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Köszöntő 
Egyházunk történelmében jelentős 

évszám 1888. Ekkor indult út jára a 
Dávid Ferenc Egylet hetilapja, az Uni-
tárius Közlöny. A letűnt politikai ura-
lom minden egyházi egyesület műkö-
dését betiltotta, és a nemes hivatást 
betöltő lap is kénytelen volt megjele-
nését beszüntetni. 1861-ben beindult a 
nagyszerű múltra visszatekintő, tudo-
mányos színvonalú folyóiratunk, a Ke-
resztény Magvető, időleges szünetelés 
után, 1971-től évenként négy alkalom-
mal megjelenhetett ugyan, de minthogy 
rendszerint több hónapos késéssel lá-
tott napvilágot, az abban közölt hírek 
és tudósítások időszerűségüket elveszí-
tették. Ezért ez a folyóiratunk a Köz-
lönyt nem pótolhatta. 

Isten iránti hálaadással teszünk ta-
núbizonyságot arról, hogy híveink a 
hosszú évtizedek keserű viszontagságai 
és kísértései között is egyházunkhoz 
mindvégig hűségesek maradtak és an-
nak fennmaradását áldozatkészségük-
kel, öntudatos ragaszkodásukkal a leg-
nehezebb időkben is példaadóan bizto-
sították. 

Aztán 1989. karácsonyának közeled-
tekor csodálatos gyorsasággal megvaló-
sult a várva várt változás, az új, sza-
bad élet. Megszűnt az egyházaink tevé-
kenységét korlátok közé szorító ellen-
őrzés, és egyházi egyesületeink újjászer-
vezésével az Unitárius Közlöny újra 
megjelenése is lehetővé vált. 

Több évtizedes kényszerű szünetelés 
után, íme, ismét boldog érzések között 
kopogtathat hiveink a j ta ján ez a lap, 
köszöntve gyülekezeteinket, egyházi és 
világi vezetőinket, buzgó híveinket. 
Hisszük, hogy újra beindult lapunkat 
minden öntudatos, hívő unitárius em-
ber szívesen fogadja és annak eredmé-
nyes tevékenységét rendszeres szellemi 

Az ádámosi unitárius templom 

és anyagi hozzájárulásával biztosítja. 
Programunk ma is az, ami évszáza-
dokon át valláserkölcsi életünket meg-
határozta. Egyházunk szent hivatása 
ma is az evangélium hirdetése, az áhí-
tatos lélekkel imádkozó és becsülettel 
dolgozó Jézus-tanítvány méltóságához 
szüntelenül közelíteni óhajtó evangé-
liumi életeszmény megvalósítása. 

Hisszük, hogy ebben a nemes törek-
vésünkben ezután is, ú j ra meg újra 
érezni és tapasztalni fogjuk a gondvi-
selő Isten simogató, megszentelő áldá-
sát. 

Dr. Kovács Lajos 
püspök 

Újra indulunk! 
Erdély egyik legrégibb egyházi lap-

jának ú j folyamú számát tar t ja kezé-
ben a kedves Olvasó! 1887. október 
22-én kelt az a felhívás, amelyben a 
szerkesztők: Nagy Lajos és dr. Boros 
György tudatják, hogy 1888. január 1-
jével kezdődően ú j lapot fognak indí-
tani a Dávid Ferenc Egylet megbízásá-
ból. A havonta megjelenő lap neve 
„Unitárius Közlöny" lesz, adták hírül. 

Hogy jobban megértsük e vállalko-r 
zás jelentőségét, szólnunk kell röviden 
arról a korról, amelyben a lap meg-
született. A 19. század második felét 
az unitárius történetírás az egyház bel-
ső megújhodása és szellemi-lelki gyara-
podása korszakaként ta r t ja számon. A 
kedvező politikai feltételek, amelyeket 
a Bach-korszak megszűnése, majd az 
1867-es kiegyezés eredményeztek, a 
magára talált magyar társadalomhoz 
hasonlóan, egyházunkban is elindították 
az öneszmélés és szellemi kibontako-
zás folyamatát. Ennek első jele a „Ke-
resztény Magvető" című folyóiratunk 
megjelenése volt 1861-ben, amely az-
óta is teológiai gondolkodásunk és tu-
dományos világszemléletünk legfonto-
sabb szellemi megalapozója és irányí-
tója. A következő fontos lépés Dávid 
Ferenc személyének és teológiájának 
kiszabadítása a történelmi előíté-
letek elmarasztaló szorításából és az őt 
megillető helyre való állítása egyházunk 
történetében, valamint hit- és életfel-
fogásunkban. Ezt a folyamatot az 1868. 
és 1879. évi történelmi évfordulók jel-
zik. 

1884. szeptember 2-án a főtanácsi 
ülésre összegyűltek arról tanácskoztak, 
hogy a megindult fejlődést „egyesületi 
úton" is segítsék, és tegyenek valamit 
„saját vallásunk érdekében". „Az uni-
tárizmus múlt ja oly sötét és komor ké-
pekkel van beírva — állapítják meg —, 
hogy aki azokat ismeri, annak vajmi 
nehéz derűt látni a jövőben. De kinek 
sok volt a küzdelme, az megtanulta a 
kitartást s a reménységet.". 

Dr. Szabó Árpád 
(Folytatás a 2. oldalon) 
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„Uram, taníts minket imádkozn i . . . " — intézi Jézushoz 
kérését az egyik tanítvány (Lk. 11,1). E kérés ma igen idő-
szerű mindnyájunk ajkán, mert megújulni vágyó vallásos 
életünk, újjászületni akaró lelkiségünk elengedhetetlen al-
kalma az imádkozás gyakorlása. 

Az imádkozás az élő vallásosságnak a fokmérője, amely-
ben a vallás hit tartalma és életértéke ju t kifejezésre. Célja 
a gondviselő Atyával való közvetlen lelki kapcsolat megte-
remtése. Nekünk szükségünk van erre a kapcsolatra életünk 
megpróbáltatásai, reménytelenségei, de örömei, sikerei, bol-
uogságai között is. Ezáltal életvitelünk nem a tervek, szá-
mok, grafikonok világában, hanem az isteni gondviselés va-
lóságában nyilvánul meg. 

A székely ember régen, amikor kiment a mezőre, mun-
kája megkezdése előtt megemelte kalapját, és ajka között 
pár soros imát suttogott. E kalapemelésben benne volt min-
den: tisztelet, köszönet, hála, függésérzés, segítségkérés, bi-
zalom a gondviselő Atya iránt. 

Az elmúlt időszakban egy kissé megrendült az ima ere-
jébe vetett hit áz emberek életében. Ez az oka annak, hogy 
a vallásosság az alkalomszerűségre, „uram-uramozásra" (Mt. 
7,21) korlátozódott. I t t az ideje annak, hogy bízzunk az ima 
erejében, mert enélkül nincs és nem lehet megújuló vallásos 
élet. Jézus szerint: „ . . . i m á d k o z z á l Atyádhoz, titokban." 

Az imádkozás célját Jézus abban látta, hogy jobbak, Is-
ten gyermekei lehessünk. Ebben az értelemben világos, hogy 
az ima célja nem arra kell irányuljon, hogy Istenben, ha-
nem hogy bennünk idézzen elő változást. Helyes az a meg-
állapítás, hogy „az imádság nem változtatja meg a dolgokat, 
de megváltoztatja az embert, aki megváltoztatja a dolgokat" 
(Lon Kay Call). Ebben a gondolatban igen találó biztatás 
egy másik megnyilatkozás: „Ne imádkozz a te erődhöz ké-
pest megoldható feladatokért. Imádkozz a feladataidhoz meg-
felelő erőért" (Phillip Brooke). 

Szükséges, hogy a tapsolásra szoktatott kezek ezután 
imádkozásba fonódjanak, éljenzésre, hurrázásra szoktatott, 
eltorzult a jkak ezután őszinte imádságokat suttogjanak, a 
„sokoldalúan fejlet t" ámítások helyett lélekben és igazságban 
közeledjünk Istenhez. 

A tordai harang 

Mi az egy Istenhez imádkozunk; az imádkozás mikénti-
ségével és hogyanjával kapcsolatosan forduljunk Jézus ta-
nítása felé, és olvassuk el figyelmesen a Máté evangéliuma 
6. részének 5—15,26. részének 36—44., valamint a János 
evangéliuma 4. részének 19—24. verseit. 

Szüksége van az imádkozásra .a „kis kacsóit szépen ösz-
szetevő" gyermeknek, a holnap felé tekintő, reményekkel 
teljes fiatalnak, az áldást váró felnőttnek, a megnyugvást, 
békességet, egészséget kérő idősnek.' 

Legyünk újból Istennek imádkozó gyermekei, bizonyít-
suk, hogy amint évek múlásával is él bennünk anyánk egy-
kori kenyérszegő mozdulata és érezzük homlokunkon áldott 
anyai csókját, úgy sem az idő,-sem a körülmény, sem a kény-
szer nem tudta lekoptatni életünkből a gyermekkori imád-
ságok áhítatos érzéseit. Bizakodással töltsön el mindnyájun-
kat az apostol üzenete: „Semmiért se aggód ja tok , . . . vigyé-
tek kéréseiteket az Isten elé" (Fii. 4,6). 

Kolozsvár, 1990. június 21. 
• Dr. Rezi Elek 

(Dr. Szabó Árpád írásának folytatása 
az 1. oldalról) 

A következő évi főtanácsi ülés alkal-
mával, 1885. augusztus 29-én a kitar-
tás és a reménység szellemében ki-
mondták a Dávid Ferenc Egylet meg-
alakulását. Elnöknek Brassai Sámuelt, 
az országos hírű tudóst választották 
meg, aki egyik megnyitó beszédében 
igy fogalmazta meg az Egylet felada-
tát: 

„A fő kérdés az, hogy mitévők le-
gyünk? Ha meg kellene felelni, eszem-
be jutna az Ábrahám biztatása, midőn 
az áldozatra kivitt Izsák azt kérdezte 
tőle: »-ímhol van a tűz és a fa, de hol 
van az égő áldozatra való bárány?« 
»-Az-Isten majd gondoskodik« — felelte 
Ábrahám. És hátratekintvén meglátott 
»•egy szarvánál fogva megakadt kost«. 
Kövessük mi is [őt] és tekintsünk hát-
ra a keresztény vallás történeteiben. 
Megtaláljuk azt a közösséget, amely ép-
pen azon töprengett, hogy miképpen 
teljesítse misszióját: »És mikor a pün-
kösd napja eljött, mindnyájan egyaka-
rattal együtt voltak«. 

