jelen vannak mindennapjainkban, hiszen
olyan időszakot élünk, amikor komoly építkezésben áll
környezetünk. Ha nem építünk mi, akkor a szomszéd
építkezésének zaját kell kibírnunk. Ha nem a tő szom -
szé dunkét, akkor egy távolabbiét. Ez végeredményben
jó dolog, hiszen, amiként gyarapodik egy ember, egy
csa lád, közvetve gazdagodik az ország is. Igen ám, de
pél dabeszédünk nem erről a gyarapodásról beszél, ha -
nem ismét elvezet lelki életünk területére, ahol nem a
te hetősség, az anyagi lehetőség a meghatározó, hanem
Jézus tanításának a követése. Nem arról van szó, hogy
rosszul alapozza házát a buta ember, – hiszen pénze,
valamint jó kivitelezője neki is lehet – hanem arról hal-
lunk a példázatban, hogy mi történik azzal az emberrel,
aki elutasítja Jézus tanítását. 

A példabeszéd előzménye gyönyörű tanítással
ismertet meg. Mint sok más, ez is éppen arra világít rá,
amit a legkevésbé jellemzünk olyannak, amilyen. A jó,
il let ve a rossz szívű embert látjuk, egyszer másban,
majd önmagunkban. De nemcsak látjuk, hanem tapasz-
taljuk is, hogy mit lelünk ennek az embernek a szí vé -
ben. Ugyanis mindenki csak azt szedhet elő onnan, ami

ben ne van. Az egyik rosszat, a másik jót. Ha ilyen az
egyes ember szíve, akkor mi sem vagyunk kivételek ez
alól. 

Példabeszédünk tartalmát illetően a következőket
mondom el. Jézus egy kevésbé kellemes képet használ
példabeszédében, éspedig az áradattal, az árvízzel
kapcsolatosan. Két házat látunk egymás mellett. Még
azt is el tudom képzelni, hogy méretében, és színében,
formájában is azonos épületekről van szó. Egy nap
elered az eső, süvöltve fújni kezd az orkán erejű szél,
áradni kezd az épületektől nem messzire található árok.
Az árokból patak, a patakból folyó lesz nem sok idő
múlva. Nyugtalan emberek néznek ki a házak ablakán,
mások kinn állnak az esőben. Egyszer csak sikoly hal-
latszik, reccsenés, s az egyik ház sarkát megbontja a
hömpölygő áradat. Csupán önmagukat menekítették a
benne lakók, s még időben, mert nyom nélkül eltűnt az
egész épület a kavargó árvízben. A másik ház, a szom-
széd telken hasonló helyzetbe kerülhet. Aggódva vonul-
nak kifele belőle lakói egy kis batyuval honuk alatt. Az
árvíz körbenyalogatja a falakat, a szél próbálja a
tetőzetet, de áll továbbra is az épület. Az eső eláll, az ár
levonul, az egyik család visszaköltözik otthonába.
Takarít és folytatja életét ott, ahol abbahagyta. A másik
viszont mindenét elveszítve elölről kell kezdje életét.
Úgy tűnik, mintha máris elmondtam volna mindent
azzal kapcsolatosan, amire Jézus utalt, gondolt, célzott
a példabeszédében. Ez másként van, hiszen mai tanítá-
sunk is több szempontra hívja fel figyelmünket. 

Az első mondanivaló az építkezésbe fogott embert
mutatja be. Itt nem arról van szó, hogy ki-ki egymaga
kell megépítse családi otthonát, hanem az alapozás
fontosságát kell észrevennünk. Azt mondja Jézus, hogy
mélyre ás az ember, aki építkezésre szánta magát. A
gondos alapozás ténye nem új keletű, hiszen az épület
tartóssága függ ettől. Miután tapasztaltuk a jó ala po -
zást, illetve építkezést, azonnal megnyílnak az ég csa -
tor nái, s olyan árvíz támad, ami szabály szerint kör-
beöleli a házat. Minden oldalról próbálják a természeti
erők, de sehol sem tudnak kárt ejteni benne. Már itt
meg jelenik Jézus következtetése: Okos embernek szá -
mít, aki így épít, mert sziklára, biztos alapra építette ott -
ho nát. 

A második mondanivalóban az előbbi ember ellen-
tétét fedezzük fel. Amiként szembenállás jellemzi, ural-
ja életünket, úgy ismételten nem hiányozhat ebből a
példabeszédből sem. Jó módszernek találta Jézus, hogy
rámutasson az emberi balgaságra, butaságra, mert
időben észre kell vennünk azokat a hibákat, melyekből
akár végzetes események is származhatnak. Semmi
nem menthet meg abból a helyzetből, melyet emberi
mulasztásaink miatt kell elszenvednünk. Isten azért
adott elmét, hogy átgondoljuk lehetőségeinket, észreve-
gyük környezetünkben azokat a történéseket, melyek

A szikára épített ház
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okulásunkra hasznosíthatók. Hiába okoskodunk, hogy
száraz területen fekszik házunk, soha fel nem érhet ad -
dig az áradat stb. Egyszer kell megtörténnie, ami elő -
fordult az alapozatlan házzal is. Addig késő, míg vala-
hol rést kap az eső, vagy a szél. Jóvátehetetlenül
szem lélhetjük emberi balgaságunk következményeit. 

A harmadik tanítás nem feledi el az építési példát,
de most már átvisz az erkölcsi élet területére. Vég e red -
ményben ezért is hangzott el a házépítés kettős lehető -
sége, hogy megváltoztassa némelyek, illetve meg erő sít -
se mások, lelki házának építési szemléletét. Feltesszük
a kérdést, hogy mit is jelent ez? Azt, hogy először elme -
gyünk, és meghallgatjuk a tanításokat, melyeket Jézus
épülésünkre mondott. Hogy miként lehetséges ez,
ennek sok változatával találkoztunk már, nemcsak a
vasárnapok, hanem a hétköznapok rendjén is. Ezek
között legismertebb a Magvető példázata, melyben két
szemléltetése is volt a tanítás meghallgatásának. Az
egyiket mindjárt az útra esett mag szolgáltatta, hiszen
azt mondta Jézus, hogy némelyek az emberek közül
jóformán meg sem hallgatják a tanítást. Vagyis elkap-
kodják a madarak az útfélre esett magokat. Az emberek
következő csoportja meghallgatja ugyan, de ahogyan
megérkeznek az első nehézségek, nyomban kétségbe
esnek, s mintegy megszabadulnak a tanítás terhétől.
Ezeket szemléltette a köves helyre esett mag. Okos
embernek minősül – hangsúlyozza Jézus, aki jól ter-
vezi, illetve kivitelezi házának alapját. Okos embernek
számít, ki minden igyekezetével azon van, hogy meg -
hallgassa a tanításokat, melyek saját hasznára válnak.
Más szóval lelki épülését segítik. 

A negyedik, és utolsó üzenete a példabeszédnek, a
tanítás meghallgatásának valóra váltásáról szól. Még
egyszer megerősítést nyer mindaz, ami eddig elhang-
zott. Nem elegendő hangsúlyoznunk, hogy igenis
meghallgattuk a tanítást, hanem tettekre is kell válta-
nunk. Ez ahhoz hasonlítható, amiként mindannyian
tudjuk, hogy minden ház tartóssága a jó alapozásától
függ. Ennek ellenére, aki vét e régi szabály ellen, nem
alapozza meg házát, vagy esetleg kispórolja belőle a
megfelelő kötő anyagot, akkor egyetlen alkalom szük-
séges csupán, hogy romba dőljön mindaz, amire feltette
életét. 

A példabeszéd időszerűsége adott. Régóta építkez -
nek az emberek, s magunk is folytatjuk ezt az áldásos,
otthonteremtési munkát. Annyi bizonyos, nem Jézus
találta ki, hogy minden házat jól meg kell alapozni
ahhoz, hogy kibírja az időjárás viszontagságait. Ő csak
élettapasztalata alapján tanította ezt, s vitte át a lelki
élet síkjára. Akár azt is elfogadhatjuk, ha felteszi szá-
munkra a következő kérdést: Kihez hasonlítunk? Arra
az emberre-e, aki mélyre leásott, hogy sziklára rakhassa
házának alapját, vagy arra, aki minden alap nélkül,
vagyis alapozatlan kezdett házépítésébe? Nézzük még
egyszer Jézus tanítását, csak úgy általánosságban!
Minden figyelmeztetése céltudatos, s ennek köszön he -
tő en ma is felkínálják az okulás lehetőségét. Ameny -
nyiben így van ez, akkor tanítványairól is elmondhatjuk
ugyanezt, sőt magunkról is. Vagyis minden Jézus
tanítvány tudatosan építi anyagi- és lelki életét. Tudja,

hogy miért hoz itt, vagy ott különbnél-különb áldozatot.
Mindannyian „biztosra szeretnénk menni”, vagy Pál
apostol szerint - szaladni. De vajon mi a biztos? Egy
történet kellőképpen megvilágítja, amit a kérdésről,
illetve válaszról gondolok. Egy utas, aki az óceánon
látni szerette volna a viharban a tenger dühöngését, egy
alkalommal az árbochoz kötötte magát, erős szíjakkal.
Mikor a hullámok átcsaptak a fedélzeten, rettenetes
félelmében felkiáltott a kormányhídon levő kapitány-
hoz: Ott van-e még kapitány úr? Itt vagyok – hangzott a
válasz, mely úgy látszik, hogy a szíjazatnál is erősebb
volt, mert ez a félelmet teljesen elűzte. Mi is földi
utazókként járjuk, szaladjuk földi utunkat. Szeretjük
időnként odaláncolni magunkat valakihez, vagy valami-
hez. Szeretet, hűség, gondoskodás köteleivel tesszük
tartóssá a kapcsolatot. Külső erők avatkoznak éle tünk -
be, s bármilyen erős is legyen az a kötelék, előbb-utóbb
árbocostól elsodor az életár. Ilyenkor szoktunk nagy
bajok, nyomorúságok idején egymásért, vagy Istenért
kiáltani. Van-e olyan kötél a közelünkben, mellyel elsza-
kíthatatlanul összeköthetnénk magunkat Jézus tanítá -
sá val, egymással, Isten örökös, gondviselő szeretetével?
Mondjuk, hogy igen, megtaláltuk a szeretetnek ezt a
kötelékét. „Már megtanulok én is síkraszállni, / S nem
hajigálni kő helyett kenyeret ,/ S lenni kőszírt, mely int és
fenyeget, / Kőszikla, mit meg nem ingat semmi. / Kő -
szikla, min a csákány eltörik. / Ó, de belül fáj keménynek
lenni!” (Reményik Sándor). Kérjük állan dó an Isten
segítségét, s törekedjünk, hogy kősziklára építsük
életünk házát! Ámen.

Pap Gy. László

Tekintettel az éghajlatváltozás-
ra, minden ország szél sőséges ki hí -
vá sok előtt áll. A politika számára
ez túlságosan nagy teher. Külö nö -
sen, ha mértékadó társadalmi cso-
portok nem vesznek részt a dolog-
ban. Ezért is oly nagy horderejű
kérdés az, hogy vajon a vallások, és
elő sorban itt nem hitágazatokra,
felekezetekre gondolok, hanem

világ vallásokra, hozzájárulhatnak-e a megol dáshoz?
Vagy netán éppenséggel akadályai annak? 

Szaúd-Arábia azt állítja magáról, hogy különösen val-
lásos iszlám ország. Ugyanakkor olaj és gáz exportjá-
nak köszönheti óriási gazdagságát. De mire használja
ezt az óriási gazdagságot, túl az agresszív iszlámmisszi -
ón? De a keresztény kultúrkörben is ugyan ilyen kér dé -
se ket kell feltenni. Mert az USA déli államaiban a vallá-
sos keresztény népesség nyugodtan nevezhetjük őket
fundamentalista keresztényeknek, széles körei vitatják
az éghajlatváltozást. Míg Ázsiában inkább a növekedés
áll előtérben inkább, mint a vallási megfontolások. 

Minden nagy világvallás olyan korban keletkezett,
amikor az emberek számára nem a környezetvédelem

Megmenteni a világot
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volt a fontos, hanem a fenyegetőnek megélt természet
elleni harc. Ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy a
vallások forrásszövegeiben (Ószövetség, Újszövetség,
Korán) nem találunk a környezetvédelemmel kapcso-
latos kijelentéseket. Ugyanakkor azt is figyelembe kell
venni, hogy a vallások soha nem tiszta formájukban
léteznek, mert az „elmélet” gyakran más, mint a
vallásos ság „gyakorlata”. De aki ezért elvileg gyengének
tartja a vallásokat a környezetvédelmi kérdést illetően,
az nem veszi észre, hogy a vallások alakító erővel bír-
nak a maguk társadalmában. Ezért a hat legnagyobb
világ vallással kapcsolatban fölvetődik a kérdés: üze -
netük és tanításaik, milyen forrásait lehet felhasználni
a környezetvédelem szorongató kérdéseiben?

Nos, két istentisztelet keretében, a main kívül bizto -
san legalább még egy alkalommal szeretnék ezzel a
kérdéssel foglalkozni. A mai napon a zsidóság és a ke -
resz ténység válaszaival, az imént felett kérdésre.

Zsidóság. Az, hogy az Isten utolsó élőlényként te -
rem tette meg az embert, egyáltalán nem ok a felfuval -
ko dottságra. Kommentálja ezt négy rabbi is, a Talmud
vizs gálata következményeként. Mert az ember csak ven -
dég az Isten által alkotott világban. Egy vendégnek
pedig nem szabad illetlenül viselkednie, olyan módon,
hogy pl. apróra tördeli a vendéglátó bútorát, amikor az
nála vendégeskedik. Vagy megöli annak az állatait, vagy
mindent eleszik a többi vendég elől. Mózes első
könyvének 2. fejezete szerint, az embernek az a felada-
ta, hogy művelje és megóvja a Kertet. A Tóra számos
olyan törvényt tartalmaz, amely a természettel szem-
beni felelősségtudatot tartalmazza: Pl. mielőtt az ember
leül enni, etesse meg az álla tait; az anyamadarat nem
szabad kivenni a fészekből; az étkezési előírások, a nem
emberi élet iránti tisz teletről tanúskodnak, nem szabad
azt meggondolatla nul egyszerűen bekebeleznünk; a szom-
bati nyugalom parancsa az állatokra is vonat kozik; vagy
minden hetedik évben a földnek is pihennie kell nem
szabad azt bevetni, és nem szabad aratni.

Az újév ünnepén fákat ültetnek; a Zsoltárokban az
egész teremtés Istent dicséri, „még a hegyek is Istent
magasztalják”. A zsidó misztika, a kabbala, kifejti azt,
hogy az emberek egymás közti magatartása is kihat a ter -
mészetre. Ez tágabb távlatot nyit meg. A köztünk és a
természet közötti tágabb kapcsolatot, az embertár-
sainkkal való pusztító bánásmódot tükrözik. Röviden:
ahogyan bánunk a természettel, ugyanúgy bánunk ember -
társainkkal is.

A zsidóság a kereszténységnél is erősebben tartja
azt, hogy megbízást kapott a világ tevékeny megszen-
telésére. A Jews Go Green kezdeményezés gyakorlatra
váltott hitként értelmezi a környezetvédelmet. Vagy a
Big Green Jewish arról tájékoztat, hogy csökkenthetjük
CO2 nyomunkat, és hogyan élhetünk zöldebben és
hogyan élhetünk zöldebben.

Kereszténység. Akárcsak a zsidóság a kereszténység
is Isten teremtményének tekinti az embert és a ter-
mészetet. Mindannak, ami létezik, saját értéke van.

A lét elsőbbséget élvez a hasznos léttel szemben,
jelentették ki a Vatikánban összegyűlt püspökök már
1980-ban. Mindazonáltal a kereszténység az embert

állítja a középpontba, mint aki sajátos értékkel bír a
terem tésen belül – és ebből fakad a különleges felelős -
sége is. Mivel a kereszténység, Isten minden embere
rábízott ajándékának tekinti a földet, az egyén nem
támaszthat igényt annak abszolút birtoklására. Ellen -
ben ez a hit képes létrehozni annak a tudatát, hogy az
ember egy nagy egésznek a része, és ezzel képes támo-
gatni a szolidaritást és az igazságot. A keresztények
hiszik, hogy Isten szeretetből teremtette a világot. Az
emberré válás révén Isten sajátosan találkozik az
emberrel. Így a szeretet jézusi kultúrájának minden vi -
szonylatban tükröződnie kell. Assziszi Ferenc a legis-
mertebb példája annak, hogy, a keresztény misztika,
hogyan értelmezi az egyén, Isten és a dolgok közötti
mély kapcsolatot.

„Szerény véleményünk az, hogy az isteni és az emberi
találkozik egymással, Isten teremtésének legkisebb rész -
letében is, még bolygónk legapróbb részletében is.”
Hangsúlyozta nem is olyan rég, Brtholomaiosz öku-
menikus pátriárka.

És végül mindezt, amit az eddigiekben elmondtam
csak békében lehet megvalósítani:, hogyan is fogalmaz
Deuteró Ézsaiás? „Ha lehetséges minden emberrel békes -
ségben éljetek…” És teljes mértékben igaza van. Pró bál -
junk meg mi is hasonlóképpen cselekedni, hogy életünk
legyen. Ámen.

Kászoni Kövendi József

Életre forduló
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt hanem

feltámadott.” (Lukács 24,5b-6a)

A jó ünnepléshez szertartások
kötődnek. Amit meg kell tenni, azt
meg kell tenni! Feltétlenül.

Egyik kedves ismerősöm vallot-
ta be, hogy menekül a locsolkodás
elől! Őt senki ne zavarja ezzel, be -
csukja házát a kölnivizes férfiak
elől, inkább önként fürdik mega
medencében egy wellness húsvéti
kiránduláson. De képzeljem,

húsvéti locsolkodást szer ve zett a szálloda... ezek szerint
ott sem volt menekvés, mondta kinosan nevetgélve.

Amint a ritmusban elvétjük az ütemet, kizökkenünk
az életünkből. Amit meg kell tenni, hát meg kell tenni,
most éppen a húsvéti ünnepkör szertartásaival is.

Seneca mondotta: Ducunt fata volentem, nolentem
trahunt, vagyis: Vezetik a végzetek az akarót, a nem
aka rót vonszolják. Aki tiltakozik a végzete ellen, az
ugyanoda jut, mint az engedelmes – legfeljebb jól össze -
töri magát a vonszolás közben. , de nem akartam antik
bölcsességekkel szórakoztatni-untatni a hölgyet, nem
erre volt szüksége.

Annyi féle szokás, népi hiedelem tartozik a Fel tá ma -
dás ünnepéhez, amit már inkább gyűjte mé nyek ből sze-
mezgetünk és, ha csendben is, de magunkra is vonat -
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koztatunk, hiszen a régi öregeknek mégiscsak igaza volt
valahol. Mindannyian ismerjük a nyuszihoz, tojáshoz,
barkához és locsoló kölnihez kapcsolódókat, valamint
a bárány, a sonka és a tojásételeket. Ha nem vallásos
valaki, legalább a csokinyuszival ünnepel. 

Összegyűjtöttem néhány népszokást:
– Bármennyire is népszerű manapság a házilag készí -

tett kenyér, ne fogj hozzá a sütéséhez nagypénteken,
mert kővé válhat!

– Húsvétkor nem szabad állatokkal foglalkozni, és
ruhát mosni sem. Úgy tartják, hogy aki az ilyankor mo -
sott ruhát viseli, azt villám sújtja.

– Ha húsvétkor még hajnal előtt hideg vízzel mo sa -
kodsz, akkor az évben elkerül minden betegség. 

– A húsvéti ételek maradékairól úgy tartják, varázs e -
re jük van. Éppen ezért, a húsvétvasárnap megáldott
kalács morzsáit a tyúkoknak szokás adni, hogy sok
tojást tojjanak, a sonka csontjait pedig a gyümölcsfákra
aggatják, hogy azok bőséges termést hozzanak.

– Ha azt szeretnénk, hogy egész évben szerencsénk
legyen, húsvétkor feltétlenül viseljünk új ruhát!

Most, húsvét ünnepén nekünk mire lenne szük-
ségünk? Azért jöttünk istentiszteletre, hogy inkább
együtt éljük át a csodát, amit húsvétnak nevezünk. 

Merthogy nem a locsolkodás a húsvét, mégcsak nem
is a tojásfestés, sőt a megában véve az úrvacsora sem.
A fent említett szokások és templomi szertartások is
csupán kifejezik, lépésről lépésre, ha végigjárjuk elve -
zetnek bennünket, de hova is?!

Bizonyos elégedettség lehet bennünk, hogy íme, sze -
ren csésen eljutottunk idáig, végégéltük a nagyheti
eseményeket, elénekeltük, meghallgattuk a Passiót, aki
képes volt rá böjtölt, vagy csak megtartotta a hagyo -
mányos családi étrendet. Végre eljutottunk úrvacsorát
venni, végre megkereshetjük az ÉLŐt.

Leginkább a nagyheti ünnep során kérdőjelezzük
meg az emberi igazságosságba, de inkább Isten terveibe
vetett bizalmunkat.Persze, el is lehet menekülni, más
tevékenységekbe elmerülni, csak hogy ne ezzel foglal -
koz zunk. Mostanra már lehetőségünk van rá. Mert,
hogy is engedheti a nagypénteki tragédiát Isten, amikor
minden teljesen az emberi törvények aktuális érvénye
szerint zajlott. És mégis megtörtént az igazságtalanság,
a kinzás, a halál. Ez a feltámadás mese is ép ésszel fel
nem fogható, rég volt, úgysem járhatunk a végére, mi is
történt vójában

Maga a tapasztalat nem újkeletű,mint látjuk, de az
érzés hez viszonyulni vagyunk képesen. Mégcsak nem
is Jézussal kezdődött, hiszen számtalan zsoltár, ó szö -
vet ségi próféta beszél erről. Például Dávid, a templom-
szentelési 30. Zsoltár 9-11 verseiben: „Hozzád kiáltok
Uram... / Mit használ neked a vérem, / Ha leszállok a
sírgödörbe? / Hálát ad- e Néked, ki porrá lett, / Hirdeti-e
hűségedet? / Hallgass meg Uram, kegyelmesen...”

Jónás tapasztalata a cethal gyomrában is hasonló -
képpen fejeződik be. „És könyörög Jónás az Úrnak, az ő
Iste nének a halnak gyomrából. És mondá: Nyomorú sá -
gomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol
torkából sikolték és meghallád az én szómat. Mert mély -
ség be vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott

engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől; vajha láthat-
nám még szentséged templomát! Körülvettek engem a
vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött
fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá; bezáródtak a
föld závárjai felettem örökrei Mindazáltal kiemelted
éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem! Mikor elcsüggedt
bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és beju-
tott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged temp -
lomába.”

Új életre születés történik minden fent emlitett eset-
ben. Mint folyamat ez is eltart egy darabig, a zsoltáros
Dávidnál is sok harc és megpróbáltatás kiséri, Jónás -
nál, kinek neve galambot jelent, szintén szükséges egy
kis csendes gondolkodásnyi idő a cethal gyomrában,
vagyis a Seolban, amig hálát adni képes Istennek. Jézus
számára is legelább egy teljes napnyi idő kellett, amig
újra megtalálta a ritmust az Élet és a Halál közötti
mezs gyén.

Mit kersitek a holtak között az élőt? – kérdezi az
angyal. Jézus nem a holtak között van! Bizonyíték erre,
hogy ma templomba jöttünk és a rá emlékezés jegyében
vesszük magunkhoz az  úrvacsorát.

Annál nagyobb a mi lehetőségünk és felelősségünk,
hogy az élet ritmusában szinén és visszáján is vállaljuk
a saját dolgunkat. Merthogy a húsvéti öröm messze
nem csak szertartás, hanem Életre fordulás. Ennek van
a legnagyobb hatása és értelme a mostani, jelenlegi
életünkben. A mindannyiunkéban. Maga a napforduló,
az Életre fordulás a csoda, a mindenkori isteni törvé -
nyekkel, mellyel biztositva van létünk!

Mi is sokat tehetünk magukért, családunkért, közös -
ségünkért. Szívünk dobbanása megfelelően irányitja rit-
musunkat. Ilyenek az ünnepeink, ilyenek a lelki alkal -
maink és ilyen a húsvéti örömünnepünk is. Merthogy
az Életre fordulva tehetjük meg, amit feltétlenül meg
kell tenni!

Lelki szempontból a húsvét az áldozatvállalásnak, az
őszinte szeretetnek és a megtisztulásnak az ideje.
Ilyenkor nem érdemes kispórolni az időt és azt mon-
dani, majd jövőre megteszem. Az önkéntes lemondás
és áldozatvállalás miatt vezetheti a végzet az akarót, itt
az ideje önként akarni.

A húsvéti örömnek akkor van tere, ha kitakarítottuk
magunkból az elhalt dolgokat. A hámsejtek nem csak a
bőrünkön szarusodnak és halnak el, hanem lelki ér te -
lem ben véve is megtisztulással szabadithatjuk fel mind -
annyiunkban a szellemet az új munkálkodásra. Ilyenkor
valóban alá kell szállni a megtisztuláshoz, az életre for-
duláshoz a föld porába. Közel kerülnek az elraktározott
sérelmek, haragok, igazságtalanságok, feldolgozatlan
félelmek, szorongások, feszültségek, fé lel mek, fájdal-
mak, Még felsorolni is sok, de ha nem merjük ezeket
magunknak beismerni, nincs helye az újjá születő élet-
nek, a Jézusi evangéliumnak szívünk ben.

A keresztény szóhasználat a megtérés fogalmát a
jézusi útra való téréssel azonositja. Megpróbáltam
elképzelni, teljesen képszerűen, mi történik, ha megfor-
dulok, hát meglátom a saját árnyékomat, azt, ami eddig
mögöttem volt. Ennek az ismertlen árnyéknak a feldol-
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„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: szükség néktek
újonnan születnetek.” (Jn 3,7)

Kedves Ünneplő Testvéreim!
Minden esztendőben annyit hal-
lunk a pünkösdi „történet” két alap -
vető üzenetéről, tanításáról, hogy
vallásos lelkünk-szellemünk valami
új mozzanat felfedezésére, valami
más meglátásra, láttatásra vágyik.
A két ünnepi üzenet vallásunk
alap pillére, örök értéke marad az
elkövetkezendőkben is. Semmi -

kép pen nem mondanánk le arról a mindig időszerű,
első, pünkösdi ösztönzésről, példaadásról, mely szerint
a tanítványok „egy akarattal, együtt valának”, hiszen
ennek eredménye lett a második esemény, a keresztény
egyház megalakulása. Az úgynevezett „lélek kitöltését”
pedig átszűrtük és átszűrjük unitárius hit- és életfelfogá-
sunkon, aminek eredményeként olyan megfogalmazás-
élmények születtek és születnek, mint az alábbiak.
Először Vári Domokos, szülőfalum, Lókod egykori lel -
készének, aki remek tollforgató is volt, verséből idézek:
„Az Istennek szava. az Istennek lelke, /Akiket keresett,
íme meg is lelte. / A bús tanítványok bátrakká levének, /
Nem félünk! Jöhetnek viharok, veszélyek, / A vakság,
erőszak, hatalom ránktörhet, / Mi álljuk a harcot, minket
le nem győzhet! / És a síkra álltak / és meg nem hátrál-
tak. / Sziklakővé váltak, / Krisztust prédikáltak…Tüzet
kérünk mi is, égő, nagy, szent tüzet, / Ami vihart, veszélyt,
félelmet elűzhet, / Mi a sötétséget ragyogóra fesse, / Mi a
szívet jóra, szépre melengesse, / Hogy aztán ez a tűz
lobogással égjen. / Lobogjon a földön, lobogjon az égen,
/ És minden meleget / Élesszen szeretet, / S a fény lob-
banását / Milliók meglássák. / S ebben az éltető,
megáldó melegben, / Mindenki szeressen jobban,
melegebben, / Ne legyen kivétel se a kicsi, se nagy, / Se
koldus, se szegény, se úr, se a gazdag, / S nagy meleg
szívekből zendüljön az ének, / Legyünk mindamennyen

igaz keresztények, / Új jövendőt írók, / Hol nincsenek
sírók, / Hol mindenki szeret, / Boldogan felnevet.” A
papköltő sorai azt is előnkbe tárják, hogy az igazi Jézus-
követő élethez önvizsgálat, gyökeres változás kell, kell
engednünk a lélek hangjának.

Tavasz felé haladva, a Székelyföldön majdnem min-
den falusi háznál megejtették a tavaszi meszelést, hogy
a megújuló életnek tiszta házzal menjenek elébe. A
porták körül is rendet tettek, és közben lelkükben, gon-
dolkozásukban is rend született, új álmok, vágyak, ter-
vek. Mert Isten kiárasztotta lelkét mindenekre, a nagy
természetre és benne az emberre is, akitől elvárta, elvár-
ja, hogy megújuljon, mint ahogy Jézus is felhívta
figyelmét a titkos tanítványnak, Nikodémusznak az
ismert történetből vett alapgondolat szerint.

Évekkel ezelőtt hallottam Mezei András költőtől az
alábbi sokatmondó történetet, amit legújabb kötete
bemutatásakor mondott el. A háború poklát megjárt fo -
goly visszatér Balassagyarmatra valamelyik megsem -
misítő lágerből. Nem csak családja java veszett oda,
hanem itthon is a háborús pusztítás és gonosz emberek
elvitték élete munkája eredményét. A hitvány emberek
szétdúlták népének nyugvó helyét is, a zsidó temetőt.
Beköltözött egy, véletlenül épen maradt kriptába, és
élete végéig egyetlen, de örökös ténykedése a temető
helyreállítása volt. Nem állt be az akkori világ szájtépői
közé, nem állt sorba segélyekért, nem kereste a kárpót -
lások lehetőségeit. Megmaradt puszta életének egyetlen
hívatását, értelmét ő így fogalmazta meg: a temető
helyreállítása.

Önkéntelenül fogalmazódhat meg számunkra is, hogy
ha „a lelkünket roskadozva visszük”, vagy a küz delemben
tönkremegy, bepiszkolódik, gonosz emberek szétverik,
megalázzák, meggyalázzák, akkor azt helyre kell állítani.
Jézus is így érthette a Nikodémuszon keresztül mindany -
nyiunkhoz intézett szavait: „Szükség néktek újonnan
születnetek!” Az első pünkösd eredmé nyei is a lélek
helyreállítása eredményeként születhettek csak meg. A
nagypénteki tragédia után a tanítványok szétfutottak, fél-
tették puszta életüket, ezért elbújtak, meghúzódtak vala-
hol. Lelkükben helyre kellett állítaniuk a rendet, hogy
megerősödve, bátorságot nyerve megszülethessen az
elhatározás bennük: Jézus eszméit továbbéltetni és átad-
ni a későbbi koroknak. A pünkösdi tömegben is aztán
Péter „tüzes” beszédére helyreállt a rend. De nem min-
denki életében sikerült ez a helyreállítás, sokan maradtak
a régi önmaguk, az isteni szépségre, jóságra nem voltak
fogékonyak, „vevők”, ma úgy mondanók. Az evangélium
fogalmazása szerint: fülük volt, de mégis süketek marad-
tak, szemük volt, de mégis vakok maradtak. 

A mi világunk is sokszor ilyen, nem akaró világ!
Dsida Jenő gondolatai ma is időszerűek: „De jaj, sötét
van, / Mélységes, iszonyú sötét! / A zordon tömeg-árnyék
/ Némán zokogva kering útjain, / S csak egyet tud és
egyet érez… / Most váratlanul  vágyón megvonaglik / És
felzúg Istenéhez: / betelt az idő” / Sugarat, fényt, színt adj
nekünk, / Mert epedünk! / Fényesség nélkül oly sivár az
élet! / Nagy alkotónk, oh, mondd ki szent igédet: / Legyen
világosság!... / És ismétlik mindig erősebben / A felvihar-
zott étheren keresztül / És felharsan az egek harsonája /

gozása, megismerése az élerte készülés. C. G. Jung
mondta: „Ha valami nem megy jól a világban, akkor
velem nincs rendben valami” először magunkban ke -
ressük a válaszokat! Minden esetben ott található
lelkünk mélyén.

Isten ritmusa isteni és nem emberi léptékű, Isten
terve ritkán átlátható, világos az ember számára, Isten
törvényeit ma is a tudomány kutatja,Isten ismeri az
életet és a halált, a megtérést és az újjászületést. Húsvéti
örömönnepünkön évezredes szokásrendszerek tanitják,
hogy ne keressük a holtak között az élőt, nin csen itt,
hanem feltámadott! Áldott új éltetre születést, áldott
Húsvéti Ünnepet mindannyiunknak! Ámen

Bartha Mária Zsuzsánna

A Lélek él és munkál
csendesen
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S a végtelennek zsolozsmája zendül / Zsibongva, zsong-
va… / És nagy szavát az Úr-kimondja!” A pünkösdi lélek-
helyreállítás nem csak vallásos életünkre lehet ér vé -
nyes. Zilahy Lajos egyik ismert regényét ezekkel a
szavakkal fejezi be: „…egész testemben rázott a zokogás.
Tudtam, hogy soha többé nem fogom látni Anyámat és
szülőföldemet.” Nem véletlenül hagytam a regény címét
mostanra, az idézet utánra, mert itt van az üzenete: A
lélek kialszik. Így van, bizony, feleim, a lélek sokszor
kialszik, amikor hazánkról, szülőföldünkről, nemzeti
örökségünkről van szó, nem csak akkor, amikor óce -
ánnyi távolságra kerülünk, hanem akkor is-ez a fájdal-
masabb! - amikor emlőin ringat, amikor közömbösek
vagyunk sorsával szemben, amikor nem az vezet, hogy
hassunk, alkossunk, gyarapítsunk, hogy fényre de rül -
jön. Ilyenkor is törekedjünk, igyekezzünk, hogy ve zes -
sen az a jézusi útmutatás, amit Nikodémusznak mon-
dott. Ha mi lélekben újjá tudtunk születni, akkor
Péter nek a pünkösdi lendületével induljunk el úgy,
ahogy Túrmezei Erzsébet diakonissza nővér írja: „Ma
is megmozdul ezer és ezer szív, / hogyha a szó Lélektől
ihletett. / Lélektelen mennyit beszéltünk már mi… /
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.” Még ennél is lelke-
sebb a már idézett Dsida Jenő másik gondolata: „Menni
kelle ne házról házra… / Csak két égő szememet, / szaka -
do zott ruhámat, porlepett / bocskoromat hívni bizony -
ságul / a szeretet nagy igazsága mellé. / És rekedt han -
gon, félig sírva / kiabálni minden ablak alatt: / Szakadt
lelket foltozni, foltozni! / tört szíveket drótozni, drótozni!”

Olyan korban élünk- ahogy Ady Endre fogalmazza:
„beteg a világ, nagy beteg”, ahol annyi fájdalom van min-
den szépség mellett, ahol annyi kirekesztés, mellőzés
van, pusztítás, rombolás, valami másról is szólhat a
pünkösdi ének a hagyományos kettős üzenet mellett.
Ehhez mindenkinek, nekünk is újjá kell születnünk,
másként nem tud igaz lenni életünkben Reményik
Sándor címet adó gondolatsora: „…a lélek él, és hitet nem
cserél. / A lélek él: betűben, színben, fában, / Hullámos
hangban és merev márványban / Száz változáson át, - / A
lélek él és munkál csendesen, / Kis szigeten, vagy roppant
tengeren, / De amit alkot: nem szól a világnak, / Csak egy
kis körnek, csak egy kicsi nyájnak. / A lélek él… És hitet
nem cserél.” Zárásként  álljon itt végezetül egy eléggé
elfeledett, nem gyakran énekelt énekünk utolsó szakasza:
„Óh, jó Atyánk, atyáink Atyja, / Bús aggodalmunk jól
tudod, / Ne hagyd, Uram, hogy megtagadja / Apját,
múltját a korcs utód. / Óh, tégy csodát, lobbantsd ki lelked,
/ Uram, lelkünk nincs, azt adj, lelket, / A múlton csüngő
nemzedék / Találja meg, szeresse meg egy Istenét!”

Kedves Testvéreim, ünneplő atyámfiai! Ez a gondo-
latsor nem akart „pogány imaszándék” lenni, csupán
meg éreztem, hogy ez ünnep táján másról is kell be szél -
jünk, mert annak idején Jézus sem beszélt volna
Nikodémusznak galambszárnyú, kettős tüzes nyel -
vekről, édes bor kábítása okozta nyelvzavarról és más
csoda dolgokról. Ezért mondott csak ennyit: Szükség
néktek újjászületnetek. Ez legyen útravalónk nem csak
ezen az ünnepen, hanem azok elmúltával még sokkal
inkább. Úgy legyen. Ámen.

Balázsi László

Imádság
„Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, meglátott két

testvért: Simont (akit Péternek is neveztek), és Andrást,
akik éppen a hálójukat vetették a tóba, ugyanis halászok
voltak. Jézus szólt nekik: „Gyertek velem! Én majd más-
féle halásszá teszlek titeket: halak helyett embereket fog-
tok összegyűjteni.” (Mk 1,18-19)

Szerető Isten, Mennyei Atyánk!
Te valamikor vala milyen módon
minket is megszólítottál. Elhívtál,
hogy követőiddé legyünk, hogy
tanítványaiddá tégy bennünket.
Elhívtál és osztályrészül a leg -
szebb, de talán a legnehezebb fela -
datot adtad nekünk, hogy – ki-ki a
tőled kapott lelki ajándékaival –
tanúbizonyságot tegyünk rólad

min den cselekedetünkkel, hirdetve hatalmadat és
dicsőségedet.

Mi akkor és ott igent mondtunk hívó szavadra, szol-
gálatodra tettük fel életünket. S most itt vagyunk, itt
állunk a szolgálatra képesítő út különböző lépcső fo -
kain. Álmaink, vágyaink, terveink voltak arról, hogyan
építhetnénk, munkálkodhatnánk a Te országod, a sze -
re teted birodalmának megvalósításán itt a földön. Ho -
gyan mutathatnánk meg, hogy a farkas törvények
helyett létezik egy szebb, igazabb törvény, ami alapján
élni lehet, ami szerint érdemes élni az életünket. Ám az
idő múlásával a szép tervek hozzá idomultak a való -
sághoz. A körülöttünk levő világ széljárása, igen vál to -
zó hatása alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Terveink,
álmaink veszíthetnek a képzeletünk szőtte szép ségük -
ből. A világ megtapasztalása, csalódásaink, kudarcaink
a csüggedés keserűségét oltják belénk. Megrontva ezzel
életkedvünket és tenni akarásunkat. Lelkesedésünk
lángja hamar kialudhat. Ezért fohászkodunk most,
lehajtott fejjel hozzád imádkozva. Szívünk és lelkük
ellen tétes érzelmekkel van tele. Van bennünk erő, de
gyen geség is. Félelem a jövőtől, de bizakodás is.

Kérünk Istenünk, add, hogyha minden eddigi elkép -
zelésünk, tervünk meg is kérdőjeleződik bennünk, a
Beléd vetett hit tovább is szilárd alapként álljon.

Add, hogy Beléd vetett bizalmunk legyőzze félel -
meinket és kétkedéseinket. Segíts, hogy meg erősödjön
elhívatásunk. Add, hogy szívünk megtisztuljon minden
haragtól és gyűlölettől, s helyükre a Te szereteted
költözhessen, megmelegítve és bevilágítva lelkünket.
Add Urunk, hogy ez a láng, amely Tőled jön, s így soha
el nem fogyhat, megsokszorozódjék bennünk, - és fela-
datunkhoz méltóan – parányi mécsesként világíthas-
sunk sokaknak.

Áldj meg minket és őrizzenek szemeid, hogy a Tőled
nyert képességekkel eredeti célunkhoz méltóan tovább
építhessük a te országodat, a szeretetet és békesség
világát itt a földön. Ámen

Szász Adrienne
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a k i k  e l õ t t ü n k  j á r t a k

Az erdélyi Dávid Ferenc Egylet –
a Magyar Unitárius Egyház leg hosz -
szabb ideig fennálló, legszélesebb
körben működő társadalmi szer -
vezete – létrehozását Boros György
teológiai tanár, későbbi főjegyző,
püspök; illetve Gyöngyösi István
udvarhelyköri esperes kezdemé -
nyez te, 1884 őszén. Eredetileg kife-
jezetten unitárius lelkészek számára
kívántak „civil” fórumot teremteni,
de ezt az elképzelést hamarosan
meg változtatták, és a világiak inten-
zív bevonása mellett döntöttek. 

Előzmények: Brassai Sámuel
sze rep vállalása

A főhatóságok (Egyházi Képvi -
selő Tanács, Főtanács) és az egyes
egyházkörök támogatása nyomán
az egylet alakuló közgyűlését 1885.
augusztus 29-én, Kolozsvárott tar-
tották, 87 rendes és 28 pártoló tag
rész vé telével. Az egylet céljaként az
ala pítók „az unitárius keresztény val-
lás, a hit- és erkölcstudomány és ne -
velés tan körébe tartozó elvek és kér -
dé sek tisztázását, terjesztését, a
ke resz tény vallásos és erkölcsi élet
ápo lásat és emelését” határozták
meg. Szeren csés döntés volt, hogy
az egylet elnökévé az idős, köztisz -
te letben álló unitárius polihisztort,
Brassai Sámuelt választották meg,
akinek jelenléte, a munkában való
aktív részvétele jelentősen növelte a
szer vezet társadalmi súlyát. Amikor
1885-ben legkedvesebb tanítványá-

nak, Kovácsi Antal teológiai tanár-
nak veje, az ijú Boros György az
újonnan létrejövő Dávid Ferenc
Egylet elnökének javasolta, a fel ké -
rés és a fiatal unitáriusok szeretete
új lendületet adott az egyébként
kiváló fizikai és szellemi kondí-
cióban lévő, idős Brassainak. Újra
elkezdett vallási-teológiai kérdések -
kel foglal koz ni, előadásokat szer -
vezett, tanulmá nyokat írt. A Dávid
Ferenc Egylet rendez vényein két be -
szédet és kilenc felolvasást tartott.
Máig emlékezetes A jövő vallása
című, 1886-ban tartott felolvasása,
amelyben kifejtette: „az a vallás tart -
hat leginkább számot a mí velt világ
kedvezésére, amely az álta lános
kereszténységben gyökerezve ez idő
szerint legtisztítottabb (...) az unitá -

rizmus vagy mondják ne vén: az uni -
táriusok vallása.”

A Budapesti Dávid Ferenc
Egylet vezetése

Tizenhat évvel később, 1901. már-
cius 8-án Budapesten is létrejött a
Dávid Ferenc Egylet. Kez de mé nye -
zője Józan Miklós esperes-lel kész és
a Budapesti Unitárius Egy házköz -
ség keblitanácsa volt, amely megtár-
gyalta és támogatta a tervet. Az
alakuló közgyűlésen a budapesti
unitáriusok első generációjához tar-
tozó, ekkor már idősebb egyház -
községi vezetők – id. Daniel Gábor,
Bedő Albert, Odescalchi Arthur
herceg, Sebes Pál és Székely Ferenc
– tiszteletbeli elnöki címet kaptak.
Az egyesület elnökévé Ürmösi
Miklós miniszteri titkárt választot-
ták meg. Ürmösi is a buda pesti uni-
tarizmus első nemzedé ké hez, az
1867. évi Kiegyezés után a főváros -
ba került tisztviselők csoportjához
tartozott.

Még minisztériumi segédfogal-
mazóként vett részt azon a
Hungária Szállóban tartott taná cs -
kozáson (1873. június 15.), amelyen
a budapesti unitáriusok – Buzogány
Áron és Orbán Balázs vezetésével –
először tájékoztatták a brit hittest -
véreket templomépítési terveikről.
1879. április 13-án a Bu dapesti
Unitárius Leányegy ház község pres-
biterévé választották. Az egyház -
községben elsősor ban pénzügyi kér -
désekkel, a pénztárszabályzat és az
éves zárszámadások elkészítésével
foglalkozott, de tagja volt az 1890.
évi templomszentelés szer vező -
bizottságának is. 1901 után – Józan
Miklós közeli egyházközségi
munkatársaként – elsősorban a
Dávid Ferenc Egylet ügyeivel
foglalkozott. Hetvenegy éves korá -

A Budapesti Dávid Ferenc Egylet
megalakulása és elsõ évtizede (1901–1910)

Rovatunkban a magyarországi unitarizmus történetével foglalkozunk –
jórészt az 1869-ben tartott első nyilvános pest-budai istentisztelet és a kommu-
nista hatalomátvétel (1948) közötti időszak eseményeit, folyamatait vizsgálva.
Cikkeink többsége eddig publikálatlan forráskutatáson alapul. Legutóbbi írá-
sunkban (Unitárius Élet 2016/1) a 135 éve született Bartók Béla unitariz-
musát, vallásos világképét igyekeztünk bemutatni. Ezúttal a Budapesti Dávid
Ferenc Egylet működését vesszük górcső alá, amelynek leginkább a 20. század
első évtizedében volt jelentős hatása a magyarországi unitarizmus fejlődésére.

Brassai Sámuel
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ban, 1920 tavaszán hunyt el a fő -
város ban.

Az alakuló közgyűlés alelnökké
választotta Perczelné Kozma Fló -
rát, akinek egyházszolgálatával (fő -
ként nőszövetségi munkájával) az
Unitárius Életben bőségesen foglal -
kozunk, így most a részletes életraj -
zi ismertetést mellőzzük.

Ugyan csak alelnök lett Kozma
Gyula iskolaigazgató, budapesti
presbiter. Kozma (1853–1910) Si -
mén falván született. Székely ke resz -
túron és Ko lozsvárott járt uni tárius
gimnáziumba, majd beiratkozott a
teo ló gi ára, de tanulmányait fél -
besza kí totta. 1875-ben Budapest re
költözött, ahol földrajz-történe lem
szakos középiskolai tanári diplomát
szer zett. A Budapest II. kerületi pol-
gári fiúiskola tanára, majd a II.
kerületi leányiskola igazgatója lett.
1887-től részt vett az Országos
Közoktatási Tanács mun kájában. A
Budapesti Unitá rius Egyházközség
presbitere, a Magyar Unitárius
Egyház fő tanácsi tagja volt. Is me ret -
ter jesz tői cikkeit és könyv kri ti káit
gyakran Nyilas vagy Ajtai ál néven
publikálta. 1876-ban megírta Deák
Ferenc élet- és jellemrajzát, amely a
Nem zeti Hír lap különlenyo ma -
taként jelent meg. Tan köny veket írt
a csillagászat, statisztika, földrajz és
világtörténelem tárgy körében. 

A Budapesti Dávid Ferenc Egy -
let titkára lett Józan Miklós esperes-
lelkész (későbbi püspöki vikárius,
majd 1941-től püspök), illetve
Buzogány Ágnes tanárnő.

Viták a budapesti egylet
önállóságáról

1901 tavaszán komoly vita bonta -
kozott ki arról, hogy a budapesti
Dávid Ferenc Egylet jogi személyi -
séggel rendelkező, önálló szer ve zet -
ként vagy a kolozsvári anyaegye sü -
let fiókintézményeként mű ködjön.
Perczelné Kozma Flóra nem támo-
gatta a budapesti Dávid Ferenc
Egylet önállóságát. Boros György -
nek írt magánlevelében így fogalma-
zott: „nevetségesnek és kicsinyes nek
találtam azon fennakadni, hogy mi
fiók-egylet vagyunk (...) Mintha szé-
gyen lenne, hogy Kolozsváron van a
központ – hiszen ez nagyon termé -
szetes! Ott van az unitarizmus hazá-

ja, ott van az unitáriusoknak a zöme,
intelligenciája. Egyáltalán, ha már
szabad őszintén az én egyszerű
asszonyfejből jövő gondolataimat
leírni – ily ügynél semmiféle hívság-
nak nincs helye.” 

A többség végül mégis az önálló-
sulás mellett döntött; a minisztériu-
mi bejegyzés elhúzódása miatt az
egyesület hivatalosan csak 1901.
augusztus 28-án jöhetett létre. A
megalakulás pillanatában a buda -
pesti Dávid Ferenc Egyletnek már
140 rendes és pártoló tagja, vala -
mint 20 brit tiszteletbeli tagja volt.
A bejegyző végzés aláírása: „Látta a
magyar királyi beügyminiszter (...)
Budapest, 1901. augusztus hó 28-án.
A miniszter helyett: Dr. Bezerédy mi -
niszteri tanácsos.” Az alapszabály-
ban legfontosabb célkitűzésként az
egyházi és hazafias érzés ápolását,
az unitárius és szabadelvű mozgal-
mak megismertetését; tudományos,
ne ve lés ügyi és társadalmi kérdések
megvitatását, valamint a szépiro-
dalom, ének és zene művelését
határozták meg. Az egylet műkö -
désének első kilenc teljes évében
(1902–1910) a havi rendszeres ség -
gel tartott nyilvános össze-
jövetelekre – vallásos estélyek, felol -
vasó ülések, emlékünnepélyek,
vándorgyűlések, hangversenyek –
nemcsak erdélyi és magyarországi
unitárius előadókat hívtak meg,
hanem azokon más protestáns
felekezetek (sőt időnként katoliku-
sok és neológ zsidók is) is képvisel-
tették magukat.

Vallási és kulturális pezsgés
a Koháry utcában

A kolozsvári Dávid Ferenc
Egylet havilapja, az Unitárius Köz -
löny számára a fontosabb rendezvé -
nyekről Perczelné Kozma Flóra írt
beszámolókat, amelyekből kiderül:
bár a programok kulturális vagy
tudományos színvonala általában
nem volt kiemelkedő, az estélyek
jelentősen enyhítették az unitáriu-
sokkal szembeni előítéleteket, sőt
idővel nem unitárius törzsközön-
ségük is kialakult. A legnagyobb
érdeklődés Jászai Mari színésznő,
Benedek Elek meseíró és Szabolcs -
ka Mihály lelkész-költő estjét
kísérte. Felekezet-történeti szem-

pontból kiemelkedően jelentősnek
tartjuk, hogy a Dávid Ferenc Egylet
meghívását elfogadta Rohoska
József református teológiai tanár,
Masznyik Endre evangélikus teoló-
giai tanár és Kecskeméti Lipót
főrabbi. 

Rohoska József (1871–1938)
Debrecenben és Sárospatakon ta -
nult teológiát, majd a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia
segédtanára és alkönyvtárnoka lett.
1896-ban az egyház Utrechtbe
küldte, ahol két tanévet töltött,
miközben utazásokat tett Nagy-
Britanniában, Németországban,
Svájcban és Olaszországban. 1898-
től Sátoraljaújhelyen segédlelkész,
1900-tól Sárospatakon teológiai
tanár, 1917-től a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság választmányi
tagja. Publikációi 1897 és 1918
között, jórészt Sárospatakon jelen-
tek meg. 1919. március 15-én,
Sárospatakon elmondott, a kommu-
nistákkal szimpatizáló beszéde
miatt 1920-ban hivatalvesztésre
ítélték. A 19-20. századi református
egyházi közélet jelentős személyi -
ségei közül Nagy Gusztáv teológiai
tanárnak veje, Zoványi Jenő egy-
háztörténésznek sógora volt. Fia ifj.
Rohoska József író-újságíró, aki
regényeit Rab Gusztáv álnéven
jelentette meg.

Masznyik Endre (1857–1927)
evangélikus lelkész, teológiai tanár,
egyházi író. Tiszaföldváron szü le -
tett lelkészcsaládban, Szar va son
érettségizett, a teológiát Sop ron ban
és Pozsonyban végezte. 1879-től
segédlelkészként szolgált, majd
1882-ben Budapesten bölcsészdok-
tori címet szerzett. 1882-től a po -
zsonyi Evangélikus Teológiai Aka -
démia tanára, 1895-től több mint
húsz évig igazgatója volt. A Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság ala -
pító tagja. A Mi Otthonunk című

Masznyik Endre újszövetség fordítása
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vallásos hetilap, a Gondolat és az
Isten igéje című folyóirat szer kesz -
tője volt. 1917-ig sajtó alá rendezte
és részben lefordította Luther Már -
ton műveinek hatkötetes válo-
gatását. 1925-re Újszövetség-for dí -
tást készített.

Kecskeméti Lipót (1865–1937)
rabbi, irodalomtörténész, bibliaku-
tató. A középkori zsidó költészettel
foglalkozó értékezésével 1888-ban,
Budapesten szerzett bölcsészdok-
tori címet. Műfordításai mellett már
fiatalon vallástörténeti tanulmá -
nyokat is írt. 1890-ben a nagyváradi
hitközség rabbijává választották;
magyar nyelvű egyházi beszédeit
Ady Endre is gyakran hallgatta. A
tudományos bibliakritikai módsze -
rével megírt nagymonográfiája
jelent meg Jeremiás próféta és
Ézsiaás próféta könyvéről (Buda -
pest, 1932, Nagyvárad, 1935). Het -
ve nedik születésnapján tanítvá nyai
ünnepi kötettel köszöntötték. A ke -
resztény-zsidó párbeszéd híve volt,
ezért nem értett egyet a cionista
irányzattal. Halála után a nagyvára-
di zsidó reálgimnázium felvette a
Kecskeméti Lipót Izraelita Líceum
nevet. Perczelné Kozma Flóra be -
számolója szerint Kecskeméti Lipót
budapesti előadásán „valláskülönb-
ség nélkül tolongott a közönség a
Koháry utczai unitárius templom-
ban, a lépcsőházat is teljesen betöltve.
A budapesti zsidóság szine-javát lát-
tuk az előkelően vegyes társaságban,
és valami csodás varázs által
megszállva, áhitattal ültünk egymás
mellé, szinte babonás meghatottság-
gal várva, hogy egyszer csak maga a
názárethi békeapostol is közöttünk

terem, s biztatólag szól felénk, hogy
ne féljünk, csak bátran előre: »Arról
ismernek meg az emberek, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretitek.”

Perczelné Kozma Flóra szemé-
lyes érdeme volt két – bizonyos
körökben igen progresszívnek tar-
tott – írónő, a keresztényszocialista
meggyőződésű Geőcze Sarolta,
illetve a keleti és nyugati filozófiai
források ötvözését hirdető francia
Annie Besant meghívása.

Geőcze Sarolta (1862–1928)
szociológus, pedagógiai szakíró,
tanítóképző intézeti igazgató, a
Magyar Pedagógiai Társaság egyik
alapítója. Zemplén megyei értel -
miségi családban született; 1882-től
Budapesten, 1886-tól Brassóban,
1892-től Komáromban, majd 1898-
tól ismét Budapesten tanított. 1907-
ben a II. kerületi tanítóképző
igazga tójává nevezték ki, majd
nyug díjazása (1917) után még ki -
lenc évig tanított. Keresztényszo cia -
lista eszméket vallott, míg a
művelődéspolitikában az „egységes
nem zeti világnézet és egységes er -
kölcs” volt az eszményképe. Meg -
szer vez te a Magyar Keresztény
Munkásnők Egyesületét és ennek
munkásotthonát. Pedagógiai, nő -
moz galmai, szociológiai tárgyú
köteteket, tanulmányokat, cikkeket
publikált. Perczelné Kozma Flóra
beszámolója szerint „Geőcze Sarolta
nagy munkás, még pedig a szó leg-
magasabb értelmében keresztény
munkás, azt is tudtuk, hogy egyike a
legroutinirtabb írónőknek; angolból
való fordításai, az idegen nagy szelle-
mek gondolatainak magyarba való
átültetései pedig szinte párját
ritkítják hazánkban. De hogy ennyire
tisztán látó, elfogulatlanul itélő, nyílt
ós őszinte beszédű az ő keresztény
egyénisége, azt csak most tudtuk meg
igazán.”

Annie Besant (1847–1933) az
előző századforduló bizonyos
körökben népszerű, ellentmondá-
sos személyisége volt: társadalmi
reformátor, teozófus, később indiai
függetlenségi vezető. Fiatalon egy
anglikán lelkész felesége volt, de
különváltak, s Besant 1889-ben az
orosz születésű Helena Blavatsky -
nek, a Teozófiai Társaság alapítójá-
nak vallási-misztikus tanait kezdte

népszerűsíteni. A társaság ezo-
terikus forrásokból származó „lelki
evolucionizmust” hirdetett, hangsú -
lyozva az emberek fölött álló
tanítómesterek szerepét. Besant
1907-től az indiai Madrasban élt,
köny veket és tanulmányokat írt, elő -
adásokat tartott. Idős korában
Jiddu Krishnamurtit pártfogolta,
akiben az egész világ tanítómesterét
vélte felfedezni.

Az egyleti aktivitás csökkenése

1910 után a budapesti Dávid
Ferenc Egylet egyháztársadalmi és
kulturális aktivitása jelentős mér ték -
ben csökkent. Ez elsősorban
Perczelné Kozma Flóra nőszövet -
ségi tevékenységével, megnö ve ke -
dett feladataival, illetve magánéleti
nehézségeivel (férje be tegsé gével és
halálával) magyarázható. Perczelné
az 1900-as évek elejétől mind inten-
zívebben foglalkozott unitárius
nőszövetségi kérdésekkel; nemcsak
kulturális, de gyakorlati szempont-
ból is (pl. háziasszonyok és cselédek
képzése). Amikor 1910-ben létrejött
a kolozsvári székhelyű Unitárius
Nők Országos Szövetsége, Perczel -
nét a budapesti tagozat elnökévé
választották.

Mivel az erdélyi nőszövetséget
maga az 1885-ben alapított Dávid
Ferenc Egylet hozta létre, hiva -
talosan Perczelné is előrelépett: a
budapesti egyletnek már nem alel-
nöke, hanem Ürmössy Miklós mel-
lett társelnöke lett. Valójában azon-
ban – folyamatos írói munkássága
mellett – energiáit a nőszövetségi
feladatokra összpontosította; a ko -
rábbinál gyakrabban utazott Ko -

Kecskeméti Lipót

Annie Besant
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lozs várra, ahol kiváló kapcsolatot
tartott fenn az idős Ferencz József
püspökkel, Boros György főjegy -
zővel és az egyházvezetés többi
tagjával. A budapesti Dávid Ferenc
Egylet vezetősége ekkor már kife-
jezetten az idősebb nem zedék hez
tartozó, a politikai közéletben vagy
a közigazgatásban azonban még
aktív férfiakból állt, akik közül
senki sem vállalkozott a program -
szervezés fáradságos munkájára.