T Íme, itt a rej tvény kulcsa: Legyünk 
mi is egyenlő akarattal. Akarat alatt a 
lélek akaratát, az érzéki ingerek, ha j -
lamok, indulatok, sőt szenvedélyek fe-
letti hatalmát é r t e m . . . ez az egyetlen 
kétségtelen és kifogástalan elve az er-
kölcsiségnek. így legyünk magunkkal 
és másokkal egyenlő akarattal. 

Hanem az akarat több-kevesebb e-
réllyel működhetik és »Isten gondot vi-
sel« arról is, hogy segélye, fokozója 
legyen a vallásban, önkén t következik 
tehát, hogy az, amire egyenlő akarat-
tal kell törekednünk, a vallás erkölcsi 
indokainak az ismertetése, a vallásos 
érzelmek sugallása, élesztése és terjesz-
tése." 

Ezt a gondolatot vették át a szer-
kesztők és tűzték célként a megindított 
lap elé is: „Célunk az, hogy a vallásos 
és erkölcsös élet ébresztésére tegyük 
meg azt, ami irodalmi úton általunk 
megtehető. Tenni akarunk abban a 
meggyőződésben, hogy a vallás áz em-
ber lelki életének éppen annyira szük-
séges, mint a természeti életnek a. nap-
sugár, mert tudjuk, hogy a tiszta er-
kölcs a társadalmi együttélés alapja, s 

kezett maradéktalanul megfelelni a ki-
tűzött eszméhynék, s szolgálta hűség-
gel „Isten "országa munkásainak eszkö-
zeként" nemcsak valláserkölcsi - életünk 
ébresztését és ápolását, hanem azt az 
egyetemes keresztény ügyet is,, amit 
Jézusi evangéliumnak. nevezünk. Ügy 
volt áz egyházi közösségtudat munká-
lója, hogy közben a nagyobb közösség, 
a népi-nemzetiségi létünk megtartásán 
és erősítésén is fáradozott. 1948-ban 
osztoznia kellett, a. többi egyházi folyó-
irat és lap sorsában; megszüntették mű-
ködését. 

Most,. 42 év elmúltával újraindult . 
Napjaink történelmi változásai, ame-
lyek lehetővé tették ú j ra megjelenését, 
sok tekintetben hasonlítanak ahhoz a 
korhoz, amelyben dr. Boros György ú t -
nak i n d í t o t t . Égy szabadabb, demok-

mind a vallásos, mind az erkölcsi é l e t - r a t i . k u s a b b és igazabb.világ kibontako-
nek szükségé van ápolásra.- • v ; zását vá r juk ' é s akar juk mi ' is . 

Óhajtásunk az, hogy amely házhoz Ezt 'az imádságban és munkában, ki-
e lap eljut, legyen abban a hi tnek ápo- Q formált hűséget és kitartást, valamint 
lója s szolgáljon segítségül a minden- a jelen valóságában fogant, de Istenre 
napi élet gondjai megfejtésére. ^ t e k i n t ő és Jövőt építő reménységet sze-

Figyelmünket első helyerí h íve inkre '^ r e t n ő k munkálni a lap sajátos eszkö-
fordítjuk, de távol van tőlúnk : a - fe-'U. Zt íivel. Nem melengetünk világmegvál-
lekezeties szűkkeblűség. Mi igyekezni* t ó á i m o k a t , de vajha lehetnénk egy pa-
fogunk tanulni másoktól. Jóra i r ányu^Wjrány i kovász, mely a holnap minden-
munkájuk serkentésünkre szolgál. Jl n ä p i élet-kenyerét éleszti. 
Éppen ezért óhajt juk, hogy úgy tekin- , , . . . , , .... T , 
tessék jelen vállalatunk, mint az Isteni L h h e z a munkához ker juk Isten se-
országa munkásainak egyik eszköze." &ygíteégét s olvasóink érdeklődő és meg-

A lap hat évtizeden keresztül igye-Mér tő támogatását, 
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Püspökök találkozása 

Az egyházak autonómiát 
kérnek 
Dr. Kovács Lajos unitárius püspök meghívására június 

4-én, Pünkösd másodnapján délután G órakor, a kolozsvári 
Unitárius Püspökségen tanácskozást tartottak az erdélyi ma-
gyar egyházak püspökei. A vendéglátó püspök mellett a ta-
nácskozáson részt vett: dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, D. Tőkés László, a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület püspöke, D. Szedressy 
Pál, a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház szuperintenden-
se, Tempfli József, a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megye püspöke, Csíki Dénes, a Gyulafehérvári Római Kato-
likus Egyházmegye igazgatótanácsosa, dr. Dobai István, az 
Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka, dr. Podh-
rádszky László, a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház 
egyetemes felügyelője, Jenei Dezső, az Unitárius Egyház fő-
gondnoka, D. dr. Erdő János, az Unitárius Egyház főjegy-
zője, Tamás Ferenc, római katolikus teológiai tanár, a gyula-
fehérvári székesegyház kanonoka, dr. Szabó Árpád unitárius 
teológiai tanár és Mikó Lőrinc, az Unitárius Egyház előadó-
tanácsósa. jvT 

A tanácskozást abból az alkalomból tartották, hogy Ni-
colae Stoicescu vallásügyi miniszter június 6-ra meghívta 
Bukarestbe az egyházak vezetőit az újonnan kidolgozandó 
vallásügyi törvénytervezettel kapcsolatos megbeszélésre. 

A tanácskozás résztvevői megdöbbenéssel állapították 
meg, hogy az erdélyi római katolikus egyházmegyék veze-
tőit nem hívták meg a bukaresti megbeszélésre. A római ka-
tolikus résztvevők felkérték a protestáns püspököket, hogy 
Bukarestben, a megbeszélésen szóvá tegyék ezt a kérdést. 

A tanácskozáson, többek között, a következő dokumentu-
mokát fogadták el: 

Dr. Nicolae Stoicescu professzor úrnak, 
vallásügyi miniszternek, 

Bukarest 
Május 30-án érkezett meghívó levele alapján kérjük, en-

gedje meg, hogy kifejezzük: a vallásügyi törvény, mely az 
állam és az egyház közötti viszonyt szabályozni hívatott, mi-
előbbi meghozatala rendkívül fontos számunkra. 

Előrebocsátjuk, hogy a vallásügyi törvénytervezet az 
1928-as és 1948-as törvények alapján készülhet, kiegészítve 
olyan szabályokkal, melyeket a fejlett vallásos kultúrával 
rendelkező országokban használnak, alkalmazva azokat a 
mi körülményeinkre. Reméljük, hogy a törvénytervezetet 
kellő időben és alaposan tanulmányozhatjuk, lehetőségünk 
lesz hozzájárulni összeállításához és véglegesítéséhez. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy az ú j törvénynek tartal-
maznia kell azokat az alaptételeket, amelyeket a római ka-

tolikus, a református, a zsinatpresbiteri evengélikus és az 
unitárius egyház vezetősége az 1990. január 22-én kiadott 
Szándéknyilatkozatba foglalt, és melyet az ö n n e k 19&0. feb-
ruár 3-i kolozsvári látogatásakor á tnyúj tot tunk. A mai napig 
nem hoztak tudomásunkra semmilyen hivatalos állásfogla-
lást ezzel kapcsolatban. Minthogy ezt a dokumentumot a 
megbeszélések alapjának tekint jük az állam és a nevezett 
egyházak viszonyában, úgy véljük, hogy a törvénytervezet 
előkészítését meg kell előznie a Szándéknyilatkozatban fog-
laltak hivatalos állami elismerésének. 

A gyulafehérvári-, nagyváradi-, szatmárnémeti- és te-
mesvári Kómái Katolikus, a kolozsvári és nagyváradi Ke-
formátus, a kolozsvári Zsinatpresbiteri Evangélikus és a 
kolozsvári Unitárius Püspökségek vezetősége szerint a tör-
vénytervezetnek tartalmaznia kel] az alábbi elveket: 

•— Az állam biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadsá-
got az ország egész területén. Bárki tartozhat bármely val-
láshoz, amennyiben annak gyakorlata nem ellentétes az Al-
kotmánnyal, a közrenddel és a jó erkölcsökkel. 

— A felekezetek az országos törvények keretei között, 
saját hatáskörükben, önmaguk által alkotott szabályok, taní-
tások, kánonok és hagyományaik alapján szerveződnek, és 
ugyanazon szabályok szerint szervezhetnek esperességeket, 
egyházközségeket, alapítványokat, egyleteket, rendeket és 
kongregációkat. 

— Az országban létező felekezetek teljes egyenlősége. 
— A felekezetek szabadon szervezhetnek és tarthatnak 

fenn általános és különleges tanintézeteket minden szinten, 
úm. óvoda, elemi iskola, középiskola, szakiskola, mesteris-
kola és felsőfokú tanintézetek. 

— A felekezetek közvetlen kapcsolatokat tarthatnak fenn 
külföldi egyházakkal, nemzetközi egyházi szervezetekkel és 
intézetekkel. 

— A felekezetek szervezeti szabályzatuk alapján kong-
resszusokat, közgyűléseket, konferenciákat és tanácskozáso-
kat tarthatnak. 

— A felekezetek fegyelmi bíróságokat szervezhetnek sa-
ját egyházi személyzetük ügyében való bíráskodásra, szer-
vezeti szabályzatuk alapján. 

— Az egyházak jogi személyek és ugyanakkor jogi sze-
mélyek az esperesek, az egyházközségek, az alapítványok, 
az egyletek, a rendek és kongregációk. 

Felajánljuk, hogy szakembereink által hozzájárulunk a 
törvénytervezet kidolgozásához és véglegesítéséhez. 

Kér jük fogadja nagyrabecsülésünk kifejezését, 
Kolozsvár, 1990. június 4. 

Dr. Csiha Kálmán D. Tőkés László 
református püspök református püspök 

Csíki Dénes 
igazgatótanácsos 

Tempfli József, 
római katolikus 

püspök 

D. Szedressy Pál 
szuperintendens 
D. Dr. Kovács 

Lajos 
unitárius püspök 

A résztvevő püspökök megállapították, hogy a kolozsvári 
tanácskozás hasznos volt, és a jövőre vonatkozólag az ilyen 
találkozókat rendszeresíteni kívánják. A püspöki tanácskozá-
son összekötő titkári teendőkkel bízták meg Mikó Lőrincet, 
az Unitári « ^WhAz előadótanácsosát. 

Ökumenikus is tent isz te le t Székelykeresztúr főterén 
Április utolsó napján délután Tőkés 

László püspököt látta vendégül Szé-
kelykeresztúr város és vidéke. 

A helyi és a környékbeli lelkészek 
csapata palástosan kísérte a református 
lelkészi lakástól a .romániai magyarság 
világhírű személyiségét a szolgálat 
színhelyéig, a Petőfi-szobor közelébe, 
ahol mintegy -8000 ember áhítattal vár-
ta Tőkés László beszédét. 

Az istentiszteletet az Erős várunk né-
künk az Isten kezdetű egyházi ének 
vezette be, majd Ivácsony Sándor pol-
gármester köszöntötte a város nagyra-
becsült vendégét és feleségét. A külön-
böző felekezetű helybeli egyházközsé-
gek részéről köszöntő beszédet mondot-
tak: Antal Zoltán református, Juhász 
Antal katolikus, Botha Dénes unitárius, 
Ion Toba ortodox lelkészek és Szőke 

Károly agyagfalvi református lelkész-, 
esperes. 

Tőkés László Mt 9,35—38 alapján; • 
szólott a rendkívül nagy érdeklődést 
tanúsító, hatalmas gyülekezethez. 

Beszédében a t á j és a , n é p ismerete, 
szeretete, ahhoz való közvetlen köze-
ledése nyerte meg a szíveket. H e l y t á l -
lásra, i t thonmaradásra, leudwetes mun-
káia lelkesítette hallgatóit. 

Az istentisztelet alatt a jelenlevők aj-., 
káról buzgó áhítattal csendült fel a 90. 
zsoltár: „Tebenned bíztunk eleitől fog-
va majd á Székely Himnusszal zá-
rult a leikéket Istenhez emelő össze-
jövetel. 

Az istentisztelet után. Tőkés László 
tiszteletére a városi tanács, a polgár-
mesteri hivatal és a helyi RMDSZ- jó-
voltából közös vacsorán vettünk részt, : 

a város: vezető emberei és a lelkészek 

együttesen. Együtt voltunk és együtt 
éreztünk,, ahogy ezt a pohárköszöntők 
is kifejezésre juttatták. 

Akik együtt voltunk, közelről érez-
tük, hogy Tőkés László személye ma 
az együvé tartozók egymásra találásá-
nak. garanciája. Az Istentől kapott e-
gyedülálló feladatvállalásban s annak 
törhetetlen hittel, törhetetlen akarattal 
való teljesítésében a forradalom és az 
egyház, a nemzet és a felekezet, az 
ország és a világ egybekapcsolódásának 
lehetősége mutatkozik - meg. 

Az országszerte zajló, különböző töl-
tetű tömegmegmozdulások között a 
székelykeresztúri ökumenikus istentisz-
telet elérte a Tőkés László által kívánt 
célját, mert egy őszinte, csendes, békés', 
áhítatos és lélek szerinti megmc*fdulás 
volt Isten ügye mellett. " ; 

•t" 
>tr4 , r 

I 
Jakab Dénes, 

unitárius lelkész 



A kolozsi urvacsorai kehely 

vánom, hogy nem azért akarnak velük 
menni, mert ott volt a hatalom, a gaz-
dagság, a jog, a törvény, az erő, hanem, 
mert látszott életükből, hogy velük van 
az Isten, az Isten békéje és erőssége. S 
kik Istennel vannak, szeretetben és bé-
kasségben vannak. 

Simén Domokos 
unitárius lelkész 

Velünk van az Isten 

S a próféták szólták „alkalmas és al-
kalmatlan" időben Isten üzenetét a 
féltés kemény szavával. Küldetésükben 
fellebbezhetetlenül vonták meg a ha-
tárt a volt és a van, a lenni és látszani, 
az óhajtani és akarni, a vallani és vál-
lalni között. A népnek nem volt más 
választása, mint vagy akaratlanságában 
alárendelni sorsát, hitét, anyanyelvét, 
hagyományait, önmagát jövendőstől a 
mindenkori Hatalomnak, vagy tudato-
san akar megmaradni, helytmaradni, 
önmagában és egymásban lelki szülő-
földet is otthonosítani. 

s A próféták jeligéje ez volt: Megma-
radni! Megmaradni embernek, aki tud-
ja és ismeri helyét, hivatását, az össz-
közösségben méri le sorsát és jövendő-
jét. Egy a próféták álma is: a szemé-
lyes érdekeket, a hit- és gondolkozás-
beli különbözőségeket alávetni a közös 
isteni akaratnak és gondviselésnek, és 
a mindenkit egybeölelő szent közösség-
ben megmaradni embernek, hívőnek, 
igaznak példátadóan. 

Ha így tud az én népem élni, mondja 
a próféta, akkor azt lát ják minden né-
pek, lát ják az idegenek, a világ, és így 
fognak hozzászólni: „Hadd menjünk ve-
letek, mert lá t juk és tapasztaljuk, hogy 
veletek van az Isten"! Hangsúlyozni kí-

Az egy Istenben letisztult gondolat-
nak és a belenövő emberi hitnek bi-
zonysága a Biblia. Benne írva van Jé-
zus népének erősödő hite Istenben; ösz-
szertartása a megmaradásban és a min-
dent vállaló makacs szülőföld-ragaszko-
dása. De írva van az is, hogy sókat 
sulykolta a történelem, verte a széthú-
zás átka és riasztotta az a gondolat, 
hogy bármilyen megosztottság a közös 
tudat és anyanyelv koldusbotra jut ta-
tásának a végveszélyét jelzi. Egy nép 
útkeresésének, megmentő Messiás-vá-
rása vergődésének és Jézusban való 
megtalálásának szent bizonyossága a 
Biblia. 

Am bizonyossága annak is, hogy Is-
ten a népet nem hagyja el, hogy a hi t-
ben bizton sátorozhat a megtartás és a 
megmaradás reménysége. Ha hazájuk-
ban-házukban sokszor idegenek voltak 
is, ha a kivándorlásra kényszerítette-
ket a honvágy vissza-haza verte is a 
a szülőföld zokogásának Ős fá jdalmá-
val, ha az anyanyelv imádságát a fo-
gak védgyürűjébe menekítették is, bi-
zonyság a Biblia arra is, hogy Isten 
gondoskodott a ráfigyelő népről, és kül-
dött apostoli lelkű prófétákat. Isten cél-
ja nem az elvesztés, az elveszés, hanem 
mindig és mindenkinek a megmaradás! 

Molnos Lajos 

Rádöbbenés 
Es mindig eljön, bekövetkezik a feleszmélés ideje, s rá-

döbbenünk: de hiszen az Isten, bármit is mondottunk és vél-
tünk hinni, az Isten mindig is vélünk volt, van és lesz! Mert 
az JJr legfőképpen azért is létező-örök, hogy az emberrel 
lehessen, benne lakózhassék, mégha rejtezve is. Rejtezve, 
mondom, mer t az Egy Igaz Isten nem tolakodó: türelmes, 
szerény, elnéző és megbocsájtó, szigorúságában, igazságte-
véséuen is, ki mindig a legszükségesebb percben „fedi fel" 
Ünmaeát. 

Hiszem tehát én is: az Isten mindig velünk-bennünk 
volt, van és lészen! Csak mi nem voltunk, vagyunk s le-
szünk mindig Vele, csak mi vagyunk olykor képtelenek ész-
lelni magunkban-létezését. Elvakít s gőgössé tesz vélt tu-
dásunk, s vakká, nem-látóvá tesz olykor a rónkszakadó féle-
lem, kétségbeesés. „Nincsen Isten" — harsogja a dölyfös tu -
dás. „Már nincsen Isten, hiszen ha volna, vélünk volna, 
nem hagyna magunkra végső romlásunkban, lelkünk nagy 
veszedelmében, életünk megdúlásában!" — így a kétségbe-
esés. 

Közel fél évszázadig tartott legújabb megpróbáltatásunk, 
puszta járásunk és tévelygésünk a remény lés és kétségbe-
esés, a hit és a csüggeteg lemondás-feladás, Isten Urunk és 
a Nihil között. Hányszor hittük úgy, hogy vége, nincs to-
vább, árva voltunkban elnyel a szakadék, amelynek szélén 
tántorgunk a félelemtől, szorongásoktól elbódultan, akárha 
részegen! És mégis megmaradtunk, valamiféle rejtélyes-rej-
telmes erő ú j ra és ú j ra életre lobbantotta bennünk a remény 
törékeny, már-már alig élő-pislákoló lángocskáját. 