Az első világháború éveiben, az
1818/19-es események idején, majd
a trianoni békediktátum után az
egylet jogilag nem, de ténylegesen
szüneteltette tevékenységét. Csak
az alakulás 25. évfordulóján vetette
fel Józan Miklós püspöki vikárius,
hogy a Dávid Ferenc Egyletet új
élettel, tartalommal kellene megtöl-
teni. 1926. május 21-én – több mint
egy évtizedes szünet után – ismét
választmányi ülést tartottak, ame-
lyen azonban Józan Miklós viká -

rius, Csiki Gábor misszióházi lel -
kész és Gál Miklós nyugalmazott
budapesti lelkész mellett a 24 tagú
választmánynak mindössze hat
tagja jelent meg. Józan Miklós
megemlékezett „a Dávid Ferenc
Egylet 25 éves múltjáról, a háború és
kommün alatt való szüne teléséről és

felhívja a választmány megjelent tag-
jait, hogy az egyletet reorganizálja.”
1926. november 12-én a budapesti
Dávid Ferenc Egylet negyedszáza-
dos fennállására emlékező díszköz -
gyűlést rendeztek a Koháry utcai
templomban. Az egyesületi élet
átmeneti élénkülését jelzi Nyiredy
Jenő elnöknek a díszközgyűlésen
tartott előadása, Józan Miklós
püspöki vikárius felolvasása (1926.
december 3.), illetve Csiki Gábor
missziói lelkész előadása (1927.
január 7.), amelyekkel az 1902–
1910 közötti időszak felolvasó-esté-
lyeinek atmoszféráját igyekeztek
felidézni. 

Retkes Attila
(A cikk a Debreceni Református

Hittudományi Egyetemen folytatott
egyháztörténeti doktori tanulmá -
nyaimhoz, kutatásaimhoz kapcso -
lódik. Köszönetet mondok téma ve -
ze tõmnek, dr. Molnár Jánosnak)

Meghívó a budapest Dávid Ferenc Egylet
25 éves fennálásának emlékére rendezett
Díszközgyűlésre

Füzesgyarmaton a templomunk -
ban ismét emléktáblát avattunk a
2016-os alföldi búcsú alkalmával. A
szokásos ünnepi emelkedettség az
idén János Zsigmond erdélyi feje -
delem, II. János néven választott
magyar király emlékének szólt. Az
avatáson felidéztük dr. Murvay Sá -
muel néhai kiérdemesült főgond -
nokunk emlékét is, akinek oly sokat
köszönhet az anyaországi unitárius
egyház a rendszerváltás utáni egy-
házi konszolidáció, építkezés, rend -
teremtés, valamint a legfon to sabb, a
központi ingatlanunk visszaszer -
zésének sürgetése terén végzett ön -
zetlen munkájáért. A már vány tábla
avatása során megfelelőnek (éppen
odavalónak) találtam egy 1999-ben
írt, 2002-ben megjelent emlékezését
felidézni a mostani alkal omra,
amikor az első unitárius fejedelmünk
(a második Székely Mózes, az
egyetlen székely uni tárius fejedelem
volt) tavalyi, 475. születési évforduló-
ja, és az idei, halála 445. évfordulója
alkalmából ünnepi emléktábla
avatását határozta el gyülekezetünk.
A néhai fő gond nokra való emlékezés

őszinte érzéseivel olvassuk az ő
egykori emlékezését, amely minden
sora megfogalma zásában most is idő -
szerű. 

Régi kötelességünknek teszünk
eleget, amikor az egyházalapítá-
sunkat lehetővé tevő János Zsig -
mond erdélyi fejedelem (II. János
választott magyar király) emléke
előtt tisztelegve hajtunk fejet.

Zavaros, vészterhes időben,
1540-ben született, ugyanabban az

évben, amikor apja, János király-
Szapolyai (Zápolya) János meg -
halt. Így történhetett, hogy a gyer-
mek életének első évében már
Ma gyar ország királya lett. Mohács
után a törökök délről, a Habsburg
ház (I. Ferdinánd császár) nyugat -
ról akarta kiterjeszteni hatalmát a
szervezetileg szétzilált, katonailag
nagyon legyengült Magyarország
felé. Szapolyai János ezt úgy vélte
elhárítani, hogy a Habsburgok ellen
a török szultánt hívta segítségül.
Korai halála a megoldás kivit e le zé -
sé ben megakadályozta. Özvegye,
Jagello Izabella, látva, hogy néhai
férje hívása ürügyén a törökök-lát-
szólag barátságos-haddal jöttek
hazánkba, 1541-ben elkövette azt a
végzetes hibát, hogy Budát – és
ezzel Közép-Magyarországot – át -
en gedte nekik. A szultán, akit meg -
lepett ugyan az ölébe hullott aján -
dék, nem sokat habozott: bevonult
Budára, és ezzel megkezdődött a
kínkeserves 150 éves török hódolt-
ság Magyarországon.

Izabella fiával Lengyelországba
ment, majd onnan Erdélybe, ahol a
rendek az ifjú királyt fejedelemként
is elfogadták. Erdély török megszál-
lástól mentes országrész volt, amely

János Zsigmond (1540–1571)

János Zsigmond
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most már önálló fejedelemséggé
alakult, és János Zsigmond lett első
fejedelme. Az ifjú fejedelmet anyja
rendkívül gondos nevelésben ré -
szesítette, így készítve fel az
uralkodásra. Közben helyette gya -
korolta a tényleges hatal-
mat. Azt fiának akkor en -
gedte át 1559-ben, amikor
19 éves lett, és vélhetőleg
alkalmas az uralkodásra.

János Zsigmond nagy
ambícióval kezdett hozzá az
ország építéshez. Széles kö -
rű műveltsége, tudása a ha -
la dás, az új iránti ér dek -
lődéssel párosult, ami
ké sőbb tetteiben is megnyil-
vánult. Ebben az idő szak -
ban a 16. század második
felében teljesedett ki Erdélyben a
reformáció hatása. A teológiai tu -
dományokban is jártas fejedelem
ezeknek nagy figyelmet szentelt.
Felfigyelt egy Dávid Ferenc nevű
prédikátorra, akit nemsokára udvari
papjává is tett, és így közelebbről
ismerhette meg az ő tanításait.
Eleinte csak érdeklődött ezek iránt,
majd amikor mind alaposabban
ismerte meg, elhatározta, hogy teret
enged az új tan kifejlődésének. Ezt
annál inkább tehette, mivel Erdély
abban az időben már európai vi -
szony latban is élen járt a vallások
iránti türelem tekintetében. A
római katolikus vallás mellett a
különböző országgyűlések az evan -
gélikus vallást, majd a református
vallást nyilvánították bevett vallás-
nak. 1568. január 6-ra Tordára újra
országgyűlést hívott össze a feje de -
lem, amely ezúttal olyan határoza-
tot hozott, amellyel minden egyházi
és állami vezető figyelmét egyszerre
magára vonta. Ekkor mondták ki a
világon elsőként a vallási türelem és
lelkiismereti szabadság (röviden:
vallásszabadság) törvényét. Ez egy-
ben az unitárius vallás törvénye sí -
tését is jelentette. Csak egy olyan
nagy műveltségű és széles látókörű
fejedelem, mint János Zsigmond,
vezethette országát egy ilyen rend-
kívüli jelentőségű, messzire ható,
haladó szellemű törvény meg ho -
zatalához, amelynek mellékesen
még az is eredménye lett, hogy az
országon belüli vallásháborúknak
elejét vette, és hathatósan tompítot-

ta az időnként mégis fel-felbukkanó,
eldurvult vallási viták élét. Arról
sem kell megfeledkeznünk, hogy a
felvilágosult fejedelem irányítása
mellett szükség volt az erdélyi
szellem re is, amely a személyi és

lelkiismereti (gondolati) szabadsá-
got minden korban erősen igé -
nyelte. A két körülmény szerencsés
találkozása eredményezhette a nagy
jelentőségű történelemformáló dön-
tést.

Az, hogy a tordai országgyűlés
határozata milyen rendkívüli jelen -
tő ségű, korát messze megelőző, ha -
la dó szellemű döntés volt, abból is
nyilvánvaló, hogy ez alig 15 évvel a
Szervét Mihály máglyahalála után
(Genf-1553) és négy évvel a szo -
morú emlékű Szent Bertalan éjsza-
kája (Párizs-1572) előtt történt,
amikor Párizsban a hugenották ez -
reit mészárolták le. Az is figyelemre
méltó, hogy a tordai országgyűlés
után több mint két évszázadnak kel-
lett eltelnie ahhoz, hogy Európa és
Amerika államai sorra törvényi
erőre emeljék a vallásszabadságot.
Azt a tényt, hogy az 1568-as tordai
törvénnyel az országgyűlés valóban
az unitárius vallást (Dávid Ferenc
tanítását) kívánta legalizálni, egyér -
telműen bizonyítja, hogy a tordai
határozatot az 1571. január 6-14-én
tartott marosvásárhelyi ország -
gyűlés újra megerősítette. Mindezt
még nyomatékosabbá tette, hogy az
1573. január 28-i medgyesi ország -
gyűlés – még ezen is túlmenően –
hivatalosan elismerte Dávid Ferenc
unitárius püspöki tisztségét, és
egyidejűleg az egyházunk püspök -
választási jogát is megerősítette.

A történelmi hűség kedvéért meg
kell állapítanunk, hogy János Zsig -
mond a tordai országgyűlés előtt

nem volt unitárius. Érdeklődött
ugyan Dávid Ferenc tanításai iránt,
de azokat csak később, az 1568.
március 8-18 közötti, Gyulafehér vá -
ron tartott második tudományos
hitvita után-amelyen Dávid Ferenc

tanaival elsöprő győzelmet
aratott-, csatlakozott a feje -
delem, és vele együtt az erdé-
lyi főrendek többsége, az új
valláshoz. Csak zárójelben
említem, hogy súlyos tévedés
volt egyesek részéről a csík-
somlyói bú csút úgy beállítani,
hogy azt egy olyan csata
emlékének szentelték, amely -
lyel János Zsigmond az uni -
tárius vallást akarta volna a
csíkiakra rákényszeríteni. Az
1567-re „kitalált” csata idején

még nem létezett unitárius vallás és
János Zsigmond sem volt unitárius.
Az egyházak közötti félreértés elke -
rü lésére és a történelmi tévedés tisz -
tázására a római katolikus egyház a
közelmúltban hivatalos közlemény-
ben hirdette ki, hogy a fent idézett
beállítás egyszerűen történelmi
tévedés.

Sajnos, János Zsigmond viszony-
lag fiatalon, 31 éves korában, 1571-
ben elhunyt. Az utána következő
fejedelmek nem mindig ragaszkod-
tak a tordai határozatokhoz, sok-
szor fájdalmat is okozva unitárius
elődeinknek. Isten segedelmével
ezeket is elviseltük, és – amit eleink
reánk hagytak – ősi, történelmi val-
lásunkat ma is híven őrizzük. Így
alakult meg tehát a nagy fejedelem
segítségével, egy magyar vallás -
alapító, Dávid Ferenc kezdemé nye -
zésére, Erdély földjén, az egyetlen
magyar alapítású, unitárius vallás és
egyház. A mi egyházunk a vallási
türelem, mások elveinek tisztelet-
ben tartása jegyében született, és mi
századokon át ezt így is éltük meg.
Könnyű tehát ott folytatni, ahol
abba sem hagytuk. Reméljük, ebben
az Úristen ezután is megsegít.
Köszönjük mindezt János Zsig -
mond fejedelmünknek, akinek
nagy sága előtt mély tisztelettel haj-
tunk fejet, és emlékét szívünkbe
zárva őrizzük utódaink által az idők
végezetéig. 

Dr. Murvay Sámuel
Közlő: Balázsi László

A tordai országgyűlés (Körösfői Kriesch Aladár festménye)
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Pozsonyi Szentmártoni Kálmán
(Nyárádszentmárton, 1879. február 8. – Kolozsvár, 1968. július 11.)

P. Szentmártoni Kálmán az unitárius nyilvánosság
által jól ismert és oktatói tevékenységének kezdetétől
mindmáig emlékezetben tartott (szak)író-tanár. Mert
amit az asztalra letett, az nem kevés. Erre utalt dr.
Mester Miklós országgyűlési képviselő, amikor a Tanár
Úrra emlékezett, az iskola alapításának 150. évfor-
dulóján: „Köszöntjük ... igazgató urat, nagynevű tör té ne -
lem tanárunkat. Tudjuk, hogy mint igazgatónak milyen
nagy megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie. Két
oldalról is érték megpróbáltatások, de lelki nagysága és
az igazságba vetett hite átmentette őt a veszélyen. Ő a
legkiválóbb élő unitárius magyar történetíró. (Élő
unitárius történetkutató van nagyobb [Kelemen Lajos], de
tör ténetíró nincs.) Tanári, igazgatói és irodalmi mun -
kásságáért büszke lehet rá az Alma Máter, az unitárius
egyház és a magyar nemzet.”[i]

A maga korában modernnek számító, írógéppel írt
curriculum vitae-jének „sajátkezűségét” aláírásával hite-
lesítette. Emellett többségükben pontosak a hozzá mel-
lékelt személyi bibliográfia adatai is. Érzékelhető, hogy
összeállítójuk valamennyi időt könyvtárban, könyv tá ros -
ként dolgozott, töltött el. Az életrajz annyiban eltér a
szokványosa(bba)któl, hivatalosa(bba)któl, hogy
regényes, elbeszélő, avagy memoárszerű részekkel
átszőtt. Írója színesítette a tényszerű adatokat. Kü lö -
nösen iskolás korának éveit, életviteli sajátosságait s a
székely tanuló ifjúság évszázadokon át változatlan meg-
próbáltatásait, rideg életkörülményeit, -viszonyait, pl. az
alumnus és/vagy szolgadiákság, a gyermekmunka kora-
beli erdélyi mibenlétét örökítette meg szemléletesen. S
egészítette ki az életrajzában leírtakat később,
Kolozsvárt, 1953. február 21-én befejezett: „A torockói
tápdíjas iskola újabb kori élete” című memoárja ide kí -
ván kozó informatív és szívbe markoló részleteivel.

„Mindenek előtt megemlítem azt, hogyan jutottunk mi,
Bálint bátyám és én Torockóra. Édes apám korai halála
után ötön maradtunk kiskorú, papi árvák, 3 fiú és 2 leány.
Róza és Vilma nővéreimet az árvaházba vitték, Vilmos
öcsém még nem volt iskolaköteles, Bálint bátyámat és
engem pedig Nagy János, volt nyárádszentlászlói unitárius
lelkész, családunk igazi jóakarója 1885. szept[ember] 1-én
elvitt a jóhírű torockói iskolába, ahol előttünk is már sok
árva tanult, ingyenesen, [...]

Torockói első utamnak emléke könnyebben elmosódott,
ernyős szekérrel mentem, jöttem, de második utazásom
Torockóra örökre emlékezetessé (sic!) maradt. Drága édes
anyámtól a marosvásárhelyi vasúti állomáson keserves
zokogással váltam el s ez a fájdalmas megrázkódtatásom
egész életemre maradandó nyomot hagyott a lelkemben. A

marosvásárhelyi állo más nevezetes hely maradt számomra
mindig, gyermek korom és ifjúságom keserves küzdelmei
és nélkülözései ennél az állomásnál kezdődtek meg és ez
az állomás mindig a nincstelenségbe vándorlást juttatta
eszembe. Innen van aztán az, hogy én Marosvásárhelyt,
megyém székhelyét, a székelység fővárosát, bár ter mé szet -
sze rűleg szeretnem kellett volna, sohasem tudtam megsze -
retni, előttem mindig rideg és szívtelen maradt s mikor
tanár koromban járogattam ott, a gyermekkori rossz érzés
akkor is mindig felújult bennem s így lett és maradt az én
kedves, szeretett városom Kolozsvár.”[ii]

Az idézett szövegrésznél érdemes elidőzni, mert
benne a modern pszichológia tudomány által diagnosz-
tizált és számon tartott (mégsem kellő empátiával,
odafigyeléssel kezelt, olykor éppen általa  előidézett
és/vagy jelenvalóságát észrevenni nem szándékozó)
súlyos, kiheverhetetlen lelki sérülés szakszerű eset leí rá -
sára bukkan(hat)unk („fájdalmas megrázkódtatásom
egész életemre maradandó nyomatot hagyott a lelkem-
ben”). A kisgyermek(ek) anyahiányának pszichotikus
következményeire utal akkor, amikor a gyermekkori
szorongásait előhívó, kiváltó városra, Maros vásár helyre
emlékezik. A városra és vasút állomására, amelyik „a
nincstelenségbe vándorlást juttatta eszembe”. Az immár
néhai Ranschburg Jenő neves pszichológus 2012-ben
kiadott Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban
című  könyve tárgyalja érdekfeszítő részle tes séggel
azokat a rendellenességeket, különféle zava ro kat, abúzu-
sokat stb. amelyek közé tartoznak a P. Szentmártoni
Kálmán által gyermek- és ifjúkorában átéltek. Igen
sajnálatos, mondhatjuk elkeserítő, hogy a könyv
szerzője (aki élettapasztalataiból következően, tudása
mellett, a gyermekek iránt érzett empátiája miatt és
mások mellett is kimagasló alakja volt kora gyermek -
pszichológusainak), nem érhette meg, hogy törekvését
megértsék, elképzeléseit, terveit valóra váltsák, váltassák
az illetékesek: „Én azonban töretlenül remélem: megérem
még, hogy [...]”.[iii] Nem érhette meg!

„Régebben idősebb alumnusok, tápdíjas székely tanu -
lók is voltak a torockói iskolában s ezek közül egyesek meg
is nősültek; így származtak Székelyföldről Torockóra a
Balogh, Székely, Benke, Bartók, Koncz, Lázár családok és
sok más család fiai [...] Nagyapám, Szentmártoni Sámuel
Torockón született s ott volt leányiskolai tanító 1835-1838-
ig, amikor Medesérre ment papnak. Még az én időmben is
élt Torockón egy másik Szentmártoni Sámuel és fia
Szentmártoni István, akikkel tartottuk a rokonságot. Ma
már egyetlen élő tagja sincs a Szentmártoni családnak
Torockón, az utolsó, aki onnan kiszármazott Szentmártoni

„ S z ü l e t t e m … ”  U n i t á r i u s  ö n é l e t r a j z o k
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József jelenleg Budapesten a Magyar Államvasutak
felügyelője.”[iv] 

Karakterének jellemzői: a céltudatosság és az önál-
lóság (létfenntartási képesség).

A torockói iskola valójába a kolozsvári Unitárius
Kollégium partikulája volt. Ma úgy mondanánk: kihe-
lyezett tagozata, „részecskéje”, részlege. Tantervét is úgy
határozták meg, hogy a diákok egy grádicsnyival maga-
sabb szinten folytathassák Kolozsvárott azt, amit
Torockón befejeztek. Azaz zökkenőmentesen lép hes -
senek felsőbb osztályba.

A tanintézet szellemében, szervezetében és módsze -
rében a Kolozsvári Unitárius Kollégiumot követte:
valóban partikulája, „részecskéje” volt anyaintézetének.
Az Egyházi Főtanácstól megszabott tanterve mege-
gyezett a kincses városban működő Kollégium alsóbb
osztályaiéval.

Az önéletrajz írójának igaza van abban, hogy a mo -
dern kollégiumi élet, már a boldog, modern/békeidők
gondtalanságát jelentette az övéhez képest. Pedig az
később sem volt luxushotel, még nívós hostel sem egy
némelyik diák szálláshely/konviktus. De – mi tagadás –
volt: (hideg)víz, villany – dróton lógó 40-es, 60-as égővel
–, angol WC (összerondítva) és ízletes éttermi ellátás
napjában háromszor. Ennek ellenére előfordult, hogy a
hálóban az ágy csak 3 lábon állt, székkel, hoked livel
aládúcolva, amihez az elődök lenyomatait őrző szal-
mazsák és lópokróc szorosan hozzátartoztak (és illet-
tek), utóbbi a ló bőrét bizonyára irritálta volna.

A szorgalom mellett, kellet-e több ennél ahhoz, hogy
a diák tankönyve elé könyökölhessen. Kellett volna! Az
a korosztály, amelynek reprezentánsa itt P. Szent -
mártoni Kálmán, hasonló körülmények között nőtt fel.
Bár szolgadiákságukról, sorkosztra járásukról igyekez -
tek mielőbb megfeledkezni az érintettek. Egyikük-
másikuk örökre magába zárta egykori kiszolgálta-
tottságának keserves megpróbáltatásait, éveit. Néma
barátként hallgatott mindezekről utódai előtt.

P. Szentmártoni Kálmán egyfajta elveihez ragasz -
kodó, szelíden makacs „ellenálló” lehetett a maga korá -
ban, saját egyházi vezetősége szemében. Máskü lön ben
miért örökítette volna meg Boros György püspök 1935
márciusi napló-feljegyzésében a székelykeresztúri igaz-
gató-tanár és a román politikai hatalom közötti mond-
vacsinált, provokált, kellemetlen affért: „Van újabb baj
is. Szentmártoni Kálmán igazgató-tanár nem fogadott
szót, s a vége az lett, hogy a miniszter a felfüg gesztését
kívánja. Ilyen a makacs, sőt jelen esetben a meghibbant
elméjű ember útja. Tessék most visszaterelni ezt az isko-
laügyet. Most mikor mindent fel akarnak falni a dicső
románok.”[v]

Ugyanazon év június 21-én pedig arról készített fel -
jegy zést, hogy: „Az Egyházi Bíróság döntött a Szent -
mártoni Kálmán volt igazgató fegyelmijében, amit a följe-
lentés alapján a miniszter rendelt el. A följelentő − ha
becsületes ember volna − szégyellné magát, mert ő maga
többször dicsérte meg az iskola jó szellemét.” [vi]

A két bejegyzés között eltelt néhány hónap elég volt
Boros Györgynek ahhoz, hogy az egyház és a román
állam közötti viszony lehetőségeinek keretébe belefoglal-

ja a püspöki méltóságtól és a hivatal kötelmeitől
független ember véleményét.

Ezért a dolgok mibenlétének megértéséhez hozzátar-
toznak azok az információk, amelyeket Péter Lajos tett
közzé 1941-ben, fentiekkel összefüggésben: „1934-től az
igazgatásban Gálfalvi Samut a történetíró Szentmártoni
Kálmán tanár váltotta föl. Őt azonban a főgimnáziumban
1934. nov[ember] 14-én román katonai fedezet mellett
foganatosított kutatás következtében méltatlan meghur-
coltatás érte. A kutatást követő tanügyi vizsgálat után a
minisztérium Szentmártonit a működéstől eltiltotta és egy-
házi fegyelmi vizsgálat megindítása iránt kereste meg az
Egyházi Főtanácsot. Szentmártoni már előbb meghívást
kapott volt ugyan a kolozsvári kollégiumhoz, de a
gimn[ázium] elöljárósága kívánságára megmaradt keresz -
túri állásában.

Nem lehet említés nélkül hagyni azonban azt az
eljárást, hogy a vizsgálat lefolytatása és befejezése előtt
többszörös püspöki sürgetésre Szentmártoninak el kellett
Keresztúrt hagynia és az igazgatói állást Boros Jenő tanár-
ral nagy sürgősen betöltötték.

Ezzel lehetetlenné vált Szentmártoni rehabilitációja és
igazgatói állásába visszahelyezése.”[vii]

Boros György leginkább akkor ír(hatot)t őszintén P.
Szentmártoni Kálmánról, amikor 1937. május 13-i fel -
jegy zését fogalmazta róla és rögzítette naplójában:
„Szentmártoni Kálmán ma nálam volt − mondjam? − a
kőmáli Tuskulaneumban. Kellemes, úri ember. Közöltem
vele egy kritikát János Zsigmondról írt jeles könyvéről. Szó
esett arról, hogy az Unitárius Irodalmi Társaság Jakab
Elekről öt íves könyvet íratott Gál Kelemennel, s lett belőle
héttel több, mert Gál Kelemen >keveset és jól írni nem
tud<.”[viii]

A püspök három szavas jellemzését − hogy tudniillik
az alábbi önéletrajz írója „Kellemes, úri ember.” − csupán
azzal egészíthetjük ki, hogy Szentmártoni tanár úr jól
felkészült igazgató-tanár és (mint személyi bibliográfiája
is mutatja) termékeny unitárius történetíró volt.
Életrajzának egy később, más célból papírra vetett,
bővebb változatát P. Szentmártoni Kálmán székely
népmesegyűjtő címmel az Ethnográphiac. folyóirat,
1968-as évfolyamában Gunda Béla tette közzé.[ix]

Ehhez már csak Kelemen Lajos testvéröccséhez,
Kelemen Miklóshoz 1956. április 22-én írott levelének
egyik részletét tehetjük hozzá: „Kérdezted Szentmártoni
Kálmánt. Ő már több mint tíz éve itt lakik. Keresztúri
házukat eladva, itt vettek egyet a Györgyfalvi és Pata utca
előtti kis tér déli (Felek felé eső) során. A nagyobbik le -
ánya első rendű kardalos nő a Magyar Színháznál. A
kiseb bik tisztviselőnő. Jóravaló leányok, de a viszonyok
miatt pártában maradtak. Él a felesége is. Maga Szent -
mártoni most is dolgozgat. Felkérésemre megírta önéletraj -
zát s nagyon érdekesen külön a régi toroczkai iskolai
életet, ahol ő is tanult.”[x]

A jegyzék/melléklet P. Szentmártoni Kálmán szemé-
lyi bibliográfiája, 89 tételben. Ebből 13 az önálló művek
(separatumok) száma. A többi a folyóiratokban, hír-
lapokban, évkönyvekben, naptárakban megjelent dolgo-
zatok lelőhely-jegyzéke. Közöttük, pl. a Rugonfalvi Kiss
István-féle Nemes székely nemzet képe c. munka II.
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kötetének II. fejezete 73-122. lapjain megjelent
Udvarhelyszék/vármegye/ c. írás, Keresztúri Kálmán
álnév alatt ugyancsak ő(t takarja).

„pozsonyi Szentmártoni Kálmán.
Születtem 1879. február 8-án Nyárádszentmár -

tonban. Apám: pozsonyi Szentmártoni Kálmán
unitárius lelkész, anyám marosjárai Rosnyai Vilma volt,
a Rosnyai Dávid török tolmács, történetíró és költő
családjából. E házasságból 4 fiú és 2 leány született és
pedig: Róza, Bálint, Vilma, Kálmán, eső és második
Vilmos. A két Vilmos elhunyt s így jelenleg négyen
vagyunk életben. Korán árvaságra jutottunk.
Édesanyánknak ugyan elég szép vagyona volt, mert az
ősi marosjárai birtok részén kívül Jobbágyfalva és
Nyárádszentmárton Maros-Torda megyei községek
határaiban is voltak birtokai, de szerencsétlen
kezességek miatt vagyonának nagy részét elvesztette s
így a család évi biztos jövedelme azaz évi 48 forint volt,
amit édesanyánk a maga és öt gyermeke részére kapott
az unitárius lelkészi nyugdíjintézettől.

Az elemi tanulást Pálfi Sándor tanító vezetése alatt
Nyárádszentmártonban kezdtem meg, de édesapám
halála után Torockóra vittek s ott végeztem el öt elemi
osztályt. A mai tanuló ifjúság, konviktusokkal ellátott,
kényelmesen berendezett internátusokban el sem tudja
képzelni azt a szenvedő állapotot, ahogy az én fiatal
korom szegény ifjú nemzedéke tanult. Hogy Torockón
hogyan éltünk, azt Isten segedelmével más helyen
fogom megírni, itt csak annyit jelzek, hogy második
elemista koromtól fogva úgyszólván teljesen magam tar-
tottam fenn magamat, olyanformán, hogy mint második
elemista már tanítottam első elemistákat, akiknél aztán
ebédet vagy vacsorát kaptam. Az ottani szokás szerint
megtanultam orgonázni s nagyobb elemista koromban
a papi teendőkön kívül minden egyházi szolgálatot
elvégeztem. Templomot és környékét sepertem,
harangoztam s a toronyból leszállva végeztem a kántori
teendőket, ami a tanulás mellett adott némi munkát,
mert Torockón minden nap kétszer mentünk templom-
ba s a kántori fizetést élvező csak vasárnap és ünnep-
napokon jött templomba, máskor mi tápdíjas (alumnus)
tanulók végeztük a kántori teendőket.

Torockóról a kolozsvári főgimnáziumba mentem,
ahol a kapott ösztöndíjakból éldegéltem s azonkívül az
alsóbb osztályokban szolgai teendőket végeztem. A
felsőbb osztályainkban megélhetésemet az könnyítette
meg, hogy jó matematikus voltam s a boldog emlékű
Boros Sándor matematika i tanár és igazgató jóakaratát
élveztem és jó tanítványokat kaptam. Hatodik gim-
názista korom óta minden ünnepen legációba mentem
s ezzel is gyűjtögettem valamit ruhára. Könyvre már
nem igen kelt s csak a más könyvéből tanultam. Az
1899-ik évben tettem érettségi vizsgálatot. Szinte rosszul
esett elhagyni a kollégiumot, mert a teljes bizonytalan-
ság előtt állottam. S csak Boros Sándor igazgatónak
ama bíztatása, hogy ezután is gondoskodik rólam, adott
némi reményt. Sajnos, ez az áldott lelkű kiváló igazgató

csakhamar elhunyt s ezzel egyetlen támaszomat is el -
vesz tettem. Szerencsére nemsokára bejutottam Kolozs -
vár város számvevőségéhez számfejtőnek, ami némi
anyagi segítséget nyújtott, de történelem, földrajz szakos
tanárjelöltségemmel merőben ellentétes munka volt.