Arcunkon az öröm, de a szégyenkezés, zavartság pír ja is, 
hogy oly soká voltunk nem-látó vakok. Fogadkoznánk is, 
esküdöznénk, hogy többé soha már, hogy ezután mindig 
hűek leszünk őhozzá, bármilyen körülményekben is — de 
a Mi Urunk leint; nem vár fogadkozást, köszönetet, ígér-

getést. Atyai kezébe veszi ellilult, remegő kezünket. Meg-
tért tékozló, tévelygő, hitetlenkedő fiaira csak mosolyog. Bol-
dog a mi Istenünk — mert boldognak lát minket megtalált 
hitünkben. 

Fohász 
Édes Egy Istenem, hűséges Istenünk, 
Ne engedd már el többé, ne engedd el 
a kezünk, 
Tartsál meg rügyező hitünkben minket is! 

Játszottuk már untig is a bölcset, ostobát, 
Voltunk már éppen eleget didergő nyúl, csaholó 
vak kutyák — 
S mit ért?! Mit értünk Nélküled?! 

Száradó ág lettünk, kiégett, pléh-mező, 
Bújdokoló harang, omló torony, megtaposott, 
gyeplepte temető; 
Semmit markolt kezünk, az elárvult, becsapott. 

Ellökte, hányszor el a kezed, jóságos Istenem, 
Vélt tudásunk gőgje s a ránkomolt 
nyüszítő félelem! — 
Pandúr eszme, vak-kopó Hatalom őrizte életünk. 

Édes Egy Istenem, jóságos Istenünk, 
Fogd a kezedbe, fogd kapkodó két kezünk, 
Lehessünk ú j ra boldog vetés, rügyező tavasz-ág, 
Ne ver jen fel a gaz, nőjön bennünk virág, 
Szívünk legyen fészket óvó eresz, 
Bódult álmából ébredjen a lelkiismeret, 
S szenteltessék Teáltalad 
emberré a nevünk; 
Tebenned hívőn boldogan, 
Édes Egy hűséges Istenünk! . . . 
Kolozsvár, 1990. június 6. 
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Válasz a nagyajtai Kriza 
emlékünnep meghívójára 

Tisztelt ünneplő közönség! 
A közelebbről elmúlt hetekben egy-

re-másra jöttek a Székelyföldről a jó 
„hazahívó" szavak, üzenetek. Ha ele-
det tudtam volna tenni a hívásoknak, 
el kellett volna mennem Székelvke-
resztúrra, ahol a legnagyobb székely" 
iránti büszkeséggel visszaadták az Or-
bán Balázs nevet annak a gimnázium-
nak. amely hajdan nyolc esztendeig 
volt szállásadó gazdám, s amely ugyan-
azokkal a szállásadó vastag falakkal 
valamikor Kriza János tanuló feje fö-
lé is fedelet tartott. S még azelőtt el 
kellett volna jutnom Vargyasra, ahol 
egy egyszerű falusi iskola úgy emelke-
dett ki a névtelen tanintézetek sorából, 
ahogy kiemelkedett a valamikori var-
gvasi gyermekek okos seregéből az a 
névadó Borbáth Károly, akivel nyolc 
éven át együtt laktuk jó osztálytársak-
ként a keresztúri gimnázium bennla-
kását, s aki végül, életének és sorsá-
nak tragikus derékbatöréseként úgy 
vitte magával legendás tudását a szü-
lőföld sírnyugalmába, mintha könyv-
tárak termeit szegezték volna a kopor-
só deszkái közé. S mindezek után jó 
lett volna ott lenni Farkaslakán is, ami-
kor fiatal és koros nemzedékek egy-
beseregelve melegedtek Tamási Áron 
szelleménél és emlékénél, de elmehet-
tem volna Székelyudvarhelyre is, hí-
vatlanul is jó szívvel ott lehettem vol-
na azon a névadó ünnepségen, amelyen 
Benedek Elek „após"-mesés neve és 
alakja tette emberi személyiségűvé az 
iskolát. 

Most pedig, jelenleg éppen itt, Nagy-
aj tán kellene együtt örvendeznem az 
egybegvült ünneplőkkel azon, hogy itt 
is folyik az a „keresztvíz", amely az 
elmúlt hetekben olyan áldásosán meg-
indult a Vargyas, a Küküllő, a Nyikó 
folyásának a mentén. Mikes Kelemen 
— akiről bizonyára szintén méltó ün-
nepléssel emlékeznek meg hamarosan 
Zágonban születésének háromszázadik 
évfordulóján — a maga legszékelyeb-
bül járó nyelvével és eszével azt írta 
volt egyik rodostói levelében,, hogy ,,A 
megtartóztatott vizet ha megbocsátják, 
nagyohb sebességgel foly" . . . Mi pe-
dig most éppen szemmel látó tanúi va-
gyunk ennek az igazságnak, mert ami-
lyen hosszú ideig megtartóztatták a ha-
talmas hatalmi gátak a vizeink' termé-
szetes folyását, olyan nagy sebességgel 
árad immár a megeresztett-,.megbocsá-
tott" víz csak egv ilyen kisebb földda-
rabon is, mint ez. amely Nagyajta, Ud-
varhelv, Farkaslaka és Keresztúr kö-
zött fekszik, úgy is, mint szűkebb-tá-
gabb szülőhatár. 

Mindebben a sebes folyásban szá-
momra csak az az egy a ,,bánat", hogy 
nem pattan elő a Vadrózsák székely 
mesevilágából egy olyan ,.borzos, hor-
gas lábú" táltos ló, amilyen előállt Mir-
ko királyfinak azzal a szolgálatkész, 
már-már iskolázott kérdésével, hogy 
„No, édös gazdám, hogy vigyelek: úgv-
p, mind a sebős forgószél, vagy úgy, 
mind a sebős gondolat?", aminek a hí-

ján az ember nem nyargalózhatik szíve 
kívánsága szerint, akkor sem, ha hív-
ják, hanem csak ül helyben, mint olyan, 
akiről a Vadrózsák egyik szava azt 
szólta, hogy „a szűve szarufája letö-
rött". De az ember a helybenülésben is 
tudja és érzi, hol állanak „hazájának" 
imádkozó kézként összetámasztott s jó 
oltalmat nyúj tó szarufái, és amikor 
kényszerűségből távol van tőle, akkor 
is együtt tudja énekelni az őseivel a 
honvágynak azokat az egyszerű, de mély 
érzéssel töltött szavait, amelyeket Kriza 
János hallott a székelyei száján: „Hol 
vagy, hazám, te drága táj , Utánnad szí-
vem mindég fáj, Ékes képedet ölelem, 
S miattad vérzik kebelem. Ott virrad-
nak fel napjaim, Ott nyugosznak hót 
őseim. Ott anyanyelvem test és vér, 
Ott fellelem, mit szívem kér." Ülhet 
az ember helyben akármilyen törött 
szarufával a mellében, az ilyen szavak-
tól mozdul és mozog benne minden, 
hogy ölelje az „ékes képet", s bármi-
Íven távol van testileg, lelke és gondo-
lata közelvalóan egy körben forog azo-
kéval, akik talán ma is ugyanúgy tű-
nődnek, mint az eleink, amikor a há-
borúba szólító „gyászporoncsolat" hal-
latán riadtan néztek szembe a történe-
lemmel, s úgy énekelték a ..katonadalt": 
,.Hát mü, népünk, micsináliunk? Fegy-
ver nélkül tábort álljunk? Nincsen kar-
dunk. nincs fegyverünk: Megver most 
a mü Istenünk." 

Ha van ilyen tövis a gondolatunkban, 
bizakodva bimbóztathatjuk mellette az 
olyan gondolatot is, hogy talán még-
sem ver meg minket a mi Istenünk, 
mert ha kardunk nincs is, van karunk. 
Kar nélkül nincs magvetés, teremtés, 
alkotás, kézfogás, ölelés, még a kard is 
értéktelen vasdarab kar nélkül. Múl-
tunk, létünk nagyjai és jelesei is, akik-
re ünnepi lélekkel, önerősítő hittel sor-
ra emlékezünk, nem a kard hősei, tá-
borállói voltak, hanem az alkotó-terem-
tő kar, a pennafogó kéz kiválóságai, 
akikre ha emlékezünk, nem a csatame-
zők képe idéződik bennünk, hanem a 
szellemi gabonamezőké, ahol háború-
ban és békében, bajban - és örömben 
szüntelenül folyik a vetés és- az aratás, 
az élet örökös éltetése, s ahol a víz is 
örökös áldásként folyik, minél erősza-
kosabban megtartóztatják, annál sebe-
sebb folyással a megeresztéskor. .Ilyen 
mezőkön és ilyen vizek mentén nem 
verhet meg minket a mi Istenünk, mert 
ha a szíveknek vizsgálója az ilyen vad-
rózsás „drága tájakon" belénk tekint, 
azt láthatja, hogy még az ő munkáját , 
alkotását is jobbá tudjuk nemesíteni, 
amint szívünkre és szájunkra vesszük 
azt az éneket, amit eleink szívéből és 
szájából adott tovább nekünk Kriza 
püspök: „Isten szűvem balról tette, De 
jobbra van az érzése." 

Lászlóffy Aladár . - " 

Erdélyi templomok fehére 

Erdélyi templomok fehére 
vigyáz az idő türelmére. 
i • •....'• ' ' j ! '•;' 

A templom mindig ünneplőben 
állott a mívesnap-időben. 

Vándor, ki bárhová is mennél, 
úgyis nagy szeme előtt lennél. 

.4 tornyok mind utánad szólnak; 
nélküled mi lesz velünk holnap, 
j 
mikor a közel és a távol 
egymással rólunk Is elszámol? 

Keresd magadban azt a sarkot, 
amely szívednek otthont alkot, 

a legcsendesebb csendességet, 
melyben már csak a lélek éghet, 

amely nem bontatott le, nem rom, 
még ép és tiszta, mint a templom. 

Kavics vagy roppant kőfalából; 
hát számolj, számolj, számolj, számolj! 

Ahogy tova a sorsunk foszlik, 
a száz üt millióvá oszlik; 

századok számolták meg rendre: 
hány zsák s mennyi a búza benne 
r *• . „ . . .;..: ' • , 
s ezerév számolta meg itten, 
hogy egy az Isten! egy az I s t e n ! . , . 