Rettentő nehéz volt első egyetemi évem, minek iga-
zolására leírom egy napi munkámat. Reggel 4 órakor
felkeltem s körülbelül ½ 5 órától ½ 8-ig Gyallay-Pap
Domokos barátommal tanultunk, akkor reggelizés; 8
órakor mentem a városházára irodai munkára, ott
voltam 12 óráig, ¼ 1-től 1 óráig vagy fél kettőig tanítot-
tam egy fiatal tanulót, akiknél ebédet kaptam, délután 3
órakor visszamentem a hivatalba, ott voltam 5 óráig,
este tanítottam két gimnazistát, akiknél szerény szállást
kaptam. Ilyenformán egyetemi előadásokra egyáltalán
nem járhattam. Ez csak egy évig mehetett így, mert
idegeimet megviselte, újabb szerencsémre egy nekem
jobban megfelelő állást kaptam, bejutottam az egyetemi
könyvtárhoz napidíjasnak s 4 éven át ez volt életem
egyetlen forrása. Innen is csak ritkán járhattam egyetemi
előadásokra, de tanáraim ismertek az egyetemi
könyvtárból s ezt elnézték. Soha senkitől semmit nem
irigyeltem, de egész küzdelmes tanulásom ideje alatt az
mindig fájt, hogy erőm nagy részét mindig a megélhetés
anyagi eszközeinek előteremtésére kellett, hogy fordít-
sam, ami nagy hátrányt jelentett olyan tanulótársaimmal
szemben, akiket a sors gazdag szülőkkel megáldva, min-
den erejüket önképzésre fordíthatták.

A könyvtári munkánál is jobban szerettem a tanítást
s ezért 1904. szept[ember] 1-től óraadó tanár lettem a
kolozsvári unitárius főgimnáziumnál, 10905. febr[uár]
1-től pedig ugyanott helyettes tanár. 1907-ik év június 4-
én a kolozsvári egyetemen a történelem, földrajz szak -
csoportból tanári oklevelet szereztem. Az unitáriusok
Zsinati Főtanácsa Csokfalván 1907. augusztus 26-án tar-
tott ülésében megválasztott, illetőleg 46-1907 Zsin[nati]
Főt[anács] szám alatt kinevezett a történelem-földrajz
szakcsoportra végleges rendes tanárnak a székely -
keresztúri unitárius gimnáziumhoz. Tanszékemet 1908.
évi május 26-án ünnepélyes gyülekezet előtt, Ferencz
József unitár[ius] püspök jelenlétében: >A történet-
tanítás újabb irányai< című értekezésemmel foglaltam

Az életrajz “kéziratának” aláírt oldala
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el. Az ideális és materiális tudomány-elmélet harcában
én mindig az idealizmusnak voltam a híve, de hang -
súlyo zottan kiemelem, hogy nem a naiv idealizmusnak.

Az 1907-ik év szeptemberétől a székelykeresztúri
unitárius főgimnázium tanára voltam, az 1933. évtől
pedig 1935. szeptember 1-ig a székelykeresztúri unitá ri -
us főgimnázium igazgatója. AZ 1934-ik év nov[ember]
14-én reggel 8 óra előtt az iskolába indultam, amikor a
székelyudvarhelyi csendőrség feltartóztatott, a főgim ná -
zi um épületébe kísértek, azt nagy katonai karhatalom-
mal vették körül s az igazgatói irodában és a történelmi
filológiai Múzeumban, amelynek őre voltam, szigorú
házkutatást tartottak. Az iskolai Múzeum anyagából
elvitték a magyar nemzeti zászlót, az összes magyar
vonatkozású térképeket, arcképeket, szemléltető magyar
történelmi képeket, szóval az összes magyar történelmi
emléket, ereklyéket. S mivel minden tárgy leltári szám-
mal volt ellátva, ezeket nem találták elegendőnek félre-
tolásomra és később a tárgyak elvitelekor hoztak ők be
katonai térképeket, hogy ott megtalálják azt, ami soha
sem volt a Múzeumban.

A csendőrparancsnokság jelentést tett a közoktatásü-
gyi miniszternek. A közoktatásügyi minisztérium előbb
fegyelmi bíróság elé állított, de az engem felmentett,
azonban Kolozsvárra jöttem tanárnak. Dr. Anghelescu
közoktatási miniszter nem fogadta el az egyházi fegyel-
mi bíróság döntését, hanem sajátkezű aláírásával ellátott
113.264-1935 sz[ámú] iratával ügyemet az állami fegyel-
mi bíróság elé küldte, mert Szentmártoni Kálmán >mint
igazgató”, mint a történelem tanára, a történelem-filoló-
giai Múzeum kijelöl[t] vezetője a nevezett intézetnél,
tudatosan hozzájárult az intézetben lévő sovén
tűzfészek kialakításához és fenntartásához, ami nagyon
ártalmas az államra és a román faj érdekeire.<

Az állami fegyelmi bíróság egy táblabíró vezetése
ala[tt] engem 6 havi felfüggesztésre ítélt. Közben már
eltelt 6 hónap a felfüggesztésem óta s kértem annak be -
számítását. Erre válasz soh[a] sem érkezett, de más irat-
ban megengedték, hogy tovább tanítsak, s így meg -
szakítás nélkül tanítottam 60 éves koromig, 1939.
szept[ember] 1-[ig], amikor korhatár miatt kényszer -
nyugdíjba küldött a közoktatásügy[i ]minisztérium. Egy
évig 1939. szept[ember] 1-től 1940. szept[ember] 1-ig
nyugalomban voltam, de az alatt is tanítottam heti 18
órában, mint óraadó tanár. 1940. szept[ember] 1-től
egyházi főhatóságom reaktivált s így mos[t] tovább taní-
tok, mint rendes tanár.

Tanítottam magyar nyelvet, történelmet és földrajzot.
Mint tanár, tanítás közben mindig arra törekedtem,
hogy tanítványaimban a nemzeti öntudatot állandóan
ébren tartsam és azt erősítsem.

Családi állapotom: Az 1908-ik év karácsony 3. napján
nőül vettem lókodi Sándor Jánosnak, a székely ke resz -
túri unitárius gimnázium igazgatójának Ella leányát. E
házasságból három leányo[m] született: Gabriella,
Lenke és Éva. Gabriellát második gimnazista korában,
1921-ben négy napi szenvedés után elragadta az alatto-
mo[s], orvul támadó skarlát.

Irodalmi és társadalmi munkásságomat a mellékelt
jegyzék mutatja.

Kolozsvár, 1941. március 1-én.

P. Szentmártoni Kálmán
tanár, t[isztelet]b[eli] igazgató[xi]

Az életrajzhoz mellékelt 4 oldalas jegyzék – amely a
„P. Szentmártoni Kálmán irodalmi munkássága” címet
viseli[xii]– 4. oldalán az alábbiak olvashatók:

„Az 1938-ik évtől a >Keresztény Magvető< című folyói-
ratnak egyik szerkesztője, 1940. évtől kiadója is vagyok.

Társadalmi tevékenysége.
Huszonhárom éven át /1912-1935-ig/ voltam a szé kely -

keresztúri Jótékony Nőegylet titkára, voltam a Vörös-
Kereszt-Egylet székelykeresztúri tagozatának elnöke s az
ottani Úri Kaszinó alelnöke. Az Unitárius Irodalmi
Társaságnak, illetőleg a választmánynak a Társaság
megalapítása óta /1920/ tagja, 1936 óta pedig titkára
vagyok. Nagyrész társadalmi munkásságomnak ered-
ménye az is, hogy Székelykeresztúron márvány emlék-
táblával van megjelölve az a ház, ahol Petőfi Sándor utolsó
estéjét töltötte.”

Irodalom/jegyzetek

[i] Ünnepi beszéd. Elmondta: Dr. Mester Miklós országgyűlési
képviselő. In: 150 év emléke. Az 1943. június 5-iki véndiáktalálkozó
és a június 6-iki emlékünnep alkalmából elmondott beszédek, köl-
temények és elbeszélések. Összeáll.: Péter Lajos gimnáziumi igaz-
gató, véndiák. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T.,
Kolozsvár, 1944. 20.

[ii] .Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete.
Könyvtár és Levéltár. Budapest. V/j 5. d. 3. t. 9. sz. 8-10. p.
Ugyanezen gyűjtemény V/e 4. d. 54. sz. jelzete alatt egy olyan
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Máté evangéliuma 1–24 rész (II.)
2,13-15 Menekülés Egyiptomba
Teljesen független zsidósági hagyomány az a vád,

mely Jézust érte, hogy Egyiptomban élt és ott mágiát ta -
nult és folytatott. A rövid történet ismét népmesei vo ná -
sokat vesz fel és abban a megvilágításban is folyta tó dik,
hiszen József álmában ismét intést kap, miszerint
családjával menekülnie kell. Isten mindig a legközelebbi
lépést mutatja meg, s így itt nincs szó arról, hogy meny -
nyi ideig kell ott tartózkodniuk. A későbbi hagyomány
(Jel. 12,14) alapján két, vagy három és fél évig marad-
hattak ott. 

Érdemes arra figyelni, hogy:
– Isten ismét válságos helyzetbe hozta a családot,

hiszen csak a menekülésre kell gondolnunk.
– Közvetve azonban máris figyelnünk kell arra a

jézusi kijelentésre, hogy nem lesz zavartalan annak az
élete, aki kapcsolatba kerül vele. Mármint Jézussal.

Alkalmazás:
Nehéz helyzetekben sokszor választjuk a mene külést.

Gyermekkorom élményei közé tartozik, amikor törté ne -
te ket hallottam édesanyámtól a világháborús mene kü -
lésről. Abban az időben, amikor hetente kétszer láthat-
tunk mozit, szinte pergő képekként hatott egy kiadós
történet, melyből csak Budapest, vagy valamelyik másik
város látképe hiányzott. Minden más képe előttünk állt
a borzalom teljességével. Szívszorító történetek voltak
ezek. Ennél más csak azok voltak kellemetlenebbek,
amikor arról hallottunk, hogy egy-egy rendszer önkénye
embereket kényszerített arra, hogy elhagyják lakóhe-
lyüket és olyan táborokba zsúfolódjanak, melyből aligha
látták a visszatérés reménysugarát. Később pedig olyan
emberekkel találkoztunk, akiket egyik országból a má -
sik ba telepítettek, mert az akkor vezetés így látta meg -
old hatónak a mögöttük feszülő helyzetet. Később em -
berek kényszerültek arra, hogy áldatlan állapotok miatt
házat és hazát cseréljenek. Nem önszántukból, hanem
életük, gyermekeik mentése menekítése miatt. Talán
soha nem áll le a menekültek sora, mert minden kor
lesznek, akik megélhetésük, jobb létük, vagy ül dö zöt t -
ségük miatt váltanak, akár cserélnek lakóhelyet. Egy lé -
nyeges kérdés viszont mindig fennáll: mi lesz a ha zá val?

Sokszor kellemetlenségeink voltak és lesznek azért,
mert Jézus követőinek mondjuk magunkat. Emlékszem
arra a történetre, melyet feljegyeztek Polykarp püs pök -
ről, aki vártanú és egyben János apostol tanítványa volt,
hogy J. u. 155-ben aggottan vonszolták törvényszék elé,
ahol a bíró arra kérte, hogy tagadja és átkozza meg
Jézust. Erre ő azt válaszolta, hogy: „86 éve szolgálok
Krisztus nak. Ő sohasem bántott engem. Hogyan káromol-

hatnám én Őt, az én Királyomat és Megváltómat!” Istent
dicsőítő és magasztaló imádsággal, bátran és derűs lélek -
kel lépett a máglyára. De nem csak ez és a hasonló
történetek irányadóak, hanem az a jézusi meglátás is,
melyet sokszor ismételünk, hogy a tanítvány nem kü lönb
mesterénél (Mt 10,24). Hajlunk sokszor arra, hogy
másként értelmezzük a jézusi mondást, mint ahogy
valóban vélekednünk kell róla. Fontos megérez nünk,
hogy mikor és milyen körülmények között hangzott el
egy-egy jézusi kijelentés. Amikor észrevesszük, hogy
Jézus ilyen megjegyzésekkel bátorít tanításai hir de té sére,
akkor megértjük, hogy nem a mesteri nagyságot féltette
valamelyik tanítványával szemben, hanem ar ra utalt,
hogy a mester amennyiben bántalmazásokat szen ved
tanításai miatt, akkor a tanítványok is ugyanerre szá mít -
hat nak. Mindebből kiviláglik, hogy aki vállalkozik a tanít -
ványság megélésére, sőt felvállalja az azzal járó felelős -
ségteljes munkát, annak szem előtt kell tartania, hogy
olyan szenvedésekben is része lehet, mint Mes teré nek.

Ebben az esetben megoldás-e a menekülés? Igen. Aki
viszont arra szánta el magát, hogy „mesteri” szintre eme -
li a tanítványságát, vagyis szót fogad Jézusnak és min-
den utasításában követi őt, annak a menekülés kilépést
jelent a tanítványságból. Ezzel már nem az eltévelyedett
bárány útjára sodródik, nem is a mesterét megtagadó,
vagy eláruló tanítványéra, hanem egyfajta saját utat kezd
járni. Ennek minősítését megteszi a közvélemény,
melyről nem lesz bizonyítvány és melyet nem is fog
kitenni az ablakba az illető. Végső megállapításként
hangsúlyozom, hogy a Mester életében és tanításában
elmélyült embernek nincs szüksége menekülésre. S ha
mégis annak nevezi, akkor bármilyen nehézség is támad-
jon, Istenhez menekül, mert nincs jobb és biztonságo -
sabb hely, mint Isten tenyerén. 

2,16-18 A betlehemi gyermekgyilkosság.
Heródes csak annyit látott a mágusok viselkedéséből,

hogy becsapták őt, viszont nem egyértelmű, hogy miat-
tuk válaszolt a már ismert módon, hiszen itt inkább az
említett viselkedésére kell gondolnunk, ami a hata lom -
vágyában csúcsosodott ki, s akkor érthetővé válik az a
könyörtelenség, melyet véghezvitetett katonáival. Ter -
mé szetesen nem akarok Heródes pártfogására kelni, s
azt is tudom, hogy semmit sem változtat a helyzeten, ha
közelebbről meghatározzuk a meggyilkolt gyermekek
számát. Megjegyzendő azonban, hogy az említett hely
olvasásakor úgy tűnik, mintha nagyszámú gyermek ha -
lá lát követelte volna az elvetemült király, viszont a
Betlehem és a környező falvak csecsemőinek száma alig
lehetett több, mint 30.
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A 18. versben egy érdekes szerkesztést közöl az evan -
gélista, hiszen Jer 31,15-ből vett át egy sirató éneket.
Érdekes a magyarázata, hiszen J.e. 587-ben Rámát jelöl -
ték ki a zsidók babiloni fogságba való hurcolásának
helyé ül, s az a hely a Benjámin törzs birtokán feküdt.
Benjámin anyja pedig Rákel volt, akit éppen a betlehemi
úton temettek el, s ezért alkalmazta az író a betlehemi
anyákra az elhurcoltakat sirató anyák keservét. Ide kap -
csolódik az a megvilágítás is, hogy Jézus eljöveteléhez
is számos megpróbáltatás társul, mint akár a fogságba
üldözött emberek életében. 

Megjegyzendő e helyen, hogy a dogma keresztények
előszeretettel használják ki a lehetőséget, s elég gyakran
megjegyzik azt a régi zsidó felfogást vallva, hogy Isten
szüntelen próbákra teszi népét s ezeket, mint olyanokat
el kell fogadni az ő kezéből. 

Alkalmazás:
Isten mindenhatóságát kérdőjelezik meg sokan,

amikor felteszik a kérdést, hogy miért nem akadályozta
meg Heródest a gyermekgyilkosság véghezvitelében.
Jusson eszünkbe Káténk felelete, amikor kijelenti, hogy
Isten mindent megtehet, de törvényeivel ellenkezőt nem
cselekszik. Ez nemcsak az unitáriusoknak egyértelmű,
hanem bármelyik testvérfelekezet számára nyilvánvaló
kell legyen. Vagy talán nem vagyunk édestestvérei egy -
más nak? Ha mi másként értelmezzük Isten mindenha -
tó ságát, akkor ránk nem érvényesek Isten általánosan
elfo gadott törvényei. Vagyis „kedvencei” és „utáltjai” len -
nének? Ebben az esetben van értelme annak az általá -
nos szeretet-gyakorlatnak, mely Jézus szerint kivétel
nélkül, mindenkire érvényes?

Miért nem gátolta meg Stalint, Ceausescut, vagy az
afri kai államokban folyó gyilkosságokat? Azért, mert
túl lép nek a hatáskörén? Ilyen és ezekhez hasonló kér -
dé sek gyakran megfogalmazódnak bennünk, de ne feled-
jük, hogy Isten nem ember és éppen ezért nem ruház -
hat juk fel hasonló tulajdonságokkal. Képzeljük csak el,
hogy amiként nem ad senki kezébe egy gyilkos fegyvert,
úgy nem is ütheti ki onnan. Mindenhatóságának kö -
szön hetően arra gondolunk sokszor, mintha Isten ilyent
is megtehetne, de sajnos teljesíthetetlen részéről.A lélek
adományozása és annak számonkérése hozzáköthető
ugyan a születéshez és a halálhoz, de amiként nem
tudjuk, hogy ki születik pontosan, úgy az is meg ha tároz -
hatatlan, hogy kinek a lelke száll vissza hozzá. Azt
mondjuk, hogy visszakéri és visszaveszi a lelket, de sem-
miképp nem úgy, hogy gyilkost küld hozzá. Nem utolsó
sorban gondoljunk arra is, hogy a gyilkos is gyermeke,
akit ugyanolyan szeretettel vesz körül és úgy tűnik sok-
szor, mintha szeretett gyermekeit is büntetné. Össze za -
va rodnak gondolataink, ha szem elől tévesztjük az
örökösen gondviselő, szerető édesatyát, vagy fel -
cseréljük őt a bosszúálló Istennel. Ne feledjük: Istenre
nem erőltethetjük emberi gondolatainkat!

2,19-23 Visszatérés.
Az a kérdés, hogy okozott-e egyeseknek gondot, hogy

Betlehemben született Jézus és mégis Názáretinek
nevezzük? Nekem igen. Nemcsak gyermekkoromban,

hanem később is, mert nem elégített ki az a felelet, hogy
összeírásra lementek Betlehembe, majd onnan a halál
elől Mezopotámiába menekültek, hogy azután Názáre -
ti vé váljon. Ki volt Názáreti, hiszen csak annyit is me -
rünk a történetből, hogy Jézus szüleivel és testvéreivel
Názáretben lakott. 

A feltett kérdésemre ebben a rövid részben meglel-
tem a feleletet. J.e. a páska ünnep alatt meghalt Heró -
des, ami véget vetett a száműzetésnek, tehát a család
hazatérhetett, azonban nem volt ez olyan veszélytelen,
mint amilyennek az evangélista megfogalmazta. Haza
mehettek Izrael földjére, ami itt nagy hangsúlyt kapott
Mezopotámiával szemben. Józsefet emberi gondolatai
bizonyára Betlehembe vitték volna, de nem mehetett,
mert ott Arkelaosz, a Nagy Heródes tetrárka (harma-
dos) fia volt az uralkodó, tehát minden esélye meglett
volna, hogy támadás érje. 

Itt ismét bekapcsolódik az isteni álomban történő
üzenet, mellyel végérvényesen összefüggésbe helyezi
Názárettel Jézust. Mária fiának neve tehát Nazoreus
lesz és ez a jelző a hely megjelölésén kívül mélyebb
értelmű célzást is hordoz magában, hiszen összecseng a
nazir=Istennek szentelt életű férfi, vagy a korona és
megtart, őriz szavakkal. Így hát ez a kies fekvésű helység
lett a felnövő gyermek hazája és egyben az is, melynek
alkalmazása mára már szólássá vált kijelentés lett, hogy:
Jöhet-e valami jó Názáretből?!

Mai bibliamagyarázatomban kötelességemnek sze ret -
nék eleget tenni azzal, hogy bővebb betekintést nyújtok
Jézus test szerinti rokonsága közé. Elöljáróban azonban
ismétlem azt a megállapításomat, miszerint a Katolikus
Egyház hivatalos álláspontja titokban tartja, hogy Jézus -
nak földi-testi kapcsolatai is voltak. Ezen állásponttal
ellentétben állnak a Bibliai tudósítások, és unitárius
meggyőződésünk is. 

Werescsagin, a tárgyilagos csataképeiről ismert festő
Bécsben kiállította a Szent család című festményét,
melyet mélységes felháborodás követett a bécsi arisztok -
rácia részéről. De nemcsak, hiszen a Jezsuita páterek
engesztelő istentiszteletet is tartottak a kép miatt, me -
lyen Jézust családtagjai körében ábrázolta a festő. Szá -
munk ra már érthető, hogy miért vált botrányossá a fest-
mény a katolikusok részére, viszont mi egészen
más képpen közelítjük meg a kérdést. 

Pál apostol azt írja a Galatabeliekhez írott levele 1, 18-
19-ben, hogy: „Három év múlva aztán felmentem Jeru zsá -
lem be, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam
tizenöt napig. A többi apostolt nem láttam, csak Jakabot,
az Úr testvérét. Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem ha -
zug ság.” Tehát itt mindenek előtt azt olvassuk, hogy Pál
apostol csak Jakabbal, Jézus testvérével talál kozott s per-
sze szinte komoly nyomatékkal jegyzi meg –de nemcsak
erre vonatkozóan –, hogy amit ír az igazságnak számít.

A Korinthusi levélben (1Kor 9,5) arról értesít, hogy
Jézus testvérei nősek voltak. Azt kell értenünk tehát,
hogy Jézus testvérei pünkösd után már mind követőinek
számítottak, s egyben a jeruzsálemi gyülekezet tekinté-
lyes tagjai is voltak. Akár a többi apostol, ők is meg -
nősültek s minden valószínűség szerint magukkal vitték
missziói útjukra a feleségüket is. 



Unitárius Élet 19

Hozzátartozik a valósághoz az a tudósítás is, hogy a
pünkösdi események előtt még nem hittek saját testvérei
sem Jézusban (János 7,5), ami sokszor komoly fel tű nést
is keltett másokkal – kívülállókkal – szemben.
Kiolvashatjuk a tudósításokból, hogy a testvérek képte-
lenek voltak megérteni bátyjukat, s éppen emiatt egy
alkalommal, amikor a körülvevő tömeg annyira lefoglal-
ta Jézust, hogy még enni sem volt idő, megjegyezték,
hogy magán kívül van (Márk 3,21). Érdekesnek számít
az a jelenet is, amikor Jézust éppen prédikálása közben
arra figyelmeztették, hogy kinn várnak rá szülei és
testvérei, amikor hallgatóságát nyomban a szellemi
rokonaival helyezte egy vonalba. Az egyik Jézus film
nagyon érdekesen vázolta ezt a jelenetet, hiszen mire
észbe kapott volna a néző, hogy Jézus miként utasította
el vér szerinti rokonait, nyomban indult is a Mester
kifele, s ebből a mozdulatból érezhető, hogy rokonságba
helyezte ugyan magával hallgatóságát, de többet jelen-
tett neki a vér szerinti rokonság fenntartása. 

Már a Káté ismereteink is eligazítottak bennünket
gyer mekkorunkban, hogy Jézusnak fiú és nőtestvérei is
vol tak. Emlékeztetésképpen azonban hadd idézzem azt
a bibliai helyet, ahol ez kifejezésre jutott: Nem az ács
fia ez? Anyja nem a Mária? Testvérei nem Jakab, József,
Si mon és Júdás? És nővérei, ugye azok is itt élnek köz -
tünk? (Máté 13,55-56) Amennyiben mostoha, vagy uno -
ka testvérekről lenne szó, akkor olyanoknak nevez ték
volna meg az evangélisták őket. Mivel azonban ezt nem
tet ték, hanem egyszerűen testvéreinek és nővé re i nek ne -
vez ték, magától értetődik, hogy édes testvérekről van
szó. 

Lukács evangéliuma 2,17-ben azt olvassuk, hogy
Máriának elsőszülött fia volt Jézus. Ennek köszön -
hetően arra következtethetünk, hogy az előbbi állítá-
sainkat csak megerősítik a tények. 

– Józsefről és Simonról nincsen említeni való.
– Júdás Jézus harmadik testvére, aki az Úr szolgájá-

nak és Jakab atyjafiának nevezi magát. Általában őt
tartják a Biblia utolsó előtti könyve (Júdás levele) szer -
zőjének, amennyiben az arméniai hagyomány értel mé -
ben nem éppen a Taddeus Júdás volt a szerző?!

– Jakab, az igazságos Jézus életében szintén meg-
maradt a kételkedők táborában, amíg végre minden
kételkedést kizáró hithez nem jutott. A Zebedeus Jakab
halála és Péter elmenekülése után ő lett a jeruzsálemi
gyülekezet elöljárója, akit aztán az őskereszténység egyik
oszlopának is tekintettek. Húst nem evett, részegítő italt
nem ivott, haját soha nem vágatta le és csak vászon-
ruhákba öltözött. Szigorú erkölcsössége miatt illették az
„igazságos” jelzővel, s annak meg fe le lő en tisztelték
kortársai. Még a hitetlenek előtt is nagy volt a tekintélye,
akikért a templom kőkockáin térdelve, fejét a kőpadlóra
hajtva imádkozott, aminek következtében térdein és
homlokán megkérgesedett a bőre, mint a tevének.
Josephus történetíró tollából értesülünk arról (k.b. J. u.
170.), hogy J. u. 64-ben a farizeusok és írástudók tör vény -
szegéssel vádolták meg, aminek követ kez té ben meg -
kövezték. Őt tekintjük a Jakab apostol levele írójának. 

– bár gyermekkori ismereteink arra emlékeztetnek,
hogy Jézus nőtestvéreinek nevét nem jegyezték fel az

evangéliumok, mára tudjuk, hogy Jézusnak két nő test -
vére volt, akik közül a hagyomány szerint az egyiket
Eszternek, a másikat pedig Támárnak nevezték.

Alkalmazás:
Lehet, többnek feltűnik az a könnyedség, mellyel

Isten éppen az álmokon keresztül kezelte Jézus ügyét.
Nin csen azonban semmi furcsa benne, ha összhangba
hozzuk egy-egy adott velünk történt eseménnyel. Nem
jóslásokról, nem is az álmok megfejtéséről, hanem egy
adott témáról van szó, amivel naponként foglalkozunk,
s amitől nem tudunk megszabadulni, mert még éjszaka
is róla álmodunk. Többféle viszonyulási forma létezik:

Megtaláljuk álmunkban a megoldást. Ha visszanéz-
zük lepergett álmainkat, egyértelműen a rosszak vannak
többségben. Vagyis olyan álmok ezek, melyek nyo masz -
tásától nehezen szabadulunk. Adódik egy élethelyzet
életünkben, melytől a valóságban hanyatt-homlok
menekülnénk, de sajnos nem ilyen egyszerű a megoldás.
Annál is inkább, mert életbevágóan fontos a maradá-
sunk, sőt a valóságban „nélkülözhetetlen” az illető, aki
túl sok borsot tör az orrunk alá, mit már tovább tűr he -
tünk. Jön az álombeli megoldás, ami egyszerűen félreál-
lítja az illetőt. Már álomban átsejlik rajtunk, hogy sike -
res volt ugyan a megoldás, de nem kellett volna
be le mártanunk magunkat, vagyis kellett volna hagy-
nunk, hogy más vigye el a „balhét”. Ezután romba dől
az életünk, mert felébredünk, és nem akarjuk semmikép-
pen tudomásul venni, hogy ilyen cselekmény értelmi
szerzőivé léptünk elő. Szégyenkezve is soká meséljük el
valakinek az álmot. 

Felébredéskor tapasztaljuk, hogy milyen jó, hogy
nem úgy oldódott meg a gond, ahogyan álmunkban
valóra váltottuk. Szinte nyakába is ugranánk a kevésbé
kedveltnek, hiszen alapfokon csakugyan örülünk annak,
hogy nem követtünk el életre törő cselekedetet.
Elmondom, hogy ilyen és hasonló megoldásokon nem
érdemes „agyalnunk” tovább, mert tarthatunk, szinte
félelem lehet úrrá rajtunk az újabb álom miatt, melyben
folytatásos filmrészletként visszatérhet egy újabb álnok
megoldás. 

Vannak, akik álomfejtő könyvet vesznek elő, vagy
éppen elmennek az álomfejtőhöz. Érdekes, hogy ezek
nem mind babonás emberek, de mert írtak ilyen tárgyú
könyveket, előszeretettel puhatolják belőle jöven dő -
jüket. Az álom, mely boldoggá tette, vagy borzolta a
kedélyt, egy-egy változat a holnapra, a jövőre. Szó sze -
rint miheztartás végett hangzik az álomfejtő felszólítása,
hogy ebben, vagy abban az esetben mire számíthat az
álmodó. 