Vándor, ha átvonulsz e tájon» 
a harangszó csak akkor fájjon, 
JJ - «P; -

ha Istent s földjét — ezt az egyet, 
valami folytán elfeledted. 

Meleg üdvözlettel, 

Kolozsvár, 1990. június 14. 

Szabó Gyula 

A kövendi úrvacsorai kehely 

5 



„A történelem volt nyomasztó keresztje" 

Huszonöt esztendővel ezelőtt még tanították Magyaror-
szág történelmét a Kolozsvári Tudományegyetemen. Igaz, 
csupán a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatóknak. Mi-
vel sokszorosított jegyzet nem állt rendelkezésünkre, a vizs-
ga közeledtével gyakran bejártunk évfolyamtársaimmal a 
Történelmi Intézetbe, ahol Csetri Elek (akit nemrégiben vá-
lasztottak meg a Magyar Tudományos Akadémia külső tag-
jának) előadásainak a gépelt szövegét tanulmányozhattuk. Ha 
történetesen Csetri tanár úr nem volt bent, az igényelt gép-
iratot Borbáth Károly bocsátotta rendelkezésünkre. 

Attól kezdve állandóan kerestem az alkalmat, hogy — 
amíg csak élt — a társaságában lehessek. Mindjárt azzal kez-
dődött ismerkedésünk, hogy alaposan kifaggatott szülőföl-
dem, a Nagy-Homoród-mente embereiről, hajdanvolt jele-
seiről, a tájegység nevezetességeiről. IVlajd megkérdezte, 
hogy a nyári vakációra milyen terveim vannak. Mondtam, 
hogy odahaza dolgozom, segítek a szüleimnek. Aratás után 
egyszer csak szalad utánam az öcsém a mezőre: vendégünk 
érkezett Kolozsvárról, engem keres. Uzsonna táj t volt ép-
pen, a társaim biztattak: hát akkor menjek csak haza. Bor-
báth Károly várt, a történelemtudományok doktora. Másnap 
és harmadnap együtt kerestük fel a parókiákat, és együtt 
kerestük meg a letűnt korok írásos nyomjeleit. Mindenütt 
ismerték, és érdekes módon mindenütt tudta, hogy melyik 
jegyzőkönyv hol van. 

Hasonló emlékeket, azt hiszem, sokan tudnának felidéz-
ni. 

Attól kezdve, hogv a székelykeresztúri gimnáziumi tehet-
ségkutató tanárai felfedezték rendkívüli képességeit, egy-
folytában úton volt: történelmünk írásos nyomjeleit össze-
vetette a megíratlan múlt még élő emlékeivel, az Íratlan 

hagyományokat pedig a történelmi kütíők adataival, s ilyen-
formán történelmi múltunk legapróbb részletkérdései sem 
kerülhették el a figyelmét. 

Legendás tudása fölött félelmetes emlékezőtehetsége őr-
ködött: a legkisebb település történetéről és hajdanvolt em-
bereiről szólva is éppoly kifogyhatatlannak bizonyult,' mint 
amikor távoli országok, népek történelméről faggattuk. 

Neve egyre inkább összeforrt a memória fogalmával. 
Nem csoda, hogy mindenütt útjában állt a letűnt dikta-

túra nemzetiségi tudatszűkítő „szakembereinek" és keretle-
gényeinek. Hiszen a nemzetiségi tudatot s majd a nemzeti-
séget is eltüntetni vágyók szemében egyre kényelmetleneb-
bek voltak a mindenre emlékező és puszta jelenlétükkel is 
emlékeztető Borbáth Károlvok. Ezért az egyetemről előbb 
a nagyenyedi Bethlen kollégium dokumentációs könyvtárába 
száműzték, onnan Torockóra tanárnak, ahol szintén nem le-
hetett maradása. Szülőfaluja, Vargyas fogadta be utoljára. 
Testét pedig az anyaföld, negyvenkilenc éves korában. 

Tíz esztendeje hét és fél méteres kopjafa magaslik a var-
gyasi temetőben. Készítője, Máthé Ferenc Ilonka népi fara-
góművész, Borbáth Károly gyermekkori jóbarátja, így em-
lékezik a sír jel fölállításának történetére: 

„Temetése után az foglalkoztatott, hogy szellemi nagy-
ságához méltó síremléket állítsunk neki. Szép, faragott kop-
jafára gondoltunk, olyanra, amelyet két évvel előbb a Hagy-
más-tetőn kellett volna felállítanunk szimbolikus megyekapu 
gvanánt, ha az akkori hatóságok megengedték volna. Hoz-
záfogtam hát egy hét és fél méteres kopjafa ki faragásához. 
A felállításához a bányától hívtam segítséget. Nagyon sokan 
jöttek. Borbáth Károly történész kopjafája azóta is áll. És 
sosem hiányzik tövéből a virág." 

Örömmel értesültünk arról, hogy ettől az évtől kezdve 
az ő nevét viseli a több mint négyszáz éves (1582-ben ala-
pított) vargyasi iskola. Valóban, a megszenvedett tudás fák-
lyavivője volt ő — mondotta a névadó ünnepségen egyik 
osztálytársa —, megérdemli hát, hogy a szülőföldjén felnö-
vekvő nemzedékek örök időkre megőrizzék emlékezetükben. 

De vajon, csak az ő kötelességük lenne ez? Önmagunkat 
szegényítenők, jövőnket önkezűleg csorbítanék, ha nem ta-
nulnék sürgősen újra mindazt, amit Vele temettek a var-
gyasi kopjafa alá. Vele, akinek ,,a történelem volt nyomasz-
tó keresztje". 

A Borbáth Károly emlékének ajánlott költői Vallomás-
ból idéztem az előbbi fél sort. Befejezésül hadd másoljam 
ide Kovács István költeményének az utolsó szakaszát: „Te; 
maga-felejtő sorsunk halk tudója, / akit halálba száműztek. 
De vagy! / Fejedelmünknek is légy tanácsadója, / és mond-
jál el néki mindent, mi igaz." ~ : • 

• Cseke Péter-

Csíkszeredából jelentem 

A történelmi egyházközségek mel-
lett időben csak gyermek-egyházköz-
ség vagyunk, a 14. évünket töltjük. A 
szabad világba tekintés gyarapodásun-
kat és erősödésünket hozta. A segély-
csomagok is segítettek bennünket ab-
ban, hogy „öntudatosodjunk és tobor-
zódjunk." A döntő többségében fiatal 
egyháztagok és a gyermekek magas 
száma magában hordja a jövő garan-
ciáját. Gondunk az elszigetelődés, mind 
a; háromszéki, mind az udvarhelyi-ke-
resztúri egyházkörtől. Magunkban, ma-
gunkra vagyunk. Nyomasztó a kisebb-
ségi tudat felekezeti vonatkozásban is. 
Vállalnunk kell önmagunkat! 

Mit tehetünk? Az itt és a most ott-
hontudatában igyekszünk gyökeresedni. 

Néha ritkítottak a templompadokban 
ülők, máskor C s o r d u l u n k a környező 
mellékhelyiségek irányába.. A. legna-
gyobb gondunk az, hogy az istentisz-
teleti célt szolgáló helység,' a templo-
munk esztétikailag szép, a léleknek is 
otthonos, de kicsi, keskeny, sötét. Meg-
nagyobbítani csak hátrányára lehet, 
túl nagy költséggel. Más, egészséges 
megoldást nem látunk, mint azt. hogy 
templomot kell építenünk. A bibliai 
példát Jézus tárja elonkbe a tornyot 
építeni szándékozó emberről emlékez-
ve, ki mielőtt nekifogna a tornyot épí-
teni. számot ad magáról, erejéről, pén-
zéről, lehetőségéről, s ha erőtlennek ér-
zi magát, eltemeti szándékát, hogy ne-
vetségessé ne váljék. Nem mindig a 
szükség az irányadó! A magunk ere-
jének a lehetősége a „kezdet", a „terv-
rajza-készítés. 300—400 ezernél nem 

futja többre a másfél milliónál '^na-
gyobb és szebb" álom megvalósulásá-
ban. ' ' . ' • • ' ! - ' ; *--' ~ 

A mammut-felekezet mellett ú g y né-
zünk ki, mint akik ide kallódtunk,-já-
varészt a Hargitán túlról. A mennyi-
séggel mérnek. A minőség forradalmá-
nak kovásza szeretnénk lenni. 

Ha segítséggel is, de épülünk csíki 
unitárius bástyává. 

Az Olt és a Maros felső folyásán te-
vő szórványaink közül Gyergyószont-
miklósnak van, ill. lesz jövője. Kiugrá-
sához Balánbányával kell „vérszövetsé-
get" kössön. Ha 100—150 családot 
anyásíthat, megélhetős lehet. Közeli 
távlat. 

Keressük a felekezetközi kapcsolato-
kat; mint a gyermek a felnőttek között, 
úgy komolykodunk kisebbségünk ko-

6 



Az ő s k o r v a l l á s a 

A primitív vallások az archaikus vi-
lágszemlélet szerves részét alkotják. A 
tudatformák első megnyilvánulásaként 
a törzsszövetségi társadalmakban, ezek-
nek a hitfelfogásoknak meghatározó 
Szerepük volt a társadalom és kultúra 
fejlődésében. Nem azonosíthatók a ké-
sőbbi vallással, de nem is választhatók 
el annyira mereven, ahogyan Frazer, 
a híres tudós tette. Frazer szerint a 
mágia a vallást megelőző, attól 'teljes 
mértékben különböző tudatforma. Ál-
lítása ma már nem fogadható el. A je-
lenkori modern antropológiai kutatá-
sok szerint a mágia és vallás nem két, 
egymástól független tudatforma, hanem 
a természetfölöttiben váló hit két — 
igaz, különböző, — megnyilvánulási 
formája. Csupán „magatartásbeli" (hoz-
záállás, felfogás, ami a kezdetleges fe j -
lettségi szintből adódik) különbségről 
van szó. Ugyancsak az antropológiai 
kutatásokra alapozva, a különbséget a 
következőképpen határozhatjuk meg: 
A hívő (vallásos) ember magatartásá-
nak alapja a széretet, az Isten iránti 
hódolat, teljes megadás. Az őskori pri-
mitív ember mágikus hite teljesen más-
képp fest. Ö azt hiszi, ellenőrizheti, be-
folyásolhatja a természetfölötti Erőt, 
hogy ereje van az Erő fölött. Bizonyos 
vonatkozásokban a későbbi politeista 
(többisten hívő) vallásokra hasonlít ez. 
Ilyen hasonlóságok például: az ember 
és istenek közötti hasonlóság, az önerő-
ben való hit, a saját képre mintázott 
istenek, az istenek felruházása gyarló-
halandó vonásokka l . . . 

Az ókor vallása - összetett jelenség. 
Nem csupán a mágiát,- hanem magába 
foglalja a sámánizmust, a halott ősök 
kultuszát, a szellemekben-kísértetekben 
való hitet is. Ezek a hitformák néha 
keveredve, néha teljesen elkülönülye 

morságában. A kirakat-alkalmakra, egy-
más templomaiban találkozunk..Ez év-
ben új í that ta fel a római katolikus egy-
ház á lelki, gyakorlatok utáni - városi 
Körmenetet. Indítványomra minden 
egyházközség, .lelkésze . részt .vett ezen 
a- tizenötezres - körmeneten,- majd részt 
vettünk az istentisztelet záró részén. Ha-
tározottan megállapítottuk, hogy" az egy-
másfelé indí to t t : hicíak vkemeny, hasz^-
nos cövekeit, vertük le.. 
: .Közelítettünk, egymáshoz• ez . év. áp-
rilis- 25-én; -mikor- közel 50 ezren gyűl-
tek össze, 'hogy Tőkés- László főtiszte-
letű ' urát meghallgassák; ez alkalom-
mal a város piacán Ökumenikus isten-
tisztelet vólt, hol a négy felekezet lel-
készeinek a szolgálata után az ünnepelt 
tartott szolgálatot. Április utolsó hete 

jelentkeznek. Köztudott, hogy például 
á vándornépek zöme sámán hitű volt. 
Az elszigetelt, egyhelyben maradt ős-
lakók inkább a mágiát vagy az őskul-
tuszt „művelték". Már a felsorolásból 
kitűnik, hogy e felfogások egyes ele-
mei a keresztény vallások idejében, sőt 
napjainkban is továbbéltek. Ma már 
csak babonának nevezzük. Nézzük meg 
először, hogyan is jelentkeznek eredeti 
forrná j ukban. 

Mint minden vallásnak, az őskor val-
lásának is megvolt a maga társadalmi 
alapja. A kezdetek embere többé-ke-
vésbé önmagának is mágikus, termé-
szetfölötti erőket tulajdonított . Ebből 
eredően az ember és istenek közötti kü-
lönbség nagyon elhomályosul, illetőleg 
nem jelenik meg a maga valójában. 
Felfogásában ezek az erők csupán erő-
sebbek nála, de nem felsőbbrendűek és 
egyáltalán nem mindenhatóak. Áldo-
zatokat mutat be kérésekor, de nem tel-
jesülése esetén fenyegetőzik, különböző 
megszorításokkal, úgymond erőszakkal 
próbálja véghezvinni akaratát. 

A gondolkodás ezen szakaszában, 
ugyancsak a fejlődés színtjéből adó-
dóan, teljes mértékben hiányzik a hie-
rarchia. A világ — mai, divatos kifeje-
zéssel élve —, hatalmas és tökéletes 
demokráciaként rajzolódik ki a tudat-
ban. Az emberek és természetfölötti lé-
nyek egyenlő partnerként érintkeznek. 
Felfogásukból még teljes mértékben 
hiányzik az Isten képe és fogalma, ezért 
beszélünk minden esetben vagy ter-
mészetfölötti erőkről vagy istenekről. 
A többesszám jogos, a megnevezések 
viszont a későbbi Isten-hit fogalmi 
készletéből kerültek ki. A természetfö-
lötti erők minden esetben inkarnálód-
nak (testet öltenek), emberi, állati vagy 
növényi formában jelennek meg. Álta-

f J E p s ä i ^ z j ! 

Iában a mágikust, a sámánt, valamelyik 
halott őst tekintik a megtestesült Erő-
nek—istennek. ö k a közvetítők az em-
ber és a felsőbbrendű lények között, az 
őskor—ókor úgynevezett papjai. Az em-
berekben él bizonyos tisztelet vagy 
félsz irántuk, de elsősorban nem az jel-
lemző viszonyukra, mert szellemiste-
neik sohasem fordulnak az ember el-
len, nem állnak ellentétben a humá-
nummal, mint a sumér, kínai és más 
keleti vallások bálványistenei. 

A sámánhitben tapasztalható bizo-
nyos fokú eltérés a megszokottól. A sá-
mán rendkívüli, természetfölötti erő-
vel fölruházott lény, aki a szellemek-
kel képes érintkezni, világukban utaz-
ni. A sámánkultuszban tipikus néphie-
delmi elemeket fedezhetünk fel, első-
sorban az otthon és tűzhely kultuszát. 
De a sámánok ugyanakkor neurotikus, 
túlérzékeny ídegrendszerű személyisé-
gek, erejük kétértékű — ez a kirívó 
különbség —, mivel ugyanolyan mér-
tékben tehet és tesz rosszat, emberelle-
nest is. Legtipikusabb a fekete sámá-
nok esete, ők ugyanis csak rosszat tpsz-
nek, és csakis rendkívüli esetekben ve-
szik igénybe tehetségüket. 

Az ősök kultuszában tapasztalható 
még egy különös vonás. A halott ős re-
inkarnálódva mindig a családban ma-
rad, valamelyik későbbi utód képében 
(akaratlanul is a genetika vívmanyait 
ju t ta t ja eszünkbe), élő-eleven összeköt-
tetést jelentve a túlvilággal. Temetke-
zési r i tuáléjük is ezt a természetelle-
nes (értelemnek ellentmondó) helyzetet 
illusztrálja. Az életről és halálról alko-

névezete?? marad ~Csíkszereda' történeté-
ben, méf t sőha annyi püspök ilyen rö-
vid idő alatt nem volt még egyszerre 
itt, mint. ezen a héten. Vasárnap, ápr. 
30-án iktatták be .püspöki székébe főt. 
Bálint Lajos püspök urat, és szentel-
ték fel Jakubinyi György főtisztelen-
dő urat segédpüspökké. A zuhogó eső-
ben, és a pilinkéző hóban türelmesen, 
várta ki a közel ötvenezres hallgatóság 
az'.'ünnepi istentisztelet végét. Egyhá-
zunkat Dr. Erdő János főjegyző — 
ki a közebéden köszöntőt mondott —, 
Jenei Dezső főgondnok és alulírott kép-
viseltük. • 

'Itt Vagyunk Csíkban is! így vagyunk! 

: - Simén Domokos, 
csíkszeredai unitárius lelkész 

tott képük nagyon optimista és prag-
matikus. 

összességükben véve, a primitív val-
lásokat elsősorban magasfokú vitaiiz-
mus- jellemzi. Mágikus-misztikus ielle-
gük mellett jo?*i, erkölcsi-normákat is 
tartalmaznak, melyeket egzisztenciális 
szükségleteik határoznak meg.. 

Számunkra irracionálisaknak tűnnek. 
Ám ha figyelembe vesszük azokat a 
sajátos körülményeket, amelyek az ak-
kori társadalmat uralták, a fejlődés ak-
kori színvonalát, társadalmi értékét és 
szerepét, be kell ismernünk, hogy nem 
abszurdak és nagyon is funkcionálisak 
voltak a maguk korában. Továbbélő 
elemeiket gondolkodásunkban, hi tünk-
ben is felfedezhetjük. 

Gál Mária 
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Szabó Gyula 

Adományozások 

Orbán Balázs bárónak született, ne-
mes volt, s aztán a legnemesebb érte-
lemben vett demokrata honpolgár lett 
belőle. Maga a nemesség is eredet sze-
rint úgy „született«, s aztán századokon 
át úgy volt értékteremtő tényezője a 
történelemnek, hogy az egyén tett va-
lami kivételes szolgálatot a közösség-
nek, mire a közösség hatalmi megtes-
tesítője, az uralkodó nemesség adomá-
nyozásával jutalmazta az egyént. Ki-
vételes szolgálata által kiváltsághoz ju-
tott a személy, s attól kezdve volt ne-
mesi címe és címere, a származási vagy 
birtokló helye rendszerint nemesi elő-
riévvé lett, és mindezeknél fogva pél-
dául egy olyan egyszerű-köznapi név, 
•mint az Orbán, olyan fennkölt-előkelő 
címzésfoglalatba kerülhetett, hogy „te-
kintetes, vitézlő, gyorsaságos lengyel-
falvi Orbán" . . . 