Végül pedig vannak, akik abszolút kizárják életükből
a babonát s bár pillanatig nem is találták meg a kiutat,
rövid, vagy hosszabb ész-tépelődés után maguk oldják
meg a gordiuszi csomót. Ez utóbbi a helyes! (Folytatása
következik)

Pap Gy. László
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2016. május 21-én ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének Közgyűlése. A
Közgyűlés számos határozatot hozott, elfogadta többek között az Egyházkerület Elnöksége tagjainak, valamint
az Egyháztársadalmi Szervezeteknek 2015-re vonatkozó beszámolóit. Ez alkalommal Kászoni Kövendi József
püspöki helynök és Elekes Botond főgondnok beszámolóit közöljük.

Az idén úgy sikerült az idő -
beosztásom, hogy az egyházke rü -
let lelkészi jelentéseit sikerült egy
léleg zet vételre elolvasni. Ennek a
pozitív hordaléka az volt, hogy úgy
éreztem, madártávlatból tudtam
szemlélni az egyház köz ségeket,
amely mindig jó rálátást ad
ilyenkor a dolgokra; másrészt
egyetemességében is előttem volt,

a tíz unitárius egyházközség egésze. Ennek az élménye
alatt hozzá is fogtam a jelentésem megírásához, ami
lehet azért lett más, mint az eddigiek, mert a hatás ezt
váltotta ki belőlem.

Amikor visszatekintek az előző évek jelentéseire és
újraolvasom azokat, meglep, hogy mennyire töre -
kedtem arra, hogy azokat tartalmuk és hiányosságuk
ellenére is kozmetikázzam, kencézzem. Ettől most
eltekintek, szeretném, ha legalább magunk között,
itthon, a kerület határain belül, tárgyilagosan szemlél-
nénk a 2015. év munkáját, eredményét, és innen tovább-
menve olyan következtetéseket vonnánk le magunknak
belőle, amiből okulni és tanulni lehet.

Egy másik észrevételem a bevezetőben az, hogy
milyen érdekes, hogy azok a lelkészek, akik kis gyüle ke -
ze tekben vannak (Pap Gy. László és/vagy Balázsi
László) jelentéseiket úgy írták meg, hogy az azoknak is
javára válna, akik a legnagyobb gyülekezetekben szol-
gálnának. Minél kevesebb a létszám, annál inkább ki
akarják írni magukból azt, ami nekik fontos, amit közöl-
ni szeretnének velünk, és minél nagyobb egy gyüle -
kezet, annál inkább szűkebbre fogjuk gondolatainkat,
mi, akik a nagyobb egyházközségekben végeznek szol-
gálatot.  Így a vége felé a szolgálati éveim számának,
nem egyszer eltűnődöm azon, hogy vajon mindenki jó
helyen van-e saját gyülekezetében vagy sem. Gondolom
az elkövetkező pár év erre is megadja a helyes feleletet.

Végül még egy figyelemre méltó dolog: többször
szóba került az utóbbi négy évben, amióta ezt a funk -
ciót betöltöm, hogy a nemzedékem számára meg szokott
egyházközségi berendezkedés: templom, paró kia, kán-
tori lakás, felekezeti temető, óvoda, iskola stb. mondjuk
egy olyan egyházközség, mint Hódmező vásárhely, nem
biztos, hogy az elkövetkező években biztosított lesz,
mint etalon az elkövetkező lelkész nem zedékek számára,
mondhatom másképp: egyáltalán nem garantált. Ezért
úgy kell gondolkodni, hogy annyi gyülekezeti tagunk
lesz, ahányat meg tudunk keresni, be tudunk szervezni,
be tudunk cserkészni, meg tudunk szólítani egy adott
területen. Erre fel kell készülni, ezt tu domásul kell venni,

mert ha nem így teszünk, akkor nem, hogy hódítani
fogunk a három millió nihilista, értsd sehova nem tar-
tozó között, de még azokat a ke ve se ket is elveszíthetjük,
akik mostanáig minket választottak, és egyház köz -
ségeink jelenlegi tagjai. Ez a meg ál la pí tás legérvénye-
sebb a legkisebb gyülekezetek szem pontjából: Pécs,
Kecskemét, Hódmezővásárhely stb.

Nos, ezen, bevezető gondolatok előrebocsátásával az
alábbiakban lássuk egyházközségeinket a 2015-ben
elvégzett munka tükrében.

Budapesti Unitárius Egyházközség
Lelkészi jelentésem írott változata, amely része az

egy házkerülethez benyújtott teljes anyagnak, részlete-
sen tartalmazza a tavalyi év munkáját, amiből a leg-
fontosabbat tartom kiemelendőnek ezen a helyen:

Pár év elteltével úgy látszik lassan sikerül megértetni
egyházközségünket fenntartó híveinkkel, hogy van, egy
un. ajánlott minimum egyházközségi hozzájárulás,
aminek befizetése nélkül nem lehet egyházközségi jogo-
sult tagságot szerezni. Végre 2015. év hozta meg azt az
eredményt, hogy valamivel meghaladtuk a 400-at e te -
kin tetben. Fontos, mert ezt nem mindenhol sikerült
megértetni az egyházközségek tagjaival.

Közel húsz év óta töretlenül és folyamatosan kapja
egyházközség azt az önkormányzati támogatást, ami az
egyházi épületek kuratóriumának bizottságától érkezik.
Ennek értéke átlagosan számolva 2,5 M Ft. Ezzel vagy
e nélkül nem ugyanazokat az munkákat végezhetnénk
el, eredményeket érhetnénk el. 

Kiemelendő e helyen az is, hogy sikeresen ünnepel-
hette meg a tavaly több lépcsőben is, szeptember-októ -
ber és végül novemberben az egyházközség fennállásá-
nak 125 éves évfordulóját. Sokan és sokat dolgoztak
ahhoz, hogy ez sikerüljön. E helyről is illesse köszönet
minden munkatársamat a többet vagy kevesebbet tett a
siker eléréséért. 

Az egyházközségben végre sikerült megtartani ápri -
lis 11-12-én a vizsgálószéki munkálatokat. A presbitéri-
um, amelynek tagjai, alig egy páran jelentek meg a két
nap alatt, gyengén vizsgázott, az egyházközség jobb tel-
jesítményt ért el. Szekeres Piroska főszámvevő a
második nap kora délutánján távozóban a következőket
mondta: „…a munkát elvégezve most már távozom a nem
éppen süllyedő hajóról.” A vizsgálat alatt tanúsított szi -
gorú ságát ismerve, akár nem rossz minősítnek is felfog -
hatom a hallott szavakat.

Eddig a pozitív dolgokról, innen meg a megvalósí-
tandókról:

Püspöki helynöki jelentés 2015
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– Az egyházközség egy, legfeljebb két éven beül meg
kell, oldja az új lelkész megtalálásnak lehetőségét. Nem
könnyű feladat.

– A templom szószék felöli részének ólomabla kai -
nak javítása, állagának megóvása.

– Ifjúsági munka intenzívebbé tétele.
– A lelkészi pasztoráció tevékenységének haté ko -

nyabb fokozása.
– Nyári táborok erdélyi és magyarországi prog -

ramjai ban való részvétel stb.

Bartók Bála Unitárius Egyházközség
Az egyházkerület második legnagyobb gyülekezete

összesen 626 tagot számol. Évi bevételük pár százezer
Ft. híján 10 M. A gyülekezet lelkésze beszámolójában
kronológiai sorrendben számol be a 2015. év esemé -
nyeiről. Ezen belül legrészletesebben az Ars Sacra ren-
dezvényeit méltatja a leghosszabban. Az egyházközség-
ben volt az utóbbi három évben úgy püspöki
vizs gálószék, mint egyházkerületi püspöki helynöki
vizsgálószék. Hosszúra nyúló, terjedelmes jegyző köny -
vekben olvasható mindkét vizsgálatnak eredménye.
Ennek megállapításai túlnyomó részben pozitív megíté -
lé sűek. Itt most, két olyan dolgot emelnék ki a lelkészi
jelentésből, mint: 

– a megkereszteltek nevének hiánya, csak számszerű -
leg összegez arra vonatkozóan, hogy hány keresztelési
szertartást végeztek 2015-ben, ugyanez vonatkozik a
kon firmáltakkal kapcsolatosan is és az esketési szer-
tartásra valamint a temetési szertartásra vonatkozóan
a fenti észrevétel állapítható meg.

Végül arról röviden, hogy a tervek, elképzelések,
észrevételekben egy kiemelt dolog szerepel: az orgona
javítására történő pénzgyűjtés. Semmi más, semmi
több? Ez azért kevés! A jelentésből nem derül ki a jogo-
sult egyházközségi tagok száma sem.

Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség
2013-tól a templom vissza került jogos tulajdo no -

sához, egy évvel ezt megelőzően derült ki egy földhi-
vatali látogatás alkalmával, hogy a templom nincs az
egyház tulajdonában hanem állami tulajdonban volt.
2014-től került egyházunk tulajdonába, ezért 15 éven
keresztül évenként nyilatkozni kell arról, hogy a templo-
mot az egyházközség rendeltetésnek megfelelően hasz -
nálja. A lelkészi jelen tésből a továbbiakban kiderül,
hogy:

– a rendszeresen végzett családlátogatásnak nagy -
szerű eredménye van, ami a gyülekezeti élet minden
terü letén érezteti pozitív hatását;

– a rendszeresen megtartott agapék, szeretet ven dég -
ségek is nagymértékben járulnak hozzá az elért ered-
ményekhez;

– az ökumenikus élet területén tapasztalható a más
felekezetűekkel való közreműködés;

A fentebb kiemelt munkák eredménye az, hogy a
gyülekezet népesedési kimatatása pozitív, 365-ről 372-
re emelkedett.

A jelentésben a konfirmandusok neve olvasható, a
temetési szertartás, a házassági szertartásban részesül-
teké nem. A bevételeket valamivel kevesebben határoz-
za meg az egyházközség, mint 3 M Ft. Terveket, elgon-
dolásokat nem tartalmaz.

Debreceni Unitárius Egyházközség
A lelkészi jelentésből tudjuk meg azt, hogy ez a lel -

kész 31. beszámolója. A jelentés tartalmi és formai
szempontból kifogástalan. Mindent magába foglal, ami
egy lelkészi jelentsenek tartalmaznia, kell. Egy dolgot
sajnálok: hogy a lelkésznek nem több száz lelkes
gyülekezete van, hanem annak csak töredéke. A jelen-
tés nem manipulatív, konkréten azt tartalmazza, ami a
gyülekezetben van, történt. A lelkészi munka abban is
megnyilvánul, hogy második prédikációs kötetét is
közrebocsátotta Pap Gy. László. A Debreceni Székely
Napok sikeréről is ír, mint kimagasló egyházközségi
rendezvényről. Komoly törekvésekről olvashatunk
azzal kapcsolatban, hogy a szórvány gyülekezetek tag-
jait inkadrálja az anyaegyházközség gyülekezeti életébe.
A végzett szertartások száma alacsony, de egy kétszáz
alatti gyülekezeti létszámnál ez sajnos, így természetes.
Ennek ellenére a tavalyi évben a gyülekezet három
lélekkel szaporodott. Az év végén 130 lelket számlál. A
szórványegyházközségekben tervezett munkához sok
sikert kívánok! Tudom, ha azt a lelkész megkezdi,
munkáján gyümölcsöző áldás lesz. A cigánymisszó,
amiről az eddigiekben sokat hallottunk hasonló sorsra
érdemes cselekedete lesz munkájának. A testvér egy-
házközségi kapcsolatot illetően a Sacramento-i
gyülekezetnél érdeklődni fogok arról, hogy kívánják-e
folytatni a munkát, vagy más egyházközséget ke res -
sünk. Az erdélyiek vonatkozásában saját belátásra
bízom a kedves kollegát. Bevétel 3 M Ft. Kiadás ugyan
annyi. Ami a nagyszabású projekt elkezdését illeti, a
legjobb úton járnak a munkálatok elindításához.

Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség
A minőségi lelkészi beszámoló formai és tartalmi

szempontja sokban hasonlít az előzőhez, a debreceni-
hez. Annak töltete természetesen más. A bevezetőben
a lelkészi jelentés részletesen ismerteti a nagymértékű
javításokat, amelyhez fogható nem volt a templom
építése óta. Kritikus hangot üt meg abban a vonatkozás-
ban, hogy az egyházkerület vezetősége nem segíti ren-
dezvényeiket kellő mértékben. Lehet, hogy némiképpen
ez igaz és jogos. Ugyanakkor azt sem lehet elfeledni,
hogy az egyházközség jogi személyisége révén nagyobb
lehetőségeket tud mobilizálni különbözőpályázatokon
keresztüli pénzforrások elnyerésére. Ennek a lehető sé -
geit ki is használják, hiszen minden évben nyernek
nagyobb összegeket különböző pályázatokon. Pl. Kövér
László házelnök külön keretéből nyújtott 1 M Ft.

Ez második olyan egyházközségünk, ahol püspöki és
püspöki helynöki vizitáció is történt. Mindkettőre egy
időben került sor a tavaly ősszel. Nem volt könnyű hely -
zetben az egyházkerület vezetősége, amikor a SzMSz
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ezt a rendelkezését próbálta érvényesíteni és megértetni
a jelenlevőkkel, hogy jogosult egyházközségi közgyűlési
tag csak az lehet, aki befizette a 6, illetve 12 eFt-ot. Sem
a lelkész, sem a gondok, sem pedig a jelenlevő pres-
biterek nem akarták ezt tudomásul venni. A legtöbbet
megtartott istentiszteletek száma itt volt 102. Felülmúlt
e tekintetben mindenki mást. Ugyanez érvényes a
hétköznapi istentiszteletekre vonatkozóan. Összesen 11
hétköznapi istentiszteletet tartottak. Rendez vényeiknek
se szeri, se száma. Ez nem pejoratív értelemben,
ténylegesen van így. A lelkész minden évben megemlíti
azt, hogy a füzesgyarmatiaknak nincs parókiájuk,
annak ellenére, hogy többször próbálkozott a lelkész is
különböző megoldásokon. Az ökumenikus élet kima-
gasló a gyülekezetek tagjai között. A tervek, elgondolá-
sok sorának hosszas ismertetése zárja a lelkész jelen-
tést.

Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség
Az egyházközség lelkészi beszámolójának nincs

szöveges része, az csak a statisztikai adatokat tartal-
mazza, amelynek adataiból megtudjuk, hogy isten-
tiszteleteiket megtartották, alkalmi istentiszteleteiket
szintén.

Az adatokból megtudjuk azt is, hogy az anyaegy-
házközséget meghaladta a leányegyházközsége Szeged.
Úgy látszik mi is szembesülni fogunk jelen esetben a
hogyan tovább anyaegyházközség kérdésével? Kiss
Mihály lelkész szóbeli beszélgetéseink alkalmával
elmondta, hogy szeretné, ha az egész templomos ingat-
lant, úgy ahogy van, „betolhatná” Szeged egyik szubur-
bánus területére. Ebben sok minden van benne: el kell-
e adni és mást vásárolni helyette, fel kell-e adni azt, ami
már hívek hiányában nem működik, vagy milyen más
megoldás az, ami dél-alföldi jelenlétünknek e leg meg -
felelőbb. Egy keresztelés, nem volt konfirmáció sem
házasságmegáldás, két temetés van feltüntetve a szer-
tartások között.

A szórványban 92 lélek él. Ők is 15 különböző
településen. A lélekszám összesen 129 nyilvántartott
lélek. Bevétel valamivel kevesebb, mint 2 M Ft. A
kiadása ugyanannyi. A jelentés tartalmazza még a
Duna-Tisza Szórványegyházközség adatait, ahol az
idén tartottunk vizsgálószéket. Szinte teljes létszámban
vettek részt ennek a munkálatain a Kecskemét környéki
hívek, valamivel kevesebb, mint húsz személy. Ebből az
alkalomból fogadott minket Kecskemét alpol-
gármestere, aki unitárius vallásra tért. Fiatal, vigilis
embert ismertünk meg személyében. Örvendetes, hogy
keresztelés és házasságmegáldás is volt a szórványban.
Évi összbevétele és kiadása a szórványnak alig haladja
meg a 300 eFt-ot.

Kocsordi Unitárius Egyházközség 
A szöveges része a jelentésnek ez esetben is hiányzik.

a statisztikai adatokból kiolvassuk a templomlátogatók
átlagos száma: 97. Minden alkalmi istentiszteletet meg-
tartottak összesen 11 alkalommal. A keresztelések

száma összesen 7. Konfirmált egy tanítvány, házasság-
megáldás egy, temetés kettő. Szórványainak neve nincs
feltüntetve, azt viszont tudjuk, hogy a szórványban él 62
unitárius személy. Összlélekszám: 192. Bevétel közel 3
M Ft. ugyanennyi kiadással. 

A tervek, elgondolások renjén említést tesz a lelkész
asszony a nemrég megvásárolt templom melletti
telekről, ebben jó perspektívákat látnak a jövőre nézve.
A nemrég beindított pályázatban még nagyobb lehető -
ségek nyílnak. 

Észak-Magyarországi Unitárius Szórványegyház -
község (Miskolci Unitárius Egyházközség)

A bevezetésben a lelkész a következőket írja: „…A
2004-ben alakult fiatal gyülekezet az elmúlt években
szépen gyarapodott és kis létszáma ellenére összetartó
közösséggé nőtte ki magát, amelynek tagjai lelkiis-
meretesen látogatják az istentiszteleti alkalmakat. Sok
pártoló tagunk is, akik bár nem unitáriusok, mégis
eljönnek gyülekezeti alkalmainkra, mert jól érzik ma -
gukat gyülekezeti közösségeinkben. Az elmúlt évre visz -
sza nézve öröm és szomorúság váltja egymást, mert
örülhetünk annak, hogy létszámunkat tekintve meg-
maradtunk, viszont sem esküvőre, sem keresztelőre,
sem konfirmációra nem került sor. Arról is beszélnem
kell, hogy korábbi tervünk, a népszámlálási adatok
alapján megtalálni a „rejtőzködő” a magukat unitárius-
nak valló hittársainkat, sajnos nem valósult meg.
Mentségünkre szolgálhat, hogy 5-6 ezer lakosú telepü -
lésen nem könnyű megtalálni 3-5 embert, akikről csak
annyi adatunk van, hogy a településen élnek. Ezt a ter-
vünket azonban nem szabad feladnunk.

Júniusban másodszor is fogadtuk a püspöki helynöki
vizitációt, rendhagyó módon szabadtéri istentisztelet
keretében. Az elmúlt évre való visszatekintéses szá-
madás egyben a jövő tervezésének alapja. Számbelileg
kevesen vagyunk, de e kevesekből szeretnénk többek
lenni, nemcsak lélekszámban, hanem hitben is.”

Dél-Dunántúli Unitárius Egyházközség (Pécs)
Itt is idézem a jelentés rövid összefoglalóját: „Szór -

ványegyházközségünkhöz a következő megyék tartoz-
nak: Baranya, Tolna, Somogy, Fejér, Zala, amelynek a
központja Pécs. Ide járnak a hívek adott esetben 50-60
km távolságról is. Havonta egy istentisztelet meg-
tartására kerül sor Pécsen és Székesfehérváron. Pécsen
2015 év végén váltottunk istentiszteleti helyszínt, a hely-
beli evangélikus egyházközség biztosítja ennek a
lehetőségét.

Az egyházközség kisszámú gyülekezeti tagsággal
indult, majd a későbbiekben nyerte el jelenlegi számbeli
alakját, mára kevéssé 200 fölé emelkedett. Az utóbbi
évben a betérések esetben két keresztelési szertartást is
végeztem a nagy szórvány területén viszont több volt
hívemmel is megszűnt a kapcsolatom, mivel többen
külföldre távoztak. A temetési szertartások terén az a
tapasztalat, hogy szinte csak azok esetében alkal -
mazható, akik egyházközségi tagok voltak, az utóbbi
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időszakban kevés alkalommal jelentkeztek be olyan
hívek, akik szükség esetén temetési szertartást igényel-
tek. Az egyházkerületben szolgáló lelkészkollegák
hasonló tendenciát tapasztalnak, a polgári búcsúztatá-
soknak köszönhetően.

Az egyházközség kezelésében van a Polgárdiban levő
vályogház, a körülötte levő telekkel, és az unitárius
temetővel. Tekintettel arra, hogy Polgárdiban két idős
unitárius él, nem egyszerű az ingatlanok kezelése, de a
nagy távolság ellenére is megoldott. Ennek karban-
tartását a helyi tűzoltóság végzi. A ház másfél évtizede
lakattalan, állapota romlik, eladása javasolt. A temető
állapota rendben.”

Győri Unitárius Egyházközség
Helyzete az utóbbi egy évben mindannyiunk szá má -

ra ismert. Lassan egy éve, hogy Sándor Gy. Mátyásnak
megszüntettük a munkaszerződését, amit követően

kialakítottuk a beszolgálási rendszert. A belvárosi refor-
mátus gyülekezet egyik közösségi helyén tartjuk azt a
hónap minden utolsó vasárnapján, sátoros ünnepeket
követő időszakban az azt követő első vasárnapon. A
beszolgálást az egyházkerület lelkészei végzik, annak
beosztása alapján.

A kezdeti két istentiszteletet kö ve tően november-
december, a látogatottsága ezen alkal mak nak megtor-
pant. Tudomásunkra jutott, hogy a volt lelkész
Herenden családi háznál tart rendszeresen isten-
tiszteletet, aminek megakadályozására nem tu dunk
tenni semmit. A lassan egy éve húzódó ügynek még
egyetlen tárgyalása sem volt. Egyetlen lehető ségünk
van: megértésre, türelemre és együttműködésre kérni,
bírni a hívek egy részét. Nem könnyű feladat, a
megkezdett munkát annak a reményében, hogy ez nem
sikertelen cselekedet, tovább kell végezni.

Kászoni Kövendi József püspöki helynök

Kedves Testvéreim! Beszá mo ló -
mat a heti, havi vagy rendszeresen
vissza térő szolgálatvégzésem fel-
sorolásával és rövid ismer te té sével
kezdem, majd kitérek az elmúlt
időszak néhány jelentősebb kér dé -
sé re.

Tisztségem legfontosabb fela-
datának egyetemes egyházunk Ma -
gyar országi Egyházkerülete sze mé -

lyi fel té te lei, adminisztrációja, anyagi alapjai,
fej lesz tései és intéz ményei átlátható, tervezett, ki szá -
mítható, biztonságos, demokratikus működésének biz-
tosítását tartom. Ennek érdekében az elmúlt egy évben
(is) távközlési úton na pon ta, egyházi hiva ta lunk ban
személyes jelenléttel heti minimálisan két alkalommal
tehetségem és munkabírásom legjavát ad tam. Egyházi
szolgálatom heti átlagban 18-20 munkaórát tett ki.

Minden egyes alkalommal részt vettem az egyház -
kerület Elnöksége havonta (vagy annál gyakrabban), az
Egyházkerületi Képviselő Tanács (EKKT) évente
három alkalommal megtartott ülésein. Továbbá jelen
voltam a gondnok-presbiteri találkozón, illetve több
alkalommal részt vettem az egyházkerület aktuális
fejlesztéseit véleményező szakmai testületekben. Egy
alkalommal részt vettem az ún. püspöki helynöki vizs-
gálószékben, illetve két alkalommal a püspöki vizitá-
cióban. Mindemellett választott főtisztségviselői hivata -
lomból kifolyólag részt vettem egyetemes egyházunk
intézményeinek munkájában. Ennek keretében az
elmúlt esztendőben két alkalommal, amikor munkahe-
lyi lehetőségeim megengedték, szabadságom terhére
részt vettem az Egyházi Képviselő Tanács (EKT)
Kolozsváron megtartott ülésein, illetve 2016. márciusig
az EKT Elnökségének ülésein. Ez év márciusától biza-

lomvesztés miatt felfüggesztettem ez utóbbi testületben
munkámat.

Főgondnoki feladatvégzésem külső körülményei az
elmúlt egy évben változatlanok maradtak. Két főállású
adminisztratív munkatárs volt segítségemre, illetve
elsősorban az adminisztrációs feladatokban egyházke -
rületünk Jegyzője volt a segítségemre. Egyház ke rü -
letünk anyagi helyzete sajnos még mindig nem teszi
lehetővé további főállású munkatárs vagy munkatársak
alkalmazását. Emiatt a ’világi’ feladatok jelentős részét
az egyházkerület választott tisztségviselői végzik,
aminek előnyei mellett rengeteg hátránya van.

Kijelenthető, hogy az egyházkerület Elnökségének,
mint intézményrendszerünk operatív testületének, sike -
rült a napi működés szempontjából elengedhetetlen
feladatokat ellátni, a felmerülő problémákra megoldást
találni, azonban több, stratégia szempontból kiemel -
kedő fontosságú célkitűzés megvalósítására minden
erőfeszítése ellenére sem volt képes. Az illetékes állami
szervekkel továbbra sem tudtuk lefolytatni azokat a tár-
gyalásokat, amelyek egy közoktatási és/vagy egy szo-
ciális intézmény fenntartásának átvételéhez vezettek
volna. Nem sikerült egyházunk világnak szóló üzeneteit
kidolgozó és közzétevő szervét kialakítani, ezáltal egy-
házkerületünk kommunikációja továbbra is alkalmi,
esetleges, gyakran amatőr és kevesekhez (még unitárius
közösségünk többségéhez sem) jut el. Véleményem
szerint ez a helyzet/állapot mindaddig megmarad, amíg
a lelkészek és a világiak élcsapatának (elsősorban
egyház községeink presbitereire gondolok) hozzáállása
radikálisan meg nem változik. Csak sokkal több elkö -
telezett személy, sokkal több munkájával tudnánk
stratégiai szempontból előbbre lépni. Sem öt, sem tíz
ember áldozatkészsége vagy akár áldozata erre nem
elég. A jelek szerint a szükséges változásra az elkövet -

Fõgondnoki beszámoló 2015
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ke ző időszakban nem kerül sor. Testvéreink többsé gé -
nek fogalma sincs, hogy milyen feladatokkal, problé -
mák kal, válságokkal és kihívásokkal kell az egy ház -
kerület hivatalának nap, mint nap megküzdeni. Jelen
valóságunkról sajnos az is elmondható, hogy még egy-
házközségeink presbitereinek mindegyike előtt sem
ismertek a valóságunkat meghatározó külső feltételek.

Az alábbiakban néhány olyan ügyről számolok be,
ami a napi működés rutinjából kiemelhető.

2011 nyarától folytatott következetes küzdelmem
eredményeként 2015 őszén (formálisan a Heltai Kft-
nek) sikerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel
(MNV Zrt.) lezárni a Nagy Ignác utcai templomos
ingat lan vagyonkezelésével kapcsolatos megállapodást
és vitát. A hosszas egyeztetésnek köszönhetően sikerült
az MNV Zrt. által követelt több mint 23 millió forintot
1,7 millióra lecsökkenteni.

A templomos ingatlanunknak a 2010-ben vissza -
szerzett részéből minden lakóval sikerült elköltö -
zésükről maradéktalanul megállapodnunk. Jelenleg egy
gazdasági társaság, illetve egy (egykori) ügyvédi munka -
kö zös ség két tagja által használt lakást, illetve iroda -
részt nem sikerült birtokba vennünk. Jó esély mu tat -
kozik arra, mindkét nevezettel még ebben az évben meg
tudunk állapodni. 

A templomos ingatlan társasházzá alakítása (és be -
jegy zése) több éves, időnként vargabetűs kitérőkkel
tarkított erőfeszítéseinknek köszönhetően megvalósult.
Ezzel megteremtettük az  egyházi központunknak és
intézményeinknek is otthont adó templomos ingatla-
nunk rendszerezett és átlátható használatának és
kezelésének a formális feltételeit. 

Szerény lehetőségeinket többnyire kihasználva
(köszönet e helyről minden ebben közreműködő
atyánkfiának) sikerült az SZJA-bevallás alkalmából
felajánlható 1%-kot egyházunk felé irányító jótevőink
számát 3.000 fő körül konszolidálni. 2015-ben minden
idők talán legjobb eredményét értük el ezen a téren. A
jövőben el kell jutnunk minden unitárius adófizető
testvérünkhöz, és meg kell célozzuk a 4.000 felajánló
lélektani küszöbét. Véleményem szerint erre reális
lehetőség mutatkozik. Ugyanakkor látni kell, hogy az
SZJA évről évre csökkenő kulcsa, illetve a gyerekes
szülőknek biztosított adókedvezmények miatt az egy -
ház kerületnek ebből a forrásból évről évre nominálisan
egyre kisebb bevétele keletkezik. Emiatt és számos más
szempont miatt felértékelődnek híveink önkéntes vál-
lalásai.

Ismereteim szerint néhány egyházközségünkben
egyre többen értik és érzik az ún. egyházfenntartói
járulék problematikájának jelentőségét. Egyre többen,
de még mindig nem elegen, mondhatni nagyon kevesen
teljesítik az erre vonatkozó kötelezettségeiket. Saj -
nálatos módon még a presbiterek többsége sem mutat
jó példát azzal, hogy éves jövedelme 1%-ával támogassa
szeretett gyülekezete hitéleti és egyéb vonatkozású
működésének anyagi feltételeit. Már azzal is beérjük,
ha a kereső atyafik évi 12.000 Ft-tal, nyugdíjas és még
diák ifjaink évi 6.000 Ft-tal kiegyenlítik a járulékot.