Az igazi nemes mindig tudta, hogy 
az igazi nemesség nem az, amit az elő-
dök érdeme által öröklött kiváltságként 
bír és élvez az utód, hanem az, amit a 
saját áldozó szolgálata, a maga közös-
ségsegítő tette, érdeme, értékteremtése 
fejében, a további, még tehetősebb 
szolgálatra való ösztönzésként kap a 

közösségtől. Ilyen értelemben egy kö-
zösség, egy nemzet élete mindig efféle 
nemesi tevékenység, a fennmaradás, az 
előrehaladás tulajdonképpen örökké 
ilyen nemes ténykedésen forog, az 
egyén és a közösség nemesen összefo-
nódó kötele a megtartó vezérfonal év-
századokon keresztül. Orbán Balázs en-
nek a nemesi kötélverésnek egyik ki-
vételes példája. Ő a maga nemességét 
úgy viselte, hogy egyik kezében fogta 
azt a szerényebb értéket, amit öröklött 
nemességként az ősöktől kapott, a má-
sikban azt az összehasonlíthatatlanul 
nagyobbat, ami a maga tehetségének és 
áldozatkészségének a szerzeménye volt 
mint szellemi kincs, és ..megfosztva" 
magát még a nemesi címtől is. mindkét 
kezéből a közösségnek, a nemzetnek 

adományozta" a maga nemességét. 
T.egnagvobb adománya az a csaknem 
p7Pr oldalnvi könvv. amelvben a ..ha-
z á i t " . a Székelvföldet, a négy széken 

í i W hont úgy írta le egyszerre nérrv 
•=7<=mnnntbrY!" is — történelmileg, ré-

gészetileg. termé^zetileg. népraizilng 
— bocrv az egészet bejárta a lábával, 
rwormézte a szemével, meghallgatta a 
fiWvoV fenvkénezte. rajzolta, s m^g-
f^rrott minden foghatót a kezével. Pá-
vo+iqri érteket alkotott, nótol^atation 
rv,ri-Tot +orpmt°tt. olvan felbecsülhetpt-
ip-n b^tíí munkát, amilyenért régebb fe-
iprHmok-nralkodók nemességet adomá-
nyoztak volna, s hozzá olyan címer-
m i ^ o t " . amelven, mondiuk. ..mr^s 

n^elvíí nrns^ión jobbjában írótollat fog", 
f ú t t a l azonban az adományozás úgv 
történt hogy aki a hatalmas szellemi 
művet a népének, a nemzetének adta, 
azt úgy tette, mint aki a tartozását rót-
ta le azzal a szülőhazája iránt, vissza-
adta megsokszorozva a szülőhazájá-
nak a^íf tőle kanott. Ennek kapcsán 
egy mély hitelű vallomás abban az 
ünnepi o : Ilanathan hangzott fel, ami-
kor a leíró kéz „az anyaszéknek anya-
városához", a „székelyföld középpontjá-
hoz", „Székely-Udvarhelyhez" ért: 
„Kedves és kegyelt nekem e pont, a 
székelyföldnek, szép hazámnak anyavá-
rosa, mert itt végeztem tanulmányai-
mat, lelkem kiképződésének, a szellem 
ébredésének i t t van kiindulási pontja, 
itt szívtam lelkembe azon lángérzelmet, 
melyet emberi nyelven honszeretetnek, 
a lélek legdicsőbb irányeszméjének ne-
veznek, i t t tanultam meg honom múlt-
ját, i t t ismerkedtem meg annak ma-
gához ragadó nagyszerű történelmével, 
itt fogamzott meg az eszmélettel egy-
idejűleg a hon- és szabadságszeretetnek 
éltem irányát meghatározó dicső érze-
te." 

Általában mindenkinek ilyen a böl-
cső, a szülői ház, a szülőfalu, a szülő-
falu iskolája s az egészet eredendő 
„adományként" magában foglaló szülő-

föld. Az élet egész irányát meghatáro-
zó otthon általában mindenki számára 
ilyen: bölcső ez, mely ápol, és sír ez, 
mely eltakar. Itt van a kiindulási pont, 
a lelki képződés, a szellemi ébredés, az 
érzelmek lélekbe szívása, az eszméletek 
megfogamzása, a nagyszerű történelem 
első tanulása, s itt fogamzik meg irány-
eszmeként a haza- és szabadságszeretet. 
Olyan adományai a szülőföldnek, a 
szülőhazának, amit nem szolgálni meg 
nemtelen dolog, mindenféle adomány-
nyal pedig viszontszolgálni a legneme-
sebb tett. Ezrek és milliók nyerhetnek 
itt folyton nemességet, és ugyanúgy el-
veszthetik százak és ezrek, vágy soha 
meg sem nyerhetik, ha nemes tartozá-
sukat leróni elmulasztják. A vallomás 
íorró-egybeforrasztó pontján, az udvar-
helyi „anyaságos" középponton Orbán 
Balázs úgy érezte, hogy azon hely „há-
romszorosan anya nékem, mint kedves 
szülőföldem", s ha már elkezdte a val-
lomást, folytatta tovább úgy, mint aki 
a maga honszerelmében már-már kar-
dot adna annak az oroszlánnak a bal-
jába, amely némely nemesi címer paj-
zsán írótollat fog a jobbjában: „És ki 
ne érezte volna azon kedves, szívmele-
gítő érzetet, mely minden romlatlan 
lelket (főként mag vart) meglep, midőn 
a helyet megközelíti, hol először pillan-
tá meg a világosságot, s lenne bár e 
helv rú t és kietlen, az mégis mindig 
a föld legkedveltebb pontja leend: ki-
indulási pontja gyakran egy szenvedés-, 
küzdelemtelies életnek; de azért mindig 
vonzó, mindig kedves . . . én egy olyan 
embertől, ki szülőföldjének látásánál 
örömre nem gerjed, fel nem lelkesül, 
félni tudnék; mert abból kihalt min-
den gyöngéd érzelem, minden hazasze-
retet, minek hiányával az egyén lelé-
pett az emberi hivatás pályaköréről s 
ördöggé változott át." 

Ma az egyik legszállóbb igénkkel azt 
valljuk, hogy demokratának lenni any-
nyi, mint nem félni. Orbán Balázs a 
szó legnemesebb értelmében demokra-
ta volt, olyan bátor és harcos demokra-
ta, aki a legnemesebb áldozatkészség-
gel, életét is adni kész önfeláldozással 
küzdött a demokráciáért, de íme, került 
egy emberfajta, akitől félni tudott: félt 
az olyan embertől, akiben a szülőföldje 
iránt nem gerjed öröm és szívmelegítő 
érzet; annyira félt, hogy már nem is 
embernek látta az olyan egyént, ha-
nem ördögnek, aki „lelépett az emberi 
hivatás pályaköréről". Ma — éppen a 
legújabban zajló napjainkban — „fel-
támadt" nekünk Orbán Balázs, halálá-
nak kerek századik évfordulóján tá-
madt fel éppen, s éppen a legjobbkor 
ahhoz, hogy „legnagyobb székelyként" 
az adományozó nemességnek, az önfel-
áldozó demokrataságnak, a szülőföldhöz 
rendíthetetlen hűséget tartó honszere-
tetnek legyen a legnagyobb példája! 
Soha jobbkor nem támadhatott volna 
fel a példájával ahhoz, hogy annak 
fénypászmájában még szívszorítóbbnak 
lássék a riasztó árny: demokráciában 
élni akaró honfitársaink százai és ezrei 
annyira nem lelkesülnek a szülőföld 
látásától, hogy sokasággal lépve le az 

(Folytatása a 14. oldalon) 
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Imreh István 

Orbán Balázs - székelység - szabadság 
ja magát (a guberniumi levéltár tanú-
sága szerint) az az aranyos széki ro-
mán szabad ember, aki harciasan je-
lenti ki, hogy székely jussaiból nem 
enged. 

A templomi ülésrend 1752-ben Sze-
niorján az első sorokat a szabadoknak 
biztosította, de Sepsibodokon még a mi 
századunkban is a templom előkelőbb, 
jobboldali padsorai illették meg a ka-
tonarendieket, míg baloldalon a „pa-
rasztok" ültek. A földesurat szolgáló,, 
jobbágy családból származó Béres Mó-
zest a két világháború között is csak 
parasztnak nevezték, s ő a feleségét; 
Fodor Amálit azért hagyta el. mert ez 
a határőrkatona elődöktől származó 
„székely" asszony emiatt csúfondáros--
kodott vele. 

Száz esztendő, egy évszázad — ten-
gernyi idő. Ennyi telt. el azóta, hogy 
Orbán Balázs lehunyta szemét. Viharos, 
zaklatott élet után sirjában sem pihen-
hetett békességben. Igaz, a feledés sem 
temette mélyebbre, hiszen népe gyak-
ran ültette „az emlékezés aranyszéké-
be«. 

Most, a szabadság hajnalhasadásának 
derengő világánál ismét tiszteleghet-
tünk előtte. Tettük ezt szóban, írásban, 
és áprilisban Székelyudvarhelyen olyan 
Közművelődési Egyesület is alakult, 
amely az ő nevét viseli. Nekünk, uni-
táriusoknak, mint őt szívünkbe, közös-
ségünkbe fogadóknak, több véle szem-
ben a tartozásunk, a kötelezettségünk. 
A múltban tet tük is, amit megtehet-
tünk. Ne feledjük, hogy például 3 890-
ben Kolozsváron már megjelent egy 
kis kötet Orbán Balázs emléke címmel. 
Szerkesztője Boros Gvörgy, lapunk 
megalapítója. A szerzők között van Ja -
kab Elek. Kőváry László is. 1929-ben 
pedig hálás városának. Székelykeresz-
túrnak a kaszinója adja ki azt az írás-
gyűjteménvt, amelynek címe Ki volt 
Orbán Balázs? Szerepel benne, többek 
között. Kelemen Lajos, Szentmártoni 
Kálmán. E kiadvány alcíme: Emléke-
zés a legnagyobb székelyre születésé-
nek századik évfordulóján. 

A „legnagyobb székely" jelzőt — s 
ezt szívet melengető jóérzéssel mond-
juk — nem véres csaták, öldöklő küz-
delmek hőseként érdemelte ki. hanem 
elsősorban azzal, hogv megalkotta a 
Székelyföld leírását, népének és szülő-
földjének eposzát. Igaz, részt vett a 
Függetlenségi Párt bajvívójaként a po-
litikai, a közéleti harcokban is, de min-
denekfelett a székely szabadságeszme 
modelljének népszerűsítésével, kiter-
jesztésével munkálta egy új, jobb, em-
beribb társadalom megteremtését. 