Több gyülekezetünkben a mai napig vitatkoznak a
szóban forgó járulék teljesíthetőségéről (a hívek
szerény anyagi képességeire hivatkozva), ugyanakkor
figyelmen kívül hagyják, hogy a hazai középosztályhoz
tartozó pedagógusok, orvosok, diplomás nővérek, mér -
nökök, közgazdászok és sikeres vállalkozók stb. több-
sége is beéri a kötelező mértékű járulékfizetéssel. Azzal
sem szeretnek szembesülni, hogy évszázados hagyo má -
nyainktól eltérően nem gyülekezeteink tartják el a lel -
ké szeket. Nem gondolják át, mi lesz akkor, ha az állami
támogatás még a jelenlegi szerény bérekre sem lesz
elegendő? Valószínűleg sokkal több párbeszédre, tájé -
koztatásra és vitára lesz szükség ahhoz, hogy e tekintet-
ben is fordulat következzen be. Mindennek a motorja a
gyülekezeti lelkész és gondnok kellene legyen. 

A járulékfizetőkkel szorosan összefügg a naprakész
egyházközségi nyilvántartás kérdése. Az egyházközség
intézményi életének alapfeltétele a hiteles és naprakész
közgyűlési névsor megléte. Ennek hiányában nem lehet
szabályos működésről beszélni. Tapasztalataim szerint
e téren is sok tennivalónk van még. 

Az elmúlt két esztendőben az egyházakkal való kap -
csolattartásért felelős minisztériumtól elnyert támo-
gatások mértéke sok szempontból elégtelennek bizo -
nyult. Az elnyert támogatások nagysága bizonyára
szo rosan összefügg egyházunk társadalmi súlyával, sze -
repével, tekintélyével, üzeneteinek hitelességével stb.
Mindeb ből arra következtetek, hogy nem állunk kü -
lönösebben jól e tekintetben sem.

Az előbbiek miatt is kifejezetten károsnak ítélem
meg egyetemes egyházunk Főjegyzőjének egy romániai
közjogi kérdés politikai vitája margóján egyházunk
kisebbségi véleményeként bármiféle felhatalmazás nél -
kül közzétett állásfoglalását. Főjegyző úr véleménye
szerint a házasság intézménye nem csak két különböző
nemű atyafit, egy férfit és egy nőt illet meg, hanem az
azonos neműeket is. Az EKT Elnöksége az állásfoglalás
közzétételét megelőzően megvitatta a kérdést és a java-
solt közzététel ellen foglalt állás. Sajnálatos módon
Főjegyző úr Püspök úr tudtával, illetve a kolozsvári
hivatal több munkatársával (kivétel nélkül mind lelkész
tanácsosokkal) együttműködve a nyilvánossággal meg -
osztotta a véleményét. Véleményem szerint meg -
tévesztő módon közzétett nyilatkozatával egyrészt
hatalmas zavart okozott unitárius szeretet kö zös sé günk -
ben, másrészt visszatetszést és csalódást keltett más
felekezetű testvéreinkben. Véleményem szerint uni -
tárius keresztény hitünk, vallásunk és egyházunk megí -
télésének ma még beláthatatlan károkat okozott fele -
lőtlen cselekedetével. Az eljárás egésze olyan bizalmi
válságot generált, ami ellehetetleníti részvételemet a
testület munkájában.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, fogadja el beszá-
molómat!

Budapest, 2016. május 20.

Atyafiságos üdvözlettel:
Elekes Botond főgondnok
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k ö n y v a j á n l ó

Orbán Balázs: Utazás Keleten.
Magyar Unitárius Egyház–Méry
Ratio Kiadó, Budapest, 2014. 

A legnagyobb székelyként ismert
Orbán Balázs nevét még mindig
jórészt fő műve, A Székelyföld leí -
rása okán szokás szóba hozni. Két -
ségtelen, hogy szűkebb hazájának
minden rejtett zugát lelkiismerete-
sen és nagy szenvedéllyel kutatta
fel, majd rögzítette páratlan értékű
monográfiában – de ahhoz, hogy
teljes jelentőségében álljon alakja
előttünk, nagy szükség lenne egyéb,
korábbi munkáit is olvasnunk. 

És még akkor sem mondhat-
nánk, hogy teljességgel megis-
mertük ezt a Jókai-regénybe illő,
nagy tudású, kivételes műveltségű,
rendkívül érzékeny, romantikus
embert, aki korát meghaladva, fel-
dolgozhatatlan mértékű ismere te -
ket és tapasztalatokat osztott meg
tizenkilencedik századi kortársai -
val. Hiszen ott voltak még az őt
körül lengő legendák is, melyek éle -
tében végigkísérték, s megfoghatat-
lanná tették a különc polihisztor
alakját. 

Életének egyik meghatározó
korszaka és élménye volt közel-
keleti utazása, melyet nagyon fiata -
lon, még 1846-ban kezdett, s végül
– több kitérővel – csupán 1859-ben
fejezhetett be. Ennek a hosszú
útnak az élményeit levelei, napló -
jegy zetei és visszaemlékezései alap -
ján útleírásban is rögzítette, melyet
az tán 1861-ben hat kötetben közre
is adott. Művét két évvel ezelőtt,
2014-ben vállalta újra kiadni a
Magyar Unitárius Egyház és a Méry
Ratio Kiadó, egy három dísz kö -
tetből álló sorozatban, hasonmás
kiadásban – s mivel történeti-föld -
rajzi jellegén túl szépirodalmi
igényű munka, nem véletlen, hogy
lenyűgöző olvasmányt jelent a mai
ember számára is. Orbán így fogal-

mazza meg szán dékát: „Egy
ösvényt legalább tör tem keletre,
mely reánk magyarokra nézve
százszorosan fontos, kiknek hivatá-
sunk végreis az, hogy művelt ségünk
közvetitő legyen kelet és nyugat
között, s kiket ezen felül kelet, mint
ősapáink dicső hazája is érdekel.”
Mikó Imre egyébként egy 1968-as,
a Korunk folyóiratban meg jelent
tanulmányában szépen elhelyezi
Orbán Balázs élettör té ne tében ezt a
művet, és további izgalmas rész -
letekkel is szolgál a családi viszo -
nyokat illetően segítséget nyújt va az
értelmezésben.

Abban, hogy Orbán Balázs ilyen
messzi tájakra vetődött, érdek lő dé -
sén kívül magánjellegű indítékok is
szerepet játszottak. Eredetileg a
görög származású anya révén (az ő
története külön romantikus re -
gény), a konstantinápolyi nagyanya
hívására indul el a család. Nehezen
hagyja el otthonát a szinte még

gyermek Balázs: külön búcsúzik
falujától, iskolavárosától, majd a
hazájára külön visszatekint egy
szik labércről, s gondolatai közé be -
fér kőzik a nemzetféltés eszméje is.
(Joggal, hiszen két év múlva tombol
is a forradalom, majd a szabad-
ságharc e tájakon – s ő erről már
Athénban értesül. Ám ott is meg-
találja a módját a segítségnek:
szabadcsapatot verbuvál, s hazain-
dul – sajnos későn, mert útközben
már értesül a szabadságharc bu ká -
sá ról.)

Mikor Isztambulba megérkez -
nek, a családi egymásra találás
helyett a nagymama halálhíre fogad-
ja őket, utóbb pedig egy 17 évig tar -
tó pereskedés a családi vagyo nért.
„Mi naponta jártuk a törvény szé -
keket, mindenütt zörgettük az igaz -
ság ajtait, melyek nekünk fel nem
nyittattak.” 

Az elkövetkező években bejárja
Kon stanti nápoly környékét, Szmir -
nát, Sámost, Rodoszt, eljut Bejrút -
ba, Libanonba, hosszú időt tölt
Jeruzsálemben, felkeresve a kul-
tikus bibliai helyeket, jár Egyiptom -
ban a „gulákon”, Szí ri á ban, Athén -
ban, Korintho szon, több tö rök
településen – és a látottakat rész -
letesen le is jegyzi. S mindeközben
– amint a bevezetőül közzétett
levélből kiderül – átlátogat Nagy-
Britanniába, ahol Londonban két
évig kutatja a keleti leleteket a
British Museum-ban. Addig nem
kerül végső formájába a kézirat,
amíg utána nem olvas minden
apróságnak, és „kellő criticá”-val
nem illet minden feltételezést vagy
információt. 

A leírások nagyon széles skálán
mozognak: egy életregénybe ágyaz-
va találjuk a földrajzi bemutatá-
sokat, művelődéstörténeti tényeket,
történelmi magyarázatokat, nép-
szokások, vallási hiedelmek ismer -
te tését, és az is nagyon gyakori,

Orbán Balázs keleti utazásairól

Báró Orbán Balázs
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hogy véleményt nyilvánít az éppen
uralkodó viszonyokról. Megismer -
hetjük a korabeli utazás lehető sé -
geit, veszélyeit, és milliónyi olyan
adattal találkozunk, egészen élet -
szerű leírásban, amellyel egészen
biztosan nem szolgálhatnak az isko-
lai történelemkönyvek. A szorgal-
mas jegyzetelésnek megvan a hasz-
na: hazatérésétől számítva
gya kor latilag két évbe sem kerül saj -
tó alá rendezni a hatkötetes mun -
kát. Amikor 12 év után újból meg-
pillantja a Kárpátok vonulatát,
meghatottan szólal meg Orbán
Balázs: „A honvágy visszavezet
felétek, a felém mosolygó hont ti
mutatjátok nekem fel, legyetek
üdvözölve általam ti a teremtő keze

által fölemelt védfalai imádott
hazámnak…”. És innen felgyorsul
az útleírás is, mintha száguldani
bírna hazafelé a még mindig ifjúnak
számító, világlátott báró, aki hazájá-
nak határát átlépve, áhítatos muzul-
mánhoz hasonlóan leborulva csó -
kolja meg a földet. 

A leíró munka nagyságából, rész -
let gazdagságából következően saj -
nos nem nyílik tér egy rövid be szá -
moló keretén belül a leg iz galma sabb
fordulatok meg i dé zé sé re. De nincs
is szükség erre, hiszen éppen azok a
mondatok rejtik a hat kötet valódi
értékét, az igényes olvasó számára a
leg ínyencebb falatokat. Úgy le he -
tünk most saját tör té nel münk része-
sei, hogy köz ben nem érezzük a tör -

ténelmi távolságot, nem to la kodnak
előtérbe a száraz, tan könyv ízű
ismeretek. És mindezt egyik olyan
nagyságunktól kapjuk a ján dék ba,
aki négy évet töltött Victor Hugo tár-
saságában, s akiről éppen a nagy
francia író-politikus mondta: két-
száz Orbán Ba lázzs al meg tudná
buktatni III. Napóleon csá szár ságát. 

Ezek a gyönyörű kiadványok a -
lap  művekként sorakozhatnak pol-
cainkon, de nem avuló relikviák -
ként, hanem szívesen és gyakran
leemelt, kedves olvasmányainkként. 

Farkas Wellmann Éva

(Megjelent a Magyar Idők 2016.
március 31-ei számában.)

Egy konfirmálás emlékére
Régen volt.... életem egyik legszebb élménye, amely

nemcsak a konfirmálásomat, hanem a felnőtté válásom
első lépését, s hitem megerősítését is jelentette. Drága
édes anyám nagy nehézségek árán szervezte meg az utazá-
sunkat Erdélybe, hogy ott konfirmálhassak. Őseim a 17.
századig megtalálható dokumentumok szerint anyai ágon
Énlakáról, az ősi székely faluból és annak környékéről
származnak. Édesanyám még Énlakán született, de már
2 éves korában Budapestre került. A nagyszülei nevelték
fel, mert az édesanyja egy operáció következtében 23
évesen elhunyt. Nekem a dédiék voltak a nagyszüleim.
Nagypapám tanult, egyetem végzett ember volt, aki precíz
munkája révén fiatalon Marosvásárhelyen, Nagyváradon,
majd 1926-tól Budapesten dolgozott. 1930-ban már a
Posta és Közlekedésügyi Minisztériumban főtanácsosként
végezte munkáját. 

Nyaranta nagymamám a lányaival és édesanyámmal
hazautaztak Énlakára, hisz ott volt a „bennvaló” s a sok
gyü  möl csöt le kellett szedni és befőzni. édesanyám is Én -
lakán konfirmált, s már ott kislányként megfogadta, ha
egyszer leánya lesz, Ő is itt fog konfirmálni. Szeren csére
betartotta a szavát.

Tanárnő lévén a nyári szünetre, júniusra esett a konfir-
málás ideje. A nagy előkészítés, szervezés ellenére,elsőre
nem kaptuk meg a beutazási engedélyt, újabb kérvény, s
végül mégis utazhattunk, de sajnos addigra lekéstük a
csoportos konfirmálás idejét. Természetesen utaztunk,
majd megérkezve autóbusszal Énlakára az egész falu ott
volt a fogadásunkra. Fiatalon fel sem fogtam mi ez, miért
van ilyen tömeg? Édesanyám pedig csak sírt és sírva
ölelkezett rengeteg emberrel. 

Nagyon megható volt és meglepetés, mert még rengeteg
ajándékot is kaptunk. Itthon nem ilyenek voltak a pesti
emberek. Énlakán Török Áron volt a tiszteletes, fiatal
kezdő lelkész. Édesanyámnak felajánlotta, hogy ha meg-

tanulom egy hét alatt a 120 tételes kátét, akkor semmi
akadálya a konfirmálásomnak. 2 nap múlva a teljes
anyagot felmondtam, így készülődhettünk a hétvégi vasár-
napi ünnepségre. Híre ment a faluban és a környéken,
hogy egy pesti lány egyedül fog konfirmálni. 

Előző napon a helybéli lányokkal, fiukkal kimentünk
a rétre, akkor nyílt a mezei margaréta, rengeteget
szedtünk, közben énekeltük a vasárnapi énekeket.
Ismerkedtem is egyben a sok fiatallal. Sok minden új és
érdekes volt. A virágokkal csodálatosan feldíszítettük a
templomot, a padokat, az ajtókat, ablakokat, este pedig
szerenádot kaptam az ősi házunknál. Sok fiatal volt,
mind bejöttek és megvendégeltük őket, de jöttek leányok
is. Szép este volt, s nemcsak meglepődtem, hanem kissé
zavarban is voltam, hisz nem volt még ilyen életemben.
Reggel az egyik unokatestvérem gyönyörű székely ruhájá-
ba öltöztem, s indultunk a templomba. Újabb meglepetés
volt, reggelre a kapunkat is feldíszítették, s az utat a
háztól a templomig kb. 200 méter margaréta virággal
szórták tele. Édesanyám a meghatottságtól sírva tette meg
az utat.

A templom zsúfolásig telt, s az udvaron is nagy tömeg
volt, a faluból mindenki eljött, s még a környező tele pü lé -
sekről is. Konfirmálásom mind a 120 pontból álló káté
felmondásával történt. Mindenki csodálkozott, de Török
Áron lelkész úr azt mondta: „Te megmutattad, hogy kell
felkészülni egy konfirmálásra”.

Ebédre voltunk hivatalosak a lelkész úr otthonába,
majd pedig délután mi adtunk pikniket a falu fiatal-
jainak, lakóinak a papkertben. Ott voltak a falu vezetői,
zene, tánc volt este a kultúrházban. Csodálatos nap volt
és emlék. Nagyon sok fiatallal ismerkedtem meg, akikkel
későbbiekben is leveleztem, vagy találkoztam, sok távoli
unokatestvérem volt odaát, ma már sajnos alig vannak
rokonok. Egy csodálatos lánnyal hamar összebarátkoz-
tam, kerestük egymás társaságát, s egész életünkre ki -
ható, s mai napig tartó szoros, lelki barátság lett. Ő Bálint
Emma, aki már nyugdíjas iskolaigazgató. Havonta kézzel
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Közös gondolkodás a jövőnkről
EMMI konferencia, Tihany 2016. június 8-9.

A 2014-ben és 2015-ben Tihanyban megrendezett „Nostra Aetate” konferenciák folytatásaként az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság és
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága közös gondolkodásra hívta az egyházak vezetőit és szakértőit.

Az idén, ahogy az elmúlt években is a konferencián egyházunk két vezetője Kászoni Kövendi József püspöki
helynök és Elekes Botond főgondnok vettek részt, valamint vallási-teológiai szakértőként dr. Szent-Iványi Ilona
lelkésznőt kérték fel, hogy vegyen részt a panelbeszélgetésen.

Az idei program a „Közös gondolkodás a jövőnkről” címet viselte. A panelbeszélgetés vita anyaga, az ENSZ
193 tagállama által elfogadott Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development dokumen-
tumból indult ki.

A konferencia végén a résztvevők egy Nyilatkozatot fogadtak el, melyet az alábbiakban közlünk.
Dr. Szent-Iványi Ilona

NYILATKOZAT
melyet a 

Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete egységéről
című, 2016. június 8-9-én tartott 3. Tihanyi Vallásközi Konferencia résztvevői fogadtak el 

Felismerve és elfogadva, hogy
– a természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte; 
– az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel
való kapcsolaton alapszik; 
– nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi
élőlényével; 
– sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet
adjon az emberi szívnek, (sokan) mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik; 
– a fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani élet-
mód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet; 
– nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül; 
– már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység prob-
lémáját; 
– hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg; 

kijelentjük és határozott állást foglalunk amellett, hogy

– meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk, nincsenek olyan politikai vagy társadalmi
határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja
számára sem; 
– a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a
kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek; 
– közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot
egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni; 
– törekedjünk az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig: a belső kapcsolat önma-
gunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel.

Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

(Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája alapján;  Szent István Társulat, 2015)

írunk levelet egymásnak, s mindenről beszámolunk a
család, a gyerekek az unokák, s a régi szép emlékek a té -
ma.

Azóta sok év telt el, voltam és megyek odaát Erdélybe,
s azóta is csak csodálom az ottani emberek jószívűségét,
hittel teli életüket, s velük vagyok lélekben, s ha bántják a

székely népet, akkor szomorú vagyok. Ismerősök, ha men-
nek át Erdélybe, mindig üzenek, ha átlépitek Székelyföld
határát, üzenetem adjátok át:

„ISTEN ÁLDJA, CSÓKOLOM ERDÉLYT”.

Szihalmi Zsuzsanna Ildikó
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Budapesti Unitárius Egyházközség
Visszatekintés a húsvéti ünnepkörre
Március 20-án, Virágvasárnap 10 órától megren-

deztük immár hagyományos húsvétváró családi
napunkat. Természetesen hímes tojásokat is készítet-
tünk különböző technikákkal.

Március 20-án, Virágvasárnap 11 órától Ünnepi
Istentiszteletet tartottunk, ahol a szószéki szolgálatot
Szabó Csengele végezte. Arra kértük híveinket, hogy
hozzanak magukkal egy szál virágot, amit az Úr asz-
talára kihelyezett vázákba elhelyeztünk. Távozáskor
kiosztottuk a virágokat a hívek között, ezzel is erősítve
a virágvasárnap jelentőségét, Jézus bevonulását Jeru -
zsá lembe.

Március 25-én, Nagypénteken 18 órától egyház -
községünk kamarakórusa és vendégszólistái hagyo má -
nyainknak megfelelően előadták Unitárius Passiónkat.

Március 27-én, Húsvét I. napján 9 órától és 11 órától,
illetve március 28-án, Húsvét II. napján 11 órától
Ünnepi Istentiszteletre hívtuk és vártuk Testvéreinket,
ahol az Úrasztalát megterítettük, rajta a rá emlékeztető
jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük.

Beszámoló egyházközségi közgyűlésről
Egyházközségünk szokásos, az előző évet lezáró ren-

des közgyűlését 2016. április 10-én az istentiszteletet
követően tartotta meg.

A 393 szavazati joggal rendelkező egyházfenntartó
egyházközségi tag közül 29-en vettek részt a köz gyű -
lésen. A közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfo-
gadta Kászoni-Kövendi József lelkész és Kaveczkiné
Dr. Farkas Katalin gondnok 2015. évi jelentéseit.

A közgyűlés, szintén egyhangúlag, elfogadta a 2015.
évi zárszámadást és a 2016. évi költségvetést, melyek
főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:

2015 Tény 2016 Terv
Nyitó vagyon 7.914.520 9.168.791
Bevételek 18.439.446 12.594.799
Kiadások 17.185.175 11.720.850
Záró vagyon 9.168.791 10.042.740

A közgyűlés keretében tette le esküjét a Presbitérium
2015-ben megválasztott négy új tagja, Bencze Margit,
Demján László, Csucsi Róbert és Sass Bernadett
(képünkön).

Szobrot állítottak Bedő Albert, egykori gondnokunk
emlékére
2016. március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján

Bedő Albert szobrot avattak a Földművelésügyi Minisz -
térium árkádsorán. Bedő Albert a Budapesti Unitárius
Egyházközség gondnokaként szolgálta az unitárius
közösséget. 

Az 1839-ben Sepsikőrispatakon született és 1918-ban
Budapesten elhunyt Bedő Albert munkásságát méltatva
Fazekas Sándor miniszter elmondta, hogy elévül-
hetetlen érdemei vannak a magyarországi erdészeti
kutatások elindításában, az erdészeti szakmai oktatás
és a szakmai nyelv megteremtésében. A miniszter
kiemelte még az első erdőtörvény megalkotása is
nevéhez fűződik. Kiemelkedő szakmai munkája mellett
Bedő Albert élete során sokat tett szülőföldje, Székely -
föld felemelkedéséért.

Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke megemlítette, hogy Bedő Albertet halála után az
akkor Alkotmány utcában működő OEE székházban
ravatalozták fel és onnan jutott el végső nyughelyére,
szülőfalujába, Sepsikőrispatakra. Bedő Albert fárad-
hatatlanul szolgálta az Országos Erdészeti Egyesületet,

A Presbitérium új tagjainak eskütétele

Bedő Albert mellszobra
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nélküle ma nem ünnepelhetnénk hazánk egyik
legrégebbi civil szervezetét” – mondta el Zambó Péter.

A szobor felszentelését Tordai Ernő, Sepsi kő rös -
patak unitárius lelkésze végezte el, aki hangsúlyozta: a
falu szülöttjére nagyon büszkék, hiszen Bedő Albert
soha nem feledkezett meg a származásáról, Székely -
földről. Az unitárius lelkész kiemelte, hogy a szakem-
ber hozzájárult a budapesti, Ignác utcai unitárius temp -
lom felépítéséhez is. A szobrot végül Fazekas Sándor
miniszter, Zambó Péter elnök és Bitay Márton Örs
államtitkár leplezte le.

Bedő Albert mellszobrának talapzatán az alábbi mél-
tatás szerepel, ami jól összefoglalja életművét, mun -
kásságát, szerepét a magyar erdőgazdálkodásban: „Or -
szá gos Főerdőmester, az Országos Erdészeti Egyesület
alapító titkára, tiszteletbeli elnöke, az önálló magyar
erdőgazdálkodás szervezője, az első magyar polgári
erdő törvény atyja”.

Retkes Attila presbiterünk korábban, az Unitárius
Életben így írt Bedő Albert egykori gondnokunk
életéről, munkásságáról: „Székely Ferenc miniszterhez
(gondnoktársához) hasonlóan komoly – sőt az erdészet
területén mindmáig ható – társadalmi megbecsültséget
vívott ki magának Bedő Albert (1839–1918), a Buda -
pes ti Unitárius Egyházközség gondnoka. A sep si -
kőröspataki unitárius lelkészcsaládban született – de a
család gyökereire utalva gyakran Kálnoki Bedő
Albertként emlegetett – Bedő a székelykeresztúri
unitárius gimnáziumban, majd a kolozsvári unitárius
kollégiumban folytatta tanulmányait. Jogi és teológiai
érdeklődése ellenére 1864-ben a selmecbányai Bá nyá -
szati és Erdészeti Akadémián szerzett diplomát.

A kie gyezés után Budapestre került, ahol 1872-ben
főerdő mes ternek, egy évvel később főerdőtanácsosnak
nevez ték ki. Az 1866-ban megalakult Országos Er dé sze -
ti Egyesület titkára, 1880-tól alelnöke, majd 1916-tól
tiszteletbeli elnöke volt. Az Erdészeti Lapoknak 1864-
től állandó munkatársa, 1872-től 1899-ig szerkesztője.

1873-tól a Pénzügyminisztériumban dolgozott;
közreműködött az első modern polgári erdőtörvény
kidolgozásában, amely ötvenöt évig volt hatályban.
1881-től az erdőügyek a Földmívelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tartoztak, ahol
Bedő előbb országos főerdőmester volt, majd 1885-ben
államtitkárrá nevezték ki. 1896-ban szabadelvű prog -
rammal országgyűlési képviselővé választották
(választókerületei: Apatin, később Székelykeresztúr).
Szakmai pályáját is folytatta: 1885-ben a Magyar
Tudomány Akadémia levelező tagjává választották, és
döntő szerepet játszott az első magyar erdészeti
múzeum és szakkönyvtár létrehozásában. Önálló
köteteket és több száz tanulmányt publikált.

Bedő Albert – aki az egyházalapító püspök, Dávid
Ferenc helyett János Zsigmond fejedelem olasz udvari
orvosát, a konzervatívabb nézeteket valló Giorgio
Blandratát tartotta példaképének – már az első nyil-
vános budapesti unitárius istentiszteleten (1869. június
20.) is részt vett; aktív szereplője volt a leányegy-
házközség (1876) és az anyaegyházközség (1881) létre-
hozásának, a templomépítésnek. 1881-től (Hajós János

mellett) másodgondnok, majd 1890-től a Budapesti
Unitárius Egyházközség gondnoka volt. Nyugdíjasként
az egyetemes egyház életében is részt vett. Mint Vári
Albert a Keresztény Magvető hasábjain közölt
nekrológban (1918/5. szám) felidézte: „évek óta 100
korona jutalmat tűzött ki egy népszerű unitárius egy-
házi beszéd írására. Az alapigét rendesen maga válasz-
totta ki, nagy bibliai ismerettel. Rendesen olyan
alapigét adott, amely az unitárius gondolattal látszólag
ellenkezik, hogy ezek is helyes világításban kerüljenek
népünk elébe. Ez által egyházi beszédirodalmunk
fejlesztését kétségtelenül előmozdította..” (Zoltán
Csaba, a BUE jegyzőjének írása)

Ünnepi Gálaest Dévény Anna 80.születésnapja
alkalmából
Április 24-én a kora esti órákban Kászoni József

lelkész úrral és feleségével az ELTE Egyetem téri
épületébe siettünk. A kapuban már találkoztunk az
ünnepelttel, aki mesélte, mennyire meglepődött, hogy
ebben az esti órában egy rendezvényen kell megjelen-
nie. 

Dévény Annát 80. születésnapja alkalmából
szervezett ünnepi gálaesten fellépők és a rendezvényen
megjelenők hosszú sora köszöntötte: ki gyógyulását, ki
gyermeke felépülését megható szavakkal megköszönve.
Az esten közreműködtek többek között: Bazsinka
Zsuzsanna, Sümegi Eszter, Schöck Atala, Clementis
Tamás, Magyar Állami Operaház magánénekesei,
Prunyi Ilona, Hauser Adrienne zongoraművészek,
valamint Bencze Ilona, Szinetár Dóra és Csonka
András. Volf Katalin balettművész és Takács Klára
operaénekes őszinte barátsággal köszöntötték. Meg -
ható volt látni, mindannyiunk Panni nénijét mennyien
szeretik, becsülik. 

Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szak -
edző. Koraszülöttek, sérült gyerekek és felnőttek moz -
gásrehabilitációjával foglalkozik. Az általa kidolgozott

Dévény Anna és Kászoni József
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módszer a sérült izmokat, inakat speciális manuális
technikával regenerálja. Prima Primissima díjas (2010),
2014-ben pedig megkapta a Magyar Érdemrend közép-
keresztjét.  Gyermekkora óta tagja a Budapesti
Unitárius Egyházközségnek. (Mészáros Nóra Zita
énekvezér írása)

Kalotaszegi kazetta-változatok – Csobaji Zsolt
festőművész tárlata
Április 24-én, az istentiszteletetet követően dr.

Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg Csobaji Zsolt
festőművész Kalotaszegi kazetta-változatok című kiál-
lítását. 

Csobaji Zsolt – tiszteletre méltó szerénységgel – így
összegzi festőművészi pályáját: „1975-től 2000-ig tagja
voltam a nagyhírű Vasutas Képzőművészeti Iskolának,
ahol Benedek György és Kirchmayer Károly voltak a
mestereim. Addig, kényszernyugdíjazásomig ‘vasárnapi
festő’ voltam. Azóta hétköznapi festő lettem. Tagja
vagyok az Országos Képző- és Iparművészeti Tár -
saságnak, a Székely Bertalan rajzstúdiónak és a Vorvin
Művészklubnak. Alapító tagja és állandó résztvevője
vagyok az erdélyi (Nagypetri, Kalotaszeg), valamint az
OKIT által szervezett egri művésztelepnek. Rend -
szeresen részt veszek a kaposvári Festők városa ren-
dezvényén. Munkámat az Isten és az ember alkotta
környezetünk gazdag szépsége, a lélek munkálkodása,
valamint a példaképek jótékony hatású tevékenysége
ösztönzi.” Képünkön Kalotaszeg talán leghíresebb
épülete, Kós Károly Varjúvára (Sztána).

Ólomüveg ablakaink Róth Miksa műhelyéből
Demján László presbiterünk 2016. április 24-i előa dá -

sá nak szerkesztett változata
Belvárosi Unitárius templomunk a Magyar Unitárius

Egyház Magyarországi Egyházkerületének gyöngy -
szeme. Tavaly büszkélkedhetett építésének, átadásának
és felszentelésének 125-ik évfordulójával. 

1888-89 körüli első kapavágást követően, 1890
őszére már istentiszteletet tartottak a székesfőváros
akkori csodájának számító Isten házában, mivel a
főattrakció „templom a második emeleten” mellett
lakások, irodák valamint földszinti üzletnek és kávéház-
nak is jutott hely. Mindez Petz műegyetemi tanár úr
érdeme. Mint érdekesség, hogy az egy időben el kez -
dődött, és 19 évig tartó Országház építésekor megjelen-
tetett pallérkatalógus 10. mintapéldájaként a mi temp -
lomunk addigra elkészült kőfaragványait javasolja.

Elkanyarodtam az alaptémától, a templom nagy sá -
gá hoz hozzájáruló ólomüveg ablakaitól. Ezek a köz -
nyel ven még vitrálüveg néven is futó, kistáblás, színes
üveg díszberakások hosszú évszázadok alatt kifej lesz -
tett anyagtechnika termékei. Jelenleg az építőipar belső
építészetének díszítő ágazata, de nem tévesz tendő ösz -
sze a másik, Tiffany /rézszálas-rézfóliás/ üvegberakás-
sal. 

Kis történelmi visszatekintőként tudnunk kell az
üvegről, hogy feltételezhetően a főniciaiak találhatták
fel. Szódát szállító gályájukat a vihar észak-szír par-
tokra sodorta. Matrózok tüzet rakva a mészhomokos

parton, reggelre kristályfényű kemény köveket találtak.
Lehet, hogy mindez egy szép mese, hiszen a megszilár-
dult láva is hasonló természetes anyagokat alkothat.
Mégis már Kr.e. 5000 körül Théba papjai már üveg-
gyöngyöket árultak. Az egyháznál maradva az üvegből
készült tárgyak gyártása a későbbi szerzetesek titkolt
tudományává vált, úgy mint a gyógyfüvek keveréke, saj-
tok és csodaitalok gyártásával együtt. 

És milyen érdekes, hogy a templomhajók mind
tágasabb és statikailag bonyolult tartószerkezeteinek
nyílásnövelésével, karcsú pillérkötegek beiktatásával fel-
szabadulhattak a külső falak terhelhetőségei, nyit ha tó -
ságai. Megjelentek a nagyobb ablaknyílások. Ezek
bezárását eleinte a húzottüvegekből készült kisebb
táblákkal, többszöri osztással oldották meg. Később a
festett és színezett felületekből jeleneteket, ábrákat
készítettek. A színes üveg feltalálásával már, az előre
legyártott elemeket ólomsín közé szorították, meg -
születve a díszablak. Később nemcsak az egyházi
épületek pompázhattak ilyen drága ablakberakásokkal,
a várak, kastélyok, paloták, fürdők díszhelyiségeit is
ezzel ékesítették. Aztán mintha minden feledésbe
merült volna.

XIX. század második felében megjelent a roman-
tikus nemzeti öntudat stílusformáló korszaka. Ez a „his-
torizmus”-nak nevezett főképp építészeti, ipar mű vé -
szeti irányzat visszahozta a berakásos díszüveg
használatát, kissé korszerűbb formában. Festett
ólomüvegablakok a legtöbb középület elengedhetetlen
színfoltjává válhattak. Budapest legmenőbb műhelye
nyílott a Dohány utca 10. szám alatt. Elkezdődött a
belföldön-külföldön elhíresült Róth Miksa féle színes
ablakok szinte sorozatgyártása. Sokan támadták is a
vállalkozó mestert, hogy a monarchia legjobb embereit
alkalmazva, ő már csak cégének reklám menedzsere.
Visszacsatol a történelem, Róth Miksa életét, mun kás -
ságát bemutató múzeuma nem véletlenül a Petz Samu
által tervezett házában nyílhatott meg a VII. kerületi
Nefelejcs utca 26. szám alatt.

És végre templomunk ólomüveg ablakairól. Az
emeleti templom hajdani Koháry /ma Nagy Ignác/
utcai főbejárata fölötti csúcsíves keretben 5 tagozatú
ablak mezőt alkalmazott. A középső, főtengelyben
elhelyezkedő, 5 alosztású és a kétoldali /itt már csak 4
alosztású/ két-két alacsonyabb mező alkotta csúcsíves
ablakmező fölé helyezte el a 2 kisebb /háromszirmú/
rózsa által övezett középső /ötszirmú/ ablakrózsát. A
templom ötszögletű szentélyében, visszatükrözve a
főfal ablakdíszét, falsíkonként teljesen azonos /6
alosztású/ 5 csúcsíves végződésű –kb.6,0 m²-
ablakmező került beépítésre. Díszítésük egységes,
indás-bordűr szegélyezte szalagrácsos mező, ablakrózsa
záródással. Az alosztásokban négyszirmú virág, ame-
lyeket talán szakrális körkeresztnek is vélhetünk. Ha ez
igaz akkor a székely rovásírás F betűjét beleolvasva, a
Föld jelét feltételezhetjük.

Mivel a csúcsíves ablaknyílásokba elhelyezett, több-
ször javított fémkeretbe helyezett ólomsín gyámolította
festett üvegbetétek rögzítései kitágultak, nagyon
megévődtek, az avult állapotuk miatt megroggyantak és
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a sík ablakfelület fodrossá vált. Mitöbb, a falazott
fatokozathoz már nem az eredeti módon rögzített fém -
ke ret sem bírja a külső-belső légnyomás változásait.
Javításuk, restaurálásuk elengedhetetlen. Termé sze -
tesen a vegyileg nagyon szennyezett levegő és por-
korom is megtette hatását, elhalványultak az eredeti
színek. Hőszigetelés jobb elérésére és az értékes
műalkotás megvédésére külső üvegablak felületet kel-
lene elhelyezni. Mint érdekesség, tavaly Oslo-ban járva,
a Fagerborg hegyi temploma beállványozva, felújítás
közben volt látható. Külső üvegablakot szereltek a
„Feltámadt Krisztus” ólomüveg elé, amelyik szintén
Róth Miksa császári és királyi üvegfestő- és
mozaikművész alkotása. Ez a mi ajándékunk tőle,
ugyanúgy mint a Dávid Ferenci jelszavunk: „A hit Isten
ajándéka”. (Demján László presbiter, műemlékvédelmi
szakmérnök)

Anyák Napi ünnepség. Május 1-én szép és megható
Anyák Napi ünnepséget rendeztünk templomunkban.
A konfirmandusok és a vasárnapi iskolások változatos
(és nagyon igényesen összeállított) versekkel és
dalokkal köszöntötték az édesanyákat és a nagy-
mamákat. Köszönet a felkészítésére Fori Margit hitok-
tatónak és Mészáros Nóra Zita énekvezérnek. Fotó:
Barabás Balázs

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet. Egyház köz sé -
günk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és
szeretetvendégségét 2016. május 14-én, szombaton tar-
totta meg a Verőcéhez tartozó Magyar kúton, az uni tá -

ri us tulajdonban és egyházközségünk kezelésében lévő,
négy éve felszentelt kertben és vendégházban. Már
délelőtt fél 11-től vártuk vendégeinket, majd az isten-
tiszteletet követően szeretetvendégségre került sor.

Pünkösdi istentiszteletek. Május 15-én, Pünkösd
vasárnap 9 órától, illetve 11 órától, május 16-án, Pün -
kösd hétfőn 11 órától tartottuk ünnepi istentiszteletein-
ket, ahol az Úr asztalát megterítettük, rajta a rá
emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük.

Konfirmációi ünnepély. Május 22-én egyházközsé -
günkben konfirmációi ünnepélyt tartottunk, amikor 12
fiatal tett vallást hitéről, a 11 órától kezdődő ünnepi
szertartás keretén belül (képünkön a konfirmandus
ifjak).

Pál Sándor zománcművész kiállítása. Május 29-én
istentiszteletünk után, 12 órától Pál Sándor zománc -
művész kiállításának megnyitójára került sor, egy-
házközségünk gyülekezeti termében.

Magyarkúti Gyermektábor. Június 20-25. között
szervezzük meg a Magyarkúti Gyermektábort, ahová 7
és 13 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk. Tábo -
runk ban igyekszünk biztosítani a jó hangulatot, ahol a
gyermekek otthon érezhetik magukat, pihenhetnek,
megnyílhatnak és nem utolsó sorban játszhatnak, életre
szóló élményeket gyűjthetnek. 

Retkes Attila

KonfirmandusokAnyák Napi ünnepség

Az Unitárius Élet 2015. 5–6. számában beszá-
moltunk a Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma
felszentelésének 125. évfordulója alkalmából a Pesti
Vigadóban megtartott gálaestről. Az alábbiakban Balog
Zoltán miniszternek a gálaesten elmondott beszédét
közöljük.

2001. szeptember 11-én népes magyar delegáció
indult Budapestről Berlinbe; elkészült az új magyar
nagykövetség épülete. A miniszterelnök vezette a
delegációt, és velük volt két püspök; az egyiket Erdő
Péternek, a másikat hogy Bölcskei Gusztávnak hívták.

Ők azért lettek a delegáció tagjai, mert úgy gondoltuk,
hogy az új nagykövetség épületét, amely alig száz
méterre van a Brandenburgi kaputól, szeretnénk áldás-
sal felszentelni. Megérkeztünk Berlinbe, a delegáció
bevonult a városba – én magam miniszterelnöki taná -
csadóként ott ültem az egyik autóban egy protokollos
mellett, aki azon élcelődött, hogy hát ilyen maradi dol-
got, egy nagykövetséget megáldani, hát azt meg minek.
Ilyet Berlinben, ebben a felvilágosult fővárosban már
nem csinálnak. Tehát egy kicsit megmosolyogtak ben-
nünket. Magukkal cipelnek itt két püspököt, mi hívtunk
még egyet, egy evangélikust, Németországból is. Az
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ünnepség szép volt, imádsággal, áldással. Ennek a
közepébe robbant a hír az ikertornyok bombázásáról,
illetve a két repülőgépről. Az volt az első olyan terror -
cselekmény, amely mindenkit megdöbbentett. És utána
jöttek a többiek. És akkor kitört a káosz. Terror fenye -
getés Berlinben, a miniszterelnököt külön úton mentik
ki. Minket, a delegáció tagjait, megpróbáltak kijuttatni
a repülőtérre, gyorsan összekaptuk a holminkat, majd
hat órán keresztül próbáltunk kijutni a repülőtérre,
végül sikerült. Késő este, amikor ugyanez az ember, aki
a protokoll részéről ott volt velem, és akinek a feladata
volt az evakuálás, leizzadva, nyakkendő nélkül, fárad-
tan, gyűrötten állt a magyar delegációval szemben, de
az volt a fontos, hogy sikerült az akció és elindulhat-
tunk Budapestre. Nos, akkor rám nézett, és csak annyit
tudott mondani, hogy imádkozzanak értünk. Elég volt
egy fél nap, hogy megtanulja, hogy bizony az imádság,
az nem valami régimódi dolog.

Jó döntés volt, Főtiszteletű Püspök Úr, Gondnok Úr,
Nagytiszteletű Úr, jó döntés volt, hogy megtartják, meg-
tartjátok, megtartjuk ezt a mai megemlékezést, ezt a
mai ünnepet, mert ilyenkor a legjobb összejönni és
imádkozni. Nem otthon maradni és gyötrődni, hanem
keresni egymás kezét, egymás tekintetét, egymás gon-
dolatát. Összejönni és imádkozni. Ezt tesszük, hiszen
ezek a napok a hit próbáját jelentik. A hit próbáját,
hogy milyen választ adunk, milyen választ adhatunk
mindarra, ami történt, és ami újra és újra történik – ne
legyünk olyan naivak, hogy úgy gondoljuk, hogy nem
lesz ennek folytatása. A kérdés, hogy hol. Hogy hol van
az az erő, amelyet szembeszegezünk a gonoszság
hatalmával, a gonosz hatalmával és a gonosz erejével.
És ha az erőt keressük, akkor mégiscsak egy reformátor
elődünkre kell gondolnunk, aki azt mondta: akkor
vagyok a legerősebb, amikor térden állok és imádko-
zom.

Együtt lenni és imádkozni, és igen: emlékezni,
emlékezni az elődök hitére, az elődök imádságára, 125
évvel ezelőtt. 125 évvel ezelőtt a székesfővárosban talán
már nem volt olyan nehéz megtartani a hitet, mint
mondjuk 400 évvel korábban, de Európa, az európai és
a világkereszténység tanult a testvérharcból. És ez ma
is aktuális, újra aktuális. Aktuális az a mondat, hogy
nem lehet hitet, semmilyen hitet, se vallásos, se más
hitet erőszakkal terjeszteni vagy éppen elnyomni. Az

unitáriusoktól mindezt meg kellett, hogy tanuljuk, és a
magyarországi kereszténység tanult az unitáriusoktól.
Talán szabad arra utalnom, hogy a legújabb kori
unitárius-református párbeszédben Szent-Iványi Ilona
teológussal élen jártunk valamikor a 90-es évek elején;
a lendvai római katolikus székesegyházban próbáltunk
úgy beszélgetni egymással, hogy nem hallgattuk el a
sebeket, amelyeket nem mondom azt, hogy egymásnak
okoztunk, mert inkább a reformátusok okozták az
unitáriusoknak, és nem hallgattuk el azt, ami közös,
meg azt sem, ami szétválaszt bennünket. De azt meg-
tanultuk, hogy semmilyen hitet nem lehet erőszakkal
képviselni, terjeszteni vagy éppen a másikat elnyomni.
Ellen kell állni az erőszaknak, és azoknak nem jár tole -
rancia, akik vallási türelmetlenséget gyakorolnak, akik
a vallás nevében erőszakot alkalmaznak – azokkal
szemben nem érvényes a tolerancia. Ellenállni az
erőszaknak, a gonosznak, amely – és ebben hiszünk
mindannyian –, minden igaz vallásnak és minden igaz
hitnek a tagadása.

Köszönteni jöttem önöket, azt a közösséget, amelyik
hitből él. Hitből él, abból a hitből, hogy Isten közel-
ségében és Isten szeretetében létezünk. Ez a közösség
tudja, hogy ez nem csak öröm és boldogság, hanem
küldetés, feladat és szolgálat is. Az unitáriusok hite
erős; megőrizték, megtartották századokon át. És ez
már csak úgy van a hittel: ha megtartjuk a hitet, akkor
az megtart minket. A hit megtartotta az unitáriusokat,
mert ők megtartották a hitet, életet adott nekik napról
napra századokon át, olyan időkben, amikor a család
és az építés ideje volt, meg a gyarapodásé és a
bővelkedésé, de életet adott olyankor is, amikor Erdély
és a Kárpát-medence felett bezárulni látszott az ég.
Akkor, amikor nemcsak az egyes nemzetrészeket vágta
el egymástól lezárt országhatár, hanem az egyházak
közösségeit is, amikor a hitért bizony üldöztetést kellett
elszenvedni. És a hitért – ha kellett – vállalták az
üldöztetést, a hátratételt, amint vállalták mindannak a
szolgálatát, ami az életben rájuk bízatott: munkát,
figyelmet, gondoskodást. Az unitáriusok Isten szol-
gálatával nemcsak egymást szolgálják, de a magyarsá-
got is. A hitet a nyelvvel együtt őrzik. Felemelő pillanat
volt – magam is emlékszem rá –, amikor a kettészakí-
tott egyházrészek egyesültek, akiknek ezért alázattal
egy kicsit hátrébb kellett lépni és ezt megtették.

Ennek a városnak 125 esztendeje része az unitárius
egyházközség. Nagy változásokon ment keresztül a
város és a közösség is, de mégiscsak egy gyorsan
növekedő világvárosban épített templomot ez a marok -
nyi istenhívő. Én most szomszédként is jöttem köszön-
teni az unitáriusokat: Kászoni nagytiszteletű úr kedves
barátom, jó szomszédom, segítjük egymást, hiszen az
utca másik oldalán ott van a Hold utcai svájci-német
alapítású egyházközség, amelynek én lehetek a lel ki -
pásztora, amikor nem botcsinálta politikus vagyok,
hanem én is nagytiszteletű.

Köszönöm, hogy szomszédok lehetünk! Köszönöm,
hogy az a 125 év a mi egyházközségeinkben a testvéri
kérdéseknek és válaszoknak az ideje volt, és sohasem a
tü relmetlenségé. Most a gyarapodás ideje van – minden

Balog Zoltán miniszter (Dimény András felvétele)
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sötét felhő ellenére –, a gyarapodás idejét éli a nemzet
és az unitárius egyház is. Ez a gazdagság ma már ott van
a város közepén, holott annak idején, amikor a templo -
maink épültek – a miénk úgy 27 évvel korábban – a vá -
ros szélén voltunk. A megújulás, a magyar nemzet
megúju lása nem lehet a vallási közösségek megújulása
nélkül – ezt is tanulhatjuk az unitáriusoktól; úgy keresni
az újat, az újítás útját, hogy közben azt, ami értékes a ré -
gi  ben, megőrizzük, továbbvisszük és aztán azt is meg ú -
jítjuk.

Ebben az ünnepi órában mindannyiunk számára
világos, hogy minden értékteremtő közösségre szükség
van ebben az országban, a Kárpát-medencében; min-

den olyan közösségre, melynek tagjai hitből élnek,
egymást szeretik, és mások javára dolgoznak, a közjót
szolgálják, élni tanítanak, szeretetre, tiszteletre,
megértésre és türelemre tanítanak, ha kell, szavakkal,
ha kell, akkor tettekkel.

Mit is kívánhatnék többet és nagyobbat, minthogy
gyarapodjék a közösség hitben, reményben, szeretet-
ben, élje meg egyre tökéletesebben ezeket az értékeket,
a gyülekezetei növekedjenek, és adjanak át mind -
ezekből az értékekből a lehető legtöbbet azoknak, akik
keresik az élet útját, hiszen egy az Isten.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség
A tavasz legkiemelkedőbb eseménye, mint minden

évben, idén is a konfirmáció volt. Idei konfirmációs
istentiszteletünkön ezúttal nyolc fiatal tett tanúbi-
zonyságot és vált ezáltal egyházközségünk teljes jogú
tagjává.

Az egyházközség vezetőségét és híveinket a templo-
munk felszentelésének nyolcvanadik évfordulója alkal -
mából megrendezésre kerülő ünnepségsorozat elő -
készületei tartották már hosszú hetek óta nagy
izgalomban. 

Az ünnep különleges mivoltát tovább emelte, hogy
első alkalommal láthattuk vendégül amerikai testvér-
gyülekezetünk lelkészét családja, valamint néhány
hívük társaságában, akikkel a közös ünneplésen kívül
alkalmunk nyílt további néhány napot együtt tölteni.
Ennek keretében bemutattuk nekik gyönyörű
fővárosunkat, illetve pestszentlőrinci mellett a másik
két budapesti egyházközség tagjait, templomait és min-
dennapi életét is. 

A jeles évforduló emlékére a pestszentlőrinci hívek
kopjafát készíttettek és állíttattak a templom udvarán,
melynek gyors és gyönyörű kivitelezéséért köszönet
illeti Ambrus Aladár kopjafakészítő mestert és csapatát. 

Az előkészületek részeként az ünnepséget megelőző
hétvégén Giba Ferenc gondnok és lelkes segítői szabad -
idejüket nem sajnálva és a hirtelen lecsapó viharokkal
nem törődve szépítették meg templomunk kertjét,

miközben nőszövetségünk tagjai a templombelsőt és a
gyülekezeti termet takarították ki, nem kisebb odaadás-
sal. 

A június 18-19-i, kétnapos rendezvényen amerikai
testvéreinken kívül vendégünk vol Kászoni-Kövendi
József püspöki helynök, aki az ünnepi istentiszteleten
a szolgálatot végezte, Faragó Laura művésznő, aki erdé-
lyi népdalokkal örvendeztetett meg bennünket, Czakó
Ádám színművész és a híveink által már jól ismert és
szeretett Nyitnikék Kamarakórus. 

Köszöntőt mondott Molnár István, kerületi reformá-
tus lelkész, Hegyi László helyettes államtitkár, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében,
Szarvas Attila, 18. kerületi alpolgármester, illetve David
Messner, az amerikai testvérgyülekezetünk lelkésze. 

A kopjafa avatáson a szolgálatot Máté Ernő lelkész,
közügyigazgató végezte, a templom nyolcan éves
történetét bemutató kiállításunkat, melynek gyülekezeti
termünk adott helyet, Elekes Botond főgondnok nyitot-
ta meg. 

Az ünnepi hétévége szeretetvendégséggel zárult,
melyre a Pestszentlőrinci Egyházközség presbitériuma
minden kedves érdeklődőt szeretettel hívott és várt.

Az ünnepi rendezvényről hosszabb leírást és képes
beszámolót az Unitárius Élet következő számában
olvashatnak majd.

Szőke Lídia

A konfirmandusok csoportja„Hiszem és vallom!”
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Dr. Ádám Attila unitárius testvérünk azzal a megke -
reséssel fordult a hazai lelkészekhez, hogy amennyiben
egy családban a harmadik unitárius gyermeket keresz -
teli a lelkész, akkor Attila egy köszöntőt szeretne mon-
dani és ajándékot adni a családnak.

Erre először a Pestszentlőrinci Egyházközségben
került sor, 2016. április 17-én, amikor dr. Szent-Iványi
Ilona lelkésznő Schmidt Dániel testvérünk harmadik
gyermekét, Pétert keresztelte meg. Dr. Ádám Attila
részt vett a keresztelőn, melyen elmondta alábbi
köszöntőjét és átadta a családnak szánt támogatását.
Kezdeményezését örömmel és köszönettel fogadta a
gyülekezet és a család. Az alábbiakban a keresztelőn
elmondott köszöntő beszédet közöljük.

Kedves Szülők és Nagyszülők! Kedves Kereszt szülők!
Kedves Unitárius Hívek!

Megtisztelve és meghatottan állok most Önök előtt a
pestszentlőrinci unitárius templomban, az első harmadik
gyerek, Schmidt PÉTER megkeresztelése után. Köszönöm
a lelkésznőnek és a családnak, hogy lehetőséget adott erre
a rövid megemlékezésre. 

Mik is voltak a személyes indíttatásaim, amikor meg -
tettem ezt a felajánlást, a családok harmadik gyerme -
keinek, mondhatnánk a harmadik királylány/királyfi

születésének és unitárius keresztségének támogatására?
Statisztikák bizonyítják, hogy a tervezett második, har-
madik gyerek már nem születik meg a házasságok
jelentős részében Magyarországon. A statisztikák mellett
az egyik idézet teljesen véletlenül került a kezembe, most,
amikor ezt a pár mondatot megfogalmaztam. A költő,
Juhász Ferenc, szókimondó és máig érvényes szavaival
szólva: jó mindenkinek „tudni, nem vállalhatja más
helyettünk a gondot, a mi bátortalanságunkkal nem
mocs kolhatjuk be az unokák lelkiismeretét.”

Éppen ezért is fel kell vállalnunk lelkünk belső, mond-
hatni isteni késztetéseit, a kellő cselekvő alázattal mások
és önmagunk felé. Igen, némi bátorság is kell személyes
indíttatásaim kimondásához. Jézus szavai ebben is
eligazító erejűek: „Engedjétek e kisgyermekeket, és ne
akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert
ilyeneké a mennyek országa. Azzal rájuk tette a kezét, és
eltávozott onnan” (Mt 19,14-15)

És talán még inkább tudatosult ez bennem, látva
Európa demográfiai krízisét, ma még fel nem mérhető, a
következő generációkra nehezedő következményeivel.
Nem ünneprontás ezt kimondani. A szülők feladata ettől
csak nagyobb és nehezebb.

Az én vállalásom ezért a harmadik gyerek jelképes
támogatására eltörpül a Szülők vállalatához képest, az
Önök jövőbe vetett hite, amely a három testvérben ölt
testet, minden tiszteletet és elismerést megérdemel! Mind
tőlem, mind az egész unitárius közösség tagjaitól.

Kívánok áldást, örömöt és békességet az újszülött Péter
és az egész család eljövendő életére!

Szeretném azt is elmondani, hogy az egyházközségek
közösségei számára szép lehetőség, ha sikerülne ezt a har-
madik királylány/királyfi támogatására irányuló
kezdeményezést időben és térben kiterjeszteni. Mindenhol
azt a formát megtalálni, amely megfelel a helyi lehe tő -
ségeknek és adottságoknak.

Ebben és egymás megtalálásában támaszkodjunk az
Úr szeretetére és segítségére. Atyafiságos szeretettel és
üdvözlettel:

Dr. Ádám Attila L.

A harmadik unitárius gyermek keresztelője

Schmidt Péter keresztelési szertartása

Betontengerbe ágyazva ott áll büszkén, fehéren.
Hirdeti a múltat a jövőnek, s nem várja a nagyoktól,
hogy pátyolgassák, dédelgessék, egyszerűen csak van, s
ez a tudat boldoggá teszi. Egyedül van a hatalmasok
között, s még sem fél, bár az elmúlt évtizedekben vi -
 szon tagságok sora érte.

Emlékszik még az első köre, az alapra, s azokra a
kezekre, akik dolgoztak rajta. Tudja, hogy mennyi verej -
ték csöpögött le az arcokról, hány izom feszült meg,
mennyi odaadó, adakozó lélek adta a semmiét, ami a

mindene volt, hogy felépülhessen. S mégsem öntelt,
határozott. Nem nagyratörő, csak valóságos… Büszke
arra, amivé lett. Álmokból építették valósággá, s hirdeti
a lehetetlent a körülötte élőknek…

Barátom… nem csak ember képviselhet értéket! Nem
csak ember rendelkezhet erővel, kitartással, hittel.
Hiszen mindaz, ami körülvesz, bennünket üzeni
nekünk a múltat. Ahol eljárunk, tanmesét látunk a
jövőre nézve… Mi emberek képesek vagyunk elhitetni
magunkkal és egymással, hogy mindenhatóak vagyunk,
s csak az lehet az értékes, amit mi alkotunk… S talán
nevet rajtunk minden mi a magasabb éterben lakozik,
emberi balgaságunkon…

Templomok belső világa
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A pestszentlőrinci unitárius templom

S meglehet, hogy valahol legbelül igazunk van, s
képesek vagyunk alkotni, építeni, teremteni, de sem-
miképp sem egyedül… közösen, egy akarattal…
semmiből egészet… értéket a hátramaradóknak… s ha
képességeinket felszínre hozzuk, hidd el barátom
alkotásunknak lelke lesz, mert a magasabb világban
létező megsegíti a földi halandó kezének munkáját, s
maradandóvá teszi.

Betontengerbe ágyazva ott áll, fehéren büszkén, s ha
betérsz kapuin, s leülsz bár egy pillanatra padjaiba
érzed a többletet, az erőt, a csodát, ott bent a belső
csendben, s rájössz arra, hogy érdemes!

Mindig érdemes együtt, hittel, karöltve az Istennel.

Szabó Csengele

Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség
Igazán „összekapaszkodva” mentünk húsvét felé,

mert annyi minden történt kis gyülekezetünkben, hogy
nehéz lesz felsorolni, főként így, hogy összevont szám
leszünk. De fontos és kevésbé fontos esemény nincs,
amiről nem kellene megemlékezni, főként egy kis
közösségben, ahol a gyülekezet tagjai minden
munkájuk eredményére éberen odafigyelnek, hogy
mennyire tartják érdemesnek odafigyelni az áldozatos
hozzáállásukra, ténykedésükre. Úgy érezzük, hogy
ennyivel tartozunk, hogy olvashassák sikereiket.

•Március 6-án köszöntöttük a gyülekezetünk
nőtagjait a nemzetközi nőnap alkalmából. Ugyanazt
tette a városvezetés is 8-án, ahová elvárták egy szál
virággal a mi nőinket is.

•Március 9-én, szerdán ökumenikus szertartással
(két református lelkész és jómagam szolgálatával)
eltemettük Gábor Sándor 94 évet élt atyánkfiát. Ő volt
az, aki 1990 telén befogadta az unitárius lelkészi csalá-
dot kényelmes otthonába és közel két évig ott éltünk,
amíg saját lakást tudtunk építtetni magunknak. Sokszor
kisegített élelmiszerrel is (hentes volt és üzlet működött
a házában), hiszen nagyon kicsi volt a jövedelmünk, az
öttagú családnak. Lelkileg is támogatott, mert hitvalló
református volt, örökös presbiter és gondnoka gyüle ke -
ze tének.

•Március 11-én eltemettük Zsadányi Sándor refor-
mátus, 78 évet élt testvérünket. Felesége sokáig nyugdí-
jas klubunk vezetője volt. Testvérünk, az önkormányzat
sofőrjeként többször Erdélybe is vitt minket a testvér -
te lepülésre, Ozsdolára. Kellemes időket töltött közöt-
tünk, rendezvényeinket, kirándulásainkon.

• Március 13-án ökumenikus istentisztelet keretében
ünnepeltünk a református gyülekezeti teremben a
Nemzeti Ünnep alkalmából, ahol Hegyesi Dominika
hittanossal és feleségemmel hármasban az alkalomhoz
illő verseket, énekeket adtunk elő. Március 15-én részt
vettünk a városi ünnepségen, ahol feleségemmel együtt

koszorúztunk az egyházközségünk és a Szent György,
a Mártír Nemzetközi Lovagrend nevében.

•Március 22-én meghívót küldtünk Orbán Viktor
miniszterelnöknek, hogy vegyen részt a nyári búcsún -
kon a János Zsigmond erdélyi unitárius fejedelem
emléktáblája avatásán és búcsús ünnepség eseményein.

•Virágvasárnapján az eddig eltemetett halottainkra
is emlékeztünk családtagjaik kérésére és jelenlétében.

•Nagypénteken, esti istentisztelet keretében
előadtuk a Péterffy Gyula-féle Passiót nagy érdeklődés
mellett.

•Húsvét alkalmával három helyen tartottunk ünnepi
istentiszteletet úrvacsoraosztással: idehaza a mi kis
templomunkban, a helyi Hajnal István Idősek Ottho -
nában, Gyulán a Pándy Kálmán Megyei Kórház öku-
menikus kápolnájában. A kellemetlen idő ellenére, a
három helyen 47 hívünk élt úrvacsorával, jelen volt még
11 gyermek és fiatal. Másodnapján áhítatot tartottunk
és locsolkodni is jártunk híveinkhez.

•Március 31-én, csütörtökön délután részt vettem az
Önkormányzat képviselő testületének soros ülésén.

•Április 5-én köszöntőlevelet kaptunk a Miniszter -
el nöktől, aki nem tud eljönni hozzánk ebben az évben
sem.

•Április 6-án 5.000 Ft. támogatást adtunk Szabó
Adrienn és Szabó Attila iskolás testvérpár gyógyítására,
rehabilitációs kezeltetésére, akik március köze pén
nagyon súlyos autóbalesetet szenvedtek a kör nyé ken.

•Április 8-án a polgármesteri hivatalban megál-
lapodtunk a gyülekezet és az alapítványunk 100-100
ezer forintos rendezvényi támogatásáról, valamint a
templomon és körülötti munkálatok elvégzéséről.

•Április 9-én eltemettük id. Laskai András, 67 évet
élt református testvérünket, aki barátja és segítője volt
mind a gyülekezetnek, mind a lelkészi családnak.
Templomunk, ünnepeink, rendezvényeink látogatója
volt. Fél év alatt vitte el a súlyos betegség. Közéleti
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mun kája is pótolhatatlan a városkánkban, alpol-
gármester és képviselő is volt éveken keresztül. Sokat
támogatta a sportot, a zenei életet, Pro Urbe díjat is
kapott. Hatalmas részvét mellett búcsúztattuk, gyü le -
kezetünk posztumusz tiszteletbeli unitárius emléklapot
adományozott a családnak. Fia nálunk kért házassági
megáldást, az unokáját nálunk kereszteltette meg.

• Április 10-én, amikor megemlékeztünk halottunk -
ról, a Költészet Napjára is emlékeztünk. E beszámoló
írója, József Attila Nem, nem, soha! című versét olvasta
fel, Hegyesi Dominika hittanos, Márai Sándor Halotti
beszéd című versét adta elő művészi szionten, mert e
két költő születésnapja (árilis 11.) a Költészet Napja. 

•Április 15-re meghívást kaptam a Nemzeti Örökség
Intézete rendezvényére, a Margit híd alatt megtalált
halottak (vélhetően zsidó kivégzettek) földi marad-
ványainak temetésére neves személyek társaságában.  

•Április 17-re, vasárnapra gyermekistentiszteletet
terveztünk szeretetvendégséggel, tombolával együtt.

•Április 18-án meghívtuk Kövér László házelnököt,
valamint Lezsák Sándor és Jakab István alelnököket a
nyári búcsúra. Kövér László köszöntőt küldött, mert
nem tud eljönni ő sem, és helyette el fog jönni már
másodszor Jakab István alelnök (Lezsák Sándornak is
foglalt az a napja) felavatni a márvány emléktáblánkat.

•Április 19-én pályázatot küldtünk Czire Szabolcs,
kolozsvári tanárnak a nyári táborozás támogatására.

•Április 24-én emlékeztünk lovagrendünk néva dó -
jára, Szent Györgyre, mert akkor van a György névnap.

•Április 25-27-én Kolozsváron voltam egy emlé ke -
ze tes, sok élménnyel megáldott, nagyon tartalmas
lelkészi továbbképzésen. Jó volt találkozni régiekkel, de
főként megismerkedni az új nemzedékkel.

•Április 28-án a városban „Te szedd!” akciót ren-
deztek, amin mi is részt vettünk. Ugyanazon a napon
délután részt vettem az önkormányzat képviselő
testületének soros ülésén.

•Kolozsvárról megkaptam a főhatóság jóváhagyását
a nyugdíjkorhatárom meghosszabbításáról (egy évvel),
így 2017. augusztus 18-ig szolgálhatunk Isten jóságos
segedelmével itt Füzesgyarmaton.

•Május 1-jén nagyszabású Anyák Napját tartottunk,
a megtelt templomban előadás hangzott el, valamint 13
vers és 17 énekszám közösen és szólókban. Kálavi rágo -
kat is ajándékoztunk. Május 2-án anyák napi műsort
mutattunk be feleségemmel a helyi Idősek Otthonában,
amit nagy szeretettel hallgattak a jelenlévők. 

•Ugyanazon a napon megkaptuk az értesítést az
EMMI-től az 1.200.000 forintos nyert pályázati összeg -
ről, valamint az azzal kapcsolatos szerződés elkészí -
téséhez szükséges űrlapokat, amiket vissza is küldtünk.

•Május 3-án támogatásért fordultunk a megyéhez és
az egyházkerülethez a nyári búcsú és az október 23.
rendezvényünk kiadásainak támogatására az emlék-
táblák elkészíttetéséhez. Várjuk a remélt jó döntéseket.

•Május második hetén elkészítettem, kiegészítettem
és elküldtem előadásomat (Trianon felejtése és feled -
tetése) a Magyarok Világszövetsége Szervező Bizottsá -
gának, ahonnan felkértek a Magyarok IX. Világ kong -
resszusán való részvételre, amely augusztus 15-20.
között lesz az anyaország több nagy városában,
helyszínén (Budapest, Székesfehérvár, Pásztó). Izgal -
mas eseménynek ígérkezik ez a meghívás is.

•Május 12-én megkötöttük a szerződést a megyével
az 50 ezer forintos  búcsúi támogatásról. Ezen a napon
kaptunk meghívást a Nemzeti Örökség Intézetétől a
május 14. Emlékhelyek Napja rendezvényre, amelyen
sajnos nem vehettem részt egy szombati istentisztelet
miatt, amire már a tavaly ősszel felkértek a „diákok”.

• Május 14-én volt ez a felejthetetlen ünnepi, alkalmi
istentisztelet. A Karcagi Mezőgazdasági Technikum
1962-ben végzett diákjai kértek tőlünk hálaadó és
gyülekezeti történetismertető szolgálatot, amit Homoki
János, református jó barátunk, támogatónk, segítőnk
szervezett az 54. évi véndiák találkozó alkalmával.
Ugyanazon a napon gondnokasszonyunk, Kovácsné
Czeglédi Mária Tünde, testületi képviselő-tanácsnok
rendezésében nagyszabású, sikeres rendezvényt
szervezett az általa vezetett Margaréta Családosok
Egyesületével. A rossz idő ellenére sok érdeklődő jelent
meg, mert beköltöztek a nagy sportcsarnokba.

•Áldozócsütörtökön csak harangozással emlékez -
tünk, mert itt teljesen ismeretlen ez a nap.

•Pünkösdben a már megszokott három helyen tar -
tot tunk úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisz te le tet.
Az úrvacsorával 34-en éltek, még jelen volt 6 gyermek
és még nem konfirmált hittanosunk, érdeklődő.

•A május 17-18-án tartott lelkészi értekezleten, az
erdélyi Szőkefalván nem tudtam súlyos betegségem
miatt részt venni. A hónap végére jöttem valamennyire
rendbe, de még most is kezelés, kivizsgálás alatt vagyok.
Ezért nem tudtam elmenni az egyházkerületi köz -
gyűlésre sem és vállalni a győri pünkösdi istentisztelet
megtartását. Szintén nem vehettem részt meghívásra az

Pünkösdi úrvacsoraosztásA Karcagi Mezőgazdasági Technikum 1962-ben végzett diákjai
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Erdélyi Szövetség Budapesten tartott évi, rendes
közgyűlésén, sem a Dévaványán rendezett (híveinket is
érdekelt, érintett) konferencián, ahol az egykori
kitelepítettekről született könyvet mutatták be és méltat-
ták segítőkészségét az egyházaknak és hívek nek.

•A május 26-ra összehívott Gondviselés Segély -
szervezet közgyűlésén sem jelenhettem meg a fentiek
miatt.

•Május 26-án részt vettem az önkormányzatunk
képviselő testületének e havi ülésén, szokásom szerint.

•Május 28-án ott voltam a Mazsorett Egyesület 20.
éves jubileumán, ahol két gyermekünk munkáját is jutal-
mazták, értékelték. Kovács Laura és Korcsok Klára kon-
firmáltjaink különböző elismerésekben és díjazásokban
részesültek, támogató családjaikkal együtt. Én is gratu -
láltam később írásban a díjazottaknak.

Ugyanerre a napra kaptunk meghívást a Falusi
Vendégasztal Fűszeresek Kézművesek rendezvényére,
ahol igényelték az egyházak jelenlétét és közremű kö dé -
sét egyaránt. Kellemetlenül ütközött a két rendezvény.

•Május 30-án az Arad megyei Zimándújfalu testvér -
település együttműködési rendezvényére voltam hiva -
talos. A testvértelepülések kialakításában tevékeny a
részvételünk. Mostanában, éppen e hónapban, a lovag -
rendünk lengyel vezetője, Tadeusz Kaczor tiszteletbeli
magyar konzul segítségével lengyelországi testvér -
települést szereztünk városunknak. A híres szeghalmi
Péter András Gimnáziumnak pedig szintén len gyel -
országi testvérintézményt sikerült szerezni. A kapcso-
latok hivatalos felvétele, megkötése most folyik, ezen a
nyáron. Erdélyi testvértelepülést is igyekeztünk szerez -
ni, a városvezetéssel voltunk is Árkoson, de nem jött
létre a kapcsolat. Nem adjuk fel, próbálkozunk még,
mert a városvezetés is akarja. 

•Május 31-én, a szociális-társadalmi elkötelezett sé -
günk, munkánk, tevékenységünk miatt a Családsegítő
Központ jelzőrendszerek ügyében hívott tanácskozás-
ra, megbeszélésre az EMMI tájékoztató anyagára.

•Június 2-án a Hajnal István Idősek Otthona hívott
a Családi Napra, ahol énekes műsort mutattunk be
feleségemmel. Óriási élmény volt a félnapos rendez -
vény a sok fellépővel, sok meghatott lakót láthattunk.

•Június 3-án részt vettünk az iskola- és óvodavezetés
meghívására a minden évi záró pedagógusnapon.
Csodás élmény volt ez is, amikor sok-sok elismerést
kaptak az arra érdemes pedagógusok. Mi is gratulál-
tunk mindeniknek, akit elértünk. A legnagyobb élmény
az volt, amikor három, unitáriusnak keresztelt gyermek,
ifj. Zs. Nagy Sándor képviselő, a testvére nevét viselő
közös alapítványunk nagylelkű támogatójának felesége,
Zs. Nagyné Lakatos Ilona, alsó tagozatos tanítónő, a
körzeti Klik elismerését kapta meg, de ennél nagyobb
elismerése az volt, hogy ő lett a Békés Megyei Hírlap
által meghirdetett verseny, az „Év Pedagógusa” nyertese
kategóriájában és összetettben is. Szeretettel gratulá -
lunk e helyen is Neki!

•Június 4-én ott voltunk a Zebegényi Nemzeti
Zarándoklaton és szolgálatot végeztünk feleségemmel.
A több százas emlékező sokaság elismeréssel adózott
fellépésünknek. Az emlékezés után meghívást kaptunk

a Hatos csatorna TV stúdiójába Budapestre, hogy
adjuk elő ott is trianoni műsorunkat (a TV-t az ismert
Dombóvári Gábor vezeti, több neves műsorvezető,
szak  ember, szerkesztő segítségével, és mintegy 1,5 mil-
lió hallgatót tudhat magáénak). A felkérést elfogadtuk,
az időpontról és a tartalomról egyeztetünk.

•Itthon is megvolt a trianoni megemlékezés, de
össze sem lehet hasonlítani azzal a méltó és mély
emlékezéssel, amiben részünk volt, mert nem minden-
hol és fáj mindenkinek Trianon, itthon sem, sajnos.

•Június 11-én részt vettem a ballagáson, ahol egy
angol tanítványomat szép könyvvel jutalmaztam meg.

•Június 12-én megtartottuk a hittanos évzárót temp -
lo munkban. A gyermekistentiszteletet Hegyesi Domi -
nika és Kovács Szimonetta hetedikes, kitűnő tartották.
Gazdag szeretetvendégség is volt értékes tombolázás-
sal. Az év kiértékelése után jutalmakat osztottunk ki az
Unitárius Alapítvány pályázatán nyert pénzből. Kö -
szönjük a meghozott áldozatokat. Megbeszéltük a
nyári, főleg a búcsú alkalmával jövő tennivalókat.

•Június 18-án utolsó útjára kísértük és eltemettük a
református Kovács károly, 90 évet élt testvérünket,
cserkésztársunkat. Gyülekezetünk látogatója volt,
kellemes időket töltöttünk el a cserkészetben, sokat
szerepelt az irodalmi estjeinken, kitűnően tudott szaval-
ni, rengeteg verset ismert nagy költőinktől. Erdély
szerelmese volt, máig is tartják a kapcsolatot nyárádsze -
redai ismerőseikkel, akiknél el voltak szállásolva. Nagy
részvét mellett temettük el, sajnos mind elfogynak las-
san a hozzá hasonló emberek itt az Alföldön.

•Június 19-én emlékezetes keresztelési szertartást
végeztünk. Egy füzesgyarmati-ausztriai-egyeki baráti
házaspár 4. gyermekét kereszteltük unitáriusnak (az
előzőek, más házasságból reformátusok lettek). Rácz
Boglárkával együtt édesapja, saját kívánságára, Rácz
Tibor is megkeresztelkedett. Felemelő alkalom volt.

•Az idén is részt vettem az iskolai évzárón is, ahol
hittanosainkat értékes könyvekkel jutalmaztuk meg.

•Június 24-25-26-án volt a Füzesgyarmati Városi
Napok nagy rendezvény. Kiemelkedő volt egy, a len -
gyel-román-magyar gazdasági-kulturális kapcsolatokról
lezajlott konferencia, a háromoldalú kapcsolatteremtés.

•Június 27.–július 2. között rendezte gondnokasz -
szonyunk, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, a Marga -
réta Családosok Egyesülete vezetője és csapata a helyi
fürdői táborozást, egybekötve a hittantáborozásunkkal. 

Hittanosok évzárója
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•Június 29-én utolsó útjára kísértük Török Erzsébet,
81 évet élt református nőtestvérünket. Ő sem volt
gyülekezetünk tagja, de szerette a mi szertartásunkat és
gondozójának meghagyta, hogy az unitárius lelkész -
házaspár temesse. Nem alapított soha családot, egyedül
élt, sok tisztelője eljött a búcsúztatására. 

•Július 6-ra meghívást kaptunk feleségemmel
Balatonfüredre énekes műsor előadásra egy Ifjúsági-
Művészeti Nemzetközi Fesztiválra, ahol a tavaly
elismerő oklevelet szereztünk 9 ország versenyzői közt.

Mindezek között lázasan készültünk a július 10-i
búcsúra, amelyen itt lesz Székely Kinga Réka lelkésznő,
hitéleti és missziói előadótanácsos vezetésével mintegy
25 erdélyi gondnok, presbiter és mások. Kinga
tiszteletesasszony fog szószéki szolgálatot végezni.
Díszvendégünk lesz Jakab István, a Magyar
Országgyűlés alelnöke. Márványtáblát avatunk János
Zsigmond (II. János király) erdélyi unitárius fejedelem
emlékére, születése 476. és halála 445. évfordulója al -

kal mából, aki Dávid Ferenc egyházalapítónk munkatár-
sa volt. 

Lesz konfirmáció is, műsorral szerepelni fognak a mi
gyerekeink, híveink mellett a Sárréti 100 Tagú Nép -
dalkör tagja is. Idevárjuk egyetemes egyházunk és egy-
házkerületünk vezetőit és híveit is, erdélyi és honi
érdeklődőket, mert minden esztendőnk legnagyobb
anyaországi rendezvénye (kivéve, ha valahol van vala -
milyen kerek évforduló) ez a találkozó, ahova felekezet -
re való tekintet nélkül járnak az érdeklődők.

Az ünnepre felújítjuk és újra festetjük a templom-
tornyot, kijavítjuk a templomtetőzet elkorhadt geren -
dáit, lécezését a tavaly nyert 1 millió forintból és, mint
minden nagy munkánkat, a közösségünk áldozatából.

Kedves Olvasóinkat is szeretettel várjuk az Alföldi
Búcsúra, tartalmasnak ígérkező rendezvényünkre. De
addig is kívánunk pihentető, szép nyarat, sok-sok
élménnyel teli találkozást, együttlétet szeretteikkel.

Balázsi László

Anyák napi köszöntő
Kedves ünnepelt édes -

anyák és ünneplő gyer-
mekek! Mécs László írja
egyik gyönyörű versében
az Édesanya és Gyermek
egy mást kiegészítő, egy -
má sért felelős, Isten aka -
ra ta szerinti, jövőt terem ő
életéről: „Én nem csak
vendég vol tam. Vándorol -
tam, / akár a víz, amely
tisztít, malmokat hajt, /
akár a vér, mely mese -

álmokat hajt, / akár a szél, mely bárha halkan sóhajt, /
máris felhőt hajt: könnyet tisztuláshoz, / termékenyítő
áldást a vetéshez / és harmatot a szivárvány-varázshoz.”

Bármennyire is magasztos az anyai hivatás, egy na -
gyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni az ünneplés
varázsát követő dolgos hétköznapokban sem, hogy az
anyai hivatással szentnek nevezhető kötelezettségek jár-
nak. Ezt a legtöbb édesanya tudja, nem kell a lelkére
kötni, mint ahogy a fának sem kell mondani tavasszal,
hogy rügyet fakasszon, a virágnak, hogy egész nyáron
őszi dérhullásig szirmokat bontson, nyíljon, illatozzon,
a pacsirtának, hogy röptében is énekeljen. Tudják az
édesanyák, főleg akikben Mária-szív lakozik, hogy úgy
kell nevelniük, ápolniuk, gondozniuk, irányítaniuk, de
mindenek előtt vállalniuk az elfogadott, szívükről sza-
kadt magzataikat, hogy majdan azokról is el lehessen
mondani azt, amit az evangélista Mária fiáról, Jézusról
írt: „…gyarapodott pedig testben és lélekben, Isten és ember
előtti kedvességben.” Az ilyen eredmény elé ré sé hez, fel-
mutatásához szem előtt kell tartani, főként be kell tar-
tani a Szentírás tanításait is. Bárhogyan is vesszük, azok
az értékek, amelyekkel gyermekeinket vállaljuk és
neveljük, azok tájainkon is a Biblia szelleméből, a
kereszténység kincsestárából erednek, táplálkoznak,

még azok számára is, akik ezt tagadják, mellőzik, távol
állnak ettől az eszmerendszertől. Elég megnézni, hogy
hova vezetett az az értéktagadó világ, amely elszakadt
ezektől a forrásoktól, és a gyermekek nemzedékei elől is
hosszú évtizedekig elzárta, eltagadta ezt az értékvilágot.
Mennyi „anyaszomorító” fiatal, tiszteletet nem ismerő,
társadalmilag is veszélyes ember nőtt fel, akiknek semmi
sem szent, nem ismernek se Istent, se embert, ha pénz,
ha élvezeti cikk, ha könnyelmű életvitel kell, ölnek,
rabolnak, fosztogatnak, erkölcstelen életet folytatnak,
munkakerülők, irgalmatlanok, mintha nem is édesanya
szülte volna őket. Vadállatias csábításaikkal csalogatnak,
kísértenek, hívogatnak minden sarkon a sötétség dzsun-
gelei! Az édesanyáknak vigyázniuk kell, és ezt kevés
kivétellel hősiesen meg is teszik, hogy az utca, a pornó,
a médiák szennyes, erkölcsromboló üzenetei, könnyű
műfajai, műsorai, a mámorító szerek, az alkohol, a drog,
a galerik kúszó-mászó liánjai meg ne fojtsák fiaikban,
lányaikban a tiszta lelket, mert az erkölcsi züllés, a
lejtőn lefelé száguldás fizikai lepusztulást, végzetes rom-
lást eredményez sokszor. Manapság sokkal nehezebb
édesanyának lenni, mint bármikor a történelmünk
folyamán, de annál magasztosabb. Ma csak az igazi,
áldozatokkal, lemondásokkal teli sorsot vállaló édes -
anyák válthatják meg világunkat a teljes romlástól. Az
igaz, jó gyermeknek pedig segítenie kell a sokszor
törékeny anyai szív álmainak megvalósításában, hogy
magyar-keresztény nemzetünknek legyen jövője az
eggyé forrasztó, Istentől kapott, Jézus példájából
merített, megerősödött, hűséges szeretetben. Szintén
Mécs Lászlót idézve szabadon: Mindenki, köztük
Gyermek és Édesanya hagyjon fényt maga után!
Ünnepünk elején, az Úrasztalán gyertyát gyújtottunk az
elment édesanyák emlékére és minden élő édesanya
köszöntésére. Köszöntésemet Szabó Magda, füzes -
gyarmati gyökerű nagyszerű írónő gyönyörű gondolatá-
val zárom: „Anyámnak nem gyújtottam gyertyát, mert a
fényt nem lehet megvilágítani.”

Balogh Balázsi Zita Réka
három gyermek boldog édesanyja



Unitárius Élet 39

Kocsordi Unitárius Egyházközség
A tavaszi megújulás lendületével végetük egyházi

tevékenységeinket. Szépen rendbetett, virágokkal
feldíszített templommmal vártuk Virágvasárnapot és a
Húsvéti ünnepeket, hála hiveink áldozatkészségének.
A szórványban is nagy számban, lelkesedéssel jöttek el
az úrvacsorás istentiszteleteinkre.

Nőszövetségünk meghivására Sigmund Júlia orszá-
gos elnöknő tartott előadást április 12-én Lelki testi
torna a mindennapok forgatagában címmel. Sokat
tanultunk és gyakoroltunk nemcsak a testünkkel, élet vi -
te lünkkel, hanem a lelki egészségünkkel kapcsolatban
is. Mindezt nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban
a gyógytornász vezetésével.

Április 25-28. között részt vettem a Kolozsváron tar-
tott lelkésztovábbképzőn.

Az Anyák napi ünnepélyre az iskolában került sor,
ahol gyermekeink szivből jövő szavalataikkal,
énekeikkel meghatották az édesanyákat, nagymamákat.

Nagy esemény egyházközségünk életében, melyre
sokat készülődtünk a konfirmációi ünnepély a kocsordi
templomban. Vendégek érkeztek Marosvásárhelyről,
Sepsiszentgyörgyről, Izraelből, Nyiregyházáról,
Namény ból, megtisztelve a lelki-vallási hitben megerő -
södő fiatalokat és közösségünket. A szórványban élő és
ahelyi fiatalok tettek vallást hitükről az áldozó -
csütörtök és pünkösd közötti vasárnapon, május 8-án a
gyülekezet szine előtt. Összesen 12-en vettek először
úrvacsorát a konfirmációi szertartást követően. A
sziveinket felemelő ünnepélyről felvételt készitett a
helyi TV, mely anyagot Nyiregyháza és Vásárosnamény
tévék számára is elérhetővé tették. Hálás köszönet érte.

Látogatást tett testvéregyházközségünk gondonka,
Jay Roller, a Live Oak UU Fellowship, Alamedaból,
Kaliforniából.  Közösségünk tagjai régi ismerősként
köszöntötték, hiszen ez a harmadik látogatása nálunk.

Istentiszteletünkön az együtt éneklés örömében
erősődött meg a két közösség kapcsolata.

Szórványlelkészként különösen fontos volt számom-
ra, hogy imával és áldással részt vehettem az összetar-
tozás napján, június 4-én a Kocsordi Székely Had -
osztály emlékművénél tartott felemelő ünnepségen.

Sikeresen zártuk az iskolai évet, úgy Vásáros na mény -
ban, mint Kocsordon. A gyermekek valóban nagy sze re -
tettel érkeztek a vallásórákra az iskolai keretek között is,
mely az év végén a szép emlékek felele ve ní té sére adott
alkalmat. Élejen a vakáció, legyen tartalmas a nyár!

A nyári vakáció egyházi életünkre is nagy hatással
bir, rengeteg kirándulócsoport keresi fel műemlék
temp lomunkat. Igény szerint természetesen meglátogat -
ható templomunk. Ennek a missziói lehetőségnek a
fejlesztésére igyekszünk megfelelő körülményeket biz-
tositani a nagyszámú kirándulóknak, ezért meg-
próbáljuk a kertet és az újonnan megvásárolt szomszé-
dos telket átalakitani , hogy  alkalmas legyen szabadtéri
kiállitásra és közösségi rendezvénykre , méltóképpen
emelje a templom környezetét Kocsord központjában.

Bartha Mária Zsuzsánna

Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség

Az Erdélyiek Klubja Pécs valamint a Dél-Dunántúli Unitárius Egy -
 házközség szervezésében 2016. május 21-én, a Pécs melletti Cser -
kúton, festői környezetben, immár ötödik alkalommal egész napos
találkozón vehettünk részt. A szeszélyes idő ellenére nagyon vidám
és kedves csapat gyűlt össze, feledhetetlen napot töltöttünk együtt.

Örömteli eseményre gyűlt egybe Székesfehérváron 2016. május 16-
án az unitárius gyülekezet, amikor megkereszteltük Cserny Szilárd
és Cserny Igali Rita Gergő nevő kisfiát. Isten áldása legyen a gyer-
mek életén, hogy növekedjék testben és lélekben, Isten és emberek
előtti kedvességben.

A konfirmálók csoportja
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Lelkitársam Fulghum?
Bevásárló utjaim során sokszor

egy-egy könyvespolc mellett kötök
ki. Tudják, azok az elforgatható
állványok, amin mindenki meg-
találja a számára „fontos” olvasni-
valót a lányregényektől a bulváron
és történelmen keresztül a recept -
könyvekig. Átböngészem őket,
majd egyik-másik mellett döntök
és leperkálom egy korsó sör árát
majd hazaviszem. Immár ismerős -
ként köszön rám az elárusító
hölgy, néha szól: újabb könyvek
érkeztek! Úgy tűnik én a hálás
visszatérő vendégek táborát gyara-
pítom. Nemrég épp az agyturkász
fiamra gondolva egy lélekbúvár
könyvek sorozatban megjelent

vékony könyvre bukkantam. A címe először kissé szenzációhajhásznak
tűnt, de már az első oldalak után rájöttem, a szerző mély gondolatokat
rejtett el a könnyed, vidám, felszínes cím alatt. 

Megpróbáltam betartani az olvasására kiadott utasítást is. Minden
nap csak egy-két történetet olvastam el. Majd átgondoltam. Arra jöt-
tem rá, hogy ezeket, lehet egy kicsit másképp, kevésbé mívesen én is
leír hattam volna. Ilyen érzésem utoljára Márquez művek olvasásakor
volt. 

Mindennapi okos tanácsait néhol már maga a szerző is néhol
ömlesztve tálalja, de vannak olyan elrejtet kis finomságok, amik szá-
momra még pikánsabbá tették ezt a kis olvasmányt. Ezekből szemel-
getnék pár sor erejéig. 

Egyik kis történet a „botcsiszolóról” szól, aki kap egy botot és dörzs-
papírral, olajjal, rongyokkal simára csiszolja a neki adott botot. Arra
az egy hétre mentesül minden más feladat alul. A hét lejárta után
átveszik a munkáját, megdicsérik - bármilyenre is sikerült a remekműve
– és azt ő hazaviheti és a kandalló fölé akaszthatja, mint a jól végzett
munka szimbólumát. 

Egy másik kis történetében a mindig precíz szomszédnak az ősszel
faleveleket, télen pedig a havat össze nem gyűjtő író egyik Kará csony -
kor hólevet palackoz be, és a hóesés hangját magnószalagra rögzítve,
azzal kötözi át a palack száját. 

A közvetlen családjáról is megemlékezik pár sorban, bár az általa
nem ismert nagyapák hiánya végigkíséri egész életén. 

„Bizonyos értelemben összes rokonainkat csak kitaláljuk. Apáinkat,
anyáikat, fivéreinket, nővéreinket, és a többit… Még saját magunkhoz
is toldunk, hiszen összekeverjük azt, amik valóban vagyunk, azzal, ami
szeretnénk, s az eredmény az, amivé feltétlenül válnunk kell.”

Befejezésül pedig hadd idézzem a szerző által is idézett Teréz anyát,
aki egy konferencián talán rátapintott a lét értelmére: „Nagy dolgokat
nem tudunk véghezvinni. Csak kis dolgokat nagy szeretettel.”

Robert Fulghum, az Egyesült Államokban élő unitárius-univerzalista
lelkipásztor a „Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni
érdemes” című tűnődéseiben egy gyönyörű ódát ír az életről. Lehet az
néha bármilyen nehéz. 

Bandi András