Szentmártoni Kálmán szerint „célja 
az volt, hogy a székelységet magama-
gának megbecsülésére, saját értékének 
helyes felismerésére megtanítsa . . ." 
önér téktudatot sugárzó, önbecsülésre-
nevelő volt minden szava, az 1867 előt-
ti súlyos elnyomatás napjaiban, és iö-
vendőt. er*v „nemesebb demokráciát" 
szolgáló törekedés késztette a s z é k e l v 
szabadság dicséretére a későbbiekben 
is. Azt írta 1883-ban a székelyséqről: 
„Demokratikus intézményeinek fejlett-
ségében s politikai érettségével meg-
előzte Európa minden más nemzetét, a 
közteherviselés (általános hadkötelezett-
ség) és jogegyenlőség népboldogító nagv 
eszméje volt itten akkor, amidőn Euró-
paszerte a feudalizmus űzte szégyenle-
tes túlkapásait". 

* 

A szabadparaszti székely társadal ~m 
„ideáltípusa", a székely minta már a 
középkorban is kapósnak bizonyult. 
Historikusok derítették fel azt, hogv a 
Dózsa György vezette paraszthadak 
ideológiájában főhelyen ennek a társa-
dalomnak a képe állott. A Krassó me-
gyei Monostor román lakói 1514 után 
„székely módra" (more Siculorum) 
akarták büntetni a közösséggel szolida-

Orbán Balázs főleg az 1562 után 
megfogyatkozó székely szabad k tár-
sadalmáért lelkesedett. Ö maga sem 
egy nációban, nem valaminő nemzeti 
vagv faji különálló népcsoportban volt 
a ..legnagyobb", hanem a szabadrendi, 
emberi jogokat keménv küzdelemben 
védelmező, jogegyenlőséget, önrendel-
kezést oltalmazó népcsoportban minő-
síttetett élenjárónak. 

ritást nem vállalókat. S bizony „székely 
módon" éltek fogarasföldi bojárok, kő-
várvidéki puskások, bihari hajdúk is. 
(Kiváló német jogtörténészek szerint a 
feudalizmusban egy-egy népcsoport le-
hetett kollektív szabadságjogok birtoko-
sa, előjogaik jelentették a szabadságot, 
s ők így váltak „nációvá".) 

Miért kellett erről szót ejtenünk? 
Azért, hogy azt is szóvá tehessük, hogy 
az Orbán Balázs-i szabadságmodell szé-
kelyei nem voltak sem külön nemzet 
vagy etnikum, sem nemzetiség, még 
kevésbé valaminő külön fajtája az em-
beriségnek, hanem egy kollektív sza-
badságot fenntartó magyar társadalmi 
réteg! 

Hiába volt valaki ősi székely csalá-
dok leszármazottja, ha zsellér- vagy 
jobbágysorba süllyedt, székelységét 
már elvesztette. Szentiváni Mihály így 
versel: 

„Zsellér vagy te, én meg székely; 
De egünkre egv nap jő fel." 
Az urat szolgáló nyárádmenti tehát 

már nem „székel"; viszont annak tart-

Orbán Balázs székelj udvarhelyi síremléke 



Tamási Aran 

Szülőföldem 
(Részletek) 

Olt fekszik a bőröndöm az ablak mellett, a bal sarokban. 
Nézem kívülről, s néz ő is engem. Három embe»r ül a fül-
kében, igen urason ülnek, nem szólnak egymáshoz egy szót 
sem. Még azzal sem zavariák a csendet, hogy az egyik ész-
revegye a másikat. Mind egy-egy bezárt egyéniség az uta-
zásban. De minek is vizsgálódnának, vagy tennének kérdést 
egymáshoz: tudják úgy is jól, hogy együvé tartoznak. Nem 
nagy bábel-kocsi ez, mint a második vagy éppen a harma-
dik Osztályos, ahol nem érti egyik a másiknak a nyelvét. 
Mind nemzeti ez és mind űr; s mivel nincsen ellenkező sem 
nvelvben, sem társadalmilag, sem pedig gondolkozásra: egy 
kicsit úgy hat már. mintha nem is Erdélyben volna. 

Csak éppen én nem találok ide. _ 
Mindenütt olvasnak, a többi fülkében is. Egy-kettő köny-

vet, de mind újságot, a tetemes rész. S kivétel nélkül mind 
román újságot. Én is vettem egy pestit s egy nálunk való, 
magyar lapot az útra, ott lapulnak a zsebemben. Odanyú-
lok, de hirtelen meghökken a kezem s nem húzza ki a ma-
gyar újságot. S abban a pillanatban megforrósodik a két 
vakszememnél az ér, s mind az eleven sebből a vér, forrón 
buggyan ki egész testemen a kérdés: 

— Micsoda dolog ez? 
Ilyen alávaló volna az emberi természet, vagy a létfenn-

tartási ösztön, amely mindenekelőtt alkalmazkodás a körnve-
zethez? Vagy a figyelem hatalmasodott el annyira raj tam, 
amit a hordárral szemben szabadjára ereszték vala: hogy ne 
bontsam meg ezt a szép, nvugodt és zavartalan nemzeti össz-
hangot, amely az egész első osztályon gyanakvás nélkül 
nvugszik! 

No várj, gondolom, mert én most kivallatom magamat. 
Elé az értelemmel tehát, amit eszményekhez és igazságra 

neveltem mindig. Vizsgálja meg szigorúan az ösztön rugóit, 
amelyek ellene indulnának el; világítsa meg á ' re j te lmeket , 
bíráskodjék és ítéljen ebben a dologban, hiszen a kisebbségi 
élet legbensőbb lényegéről van itt szó. Ha a más nyelvű ki-
sebbségeket nem számítom, mi magvarok is másfél millió 
számban éljük ezt az életet. Vizsgáljuk meg tehát, ezt a csep-
pet; ami a tengerből való. s már mondom is: Igen, Erdély 
földje ez; s te is erdélyi vagy. Nem jövevény, ki sóval vagy 
arannyal kalmárkodni jött volna ide. A nép,, melyből szár-
mazol. már itt volt ezer esztendővel ezelőtt. S ha igazuk van 
a tudósoknak, hogv avarok maradványai a székelyek, akkor 
itt volt azelőtt is. Nemzetséget sem habozott soha, hogy más 
országnak jobb földjét kívánta volna lakóhelyül, hanem ezt 
védte tatárral, némettel és muszkával szemben. $ most in-
gerülten néznek mindenütt reád, ha nyelveden szólasz ezen 
a földön; s még úgy jársz a legjobban, ha nem válaszolnak. 
Jól teszed, ha titkolod is, hogy magyar vagy, mert puszta 
létecl kellemetlen és izgalmat idéz fel. 

Ezt látod, és ezt érzed már huszadik éve: lélek és test. 
néha már fáradt. Meg kell értened tehát, ha egyszer egy-
szer nyugalomba ereszkedik. Ne zizegi ilyenkor, hanem ma-
radj csendességben és észrevétlenül. Látod-e, a vadmacska 
is a fának kérgén fekszik, amely véle egyszínű; avagy a le-
veli béka is milyen okosan megvan a zöld levelek között, S 
azért ne félj, mert a vadmacska, feküdjék akármeddig is a 
kérgen, úgy sem fog taplót teremni soha; s nem a leveli béka 
sem virágot, hanem marad minden a maga természetében . . . 

tgv okoskodtam magamban, de ahogy újból végigszala-
dok azon, amit eddig okoskodtam, egyszerre heves ellenke-
zés kél bennem, s így folytatom: Igen, ,vannak természeti 
törvények, az igaz; de azért van-e az ember, egyenként és 

Összesen, hogy gondolkozás nélkül elfogadja és bétőltse a 
természeti törvényeket, amelyek a testé és a testi ösztöné? 
Ezt itt a kérdés. Felelj! 

Bolond vagy, gondolom magamban, hogy még fel is te-
szed a kérdést. Hiszen a napnál világosabb, hogy nem azért 
van az ember, sem egyenként, sem együttvéve miszerint 
gondolkozás nélkül elfogadja és betöltse a törvényeket, ame-
lyek a testé és a testi ösztöné. Sőt minél emberibb és minél 
inkább emberiség, annál inkább nem azért van! Mert em-
beribb a szellem, mint a test; és a művelődés is inkább lé-
nyege az emberiség fogalmának, mint a javak. Töltse be hát 
mindenki és töltsék bé a nemzetek is a szellem törvényeit, 
amelyek az igazság, a jog és a tudás. S legfőképpen az er-
kölcs! Ez hát számodra is az út, s többé ne hozakodj elé a 
vadmacskával. Taníts mindenkit erre, hogy jobb lehessen 
a világ. S ne csüggedj, mert ha nézed a nemzeteket, jelen-
leg is azt fogod látni, hogy minél jobban bétöltik a szellem 
törvényeit, annál inkább szabadságot adnak a te nyelved-
nek és a más nyelvének, s úgyszintén az eszed és a két ke-
zed munkájának. Lám, az angolok ilyenformán csinálják. S 
emlékezzél csak vissza, hogy amikor Amerikában voltál, ott 
beszélhettél, ahogy tudtál s ahogy akartál; iskolát állíthattál 
volna fel, amilyen tetszett; és a hivatalból nem dobtak ki, 
amiért nem tudtál elég jól angolul, hanem éppen felvettek, 
hogy legyen, aki a magyarokkal magyarul beszéljen. Pedig 
volt-e az őseink közül egy is, aki harcolt volna a vad indiá-
nusokkal? Ügy-e, hogy nem! De ezt az erdélyi földet mű-
velték, éltek és haltak érte. S húsz esztendő alatt mégis 
annyira mentél ezen a földön, hogy már-már a vadmacská-
ra gondolsz, nemhogy bétöltenéd a szellem törvényeit s 
ügyelnél arra ,hogy mások is bétöltsék. Miféle dolog ez! Hát 
szabad eléfordulni annak, hogy nem szólasz bátran a te nyel-
veden, csakhogy megkíméljed magad a kellemetlenségtől? . 

Mintha bolhák futkorásznának a hátamon, egy kicsit 
megrázom magamat s kitekintek az ablakon. Aztán a föl-
dek és a hegyek láttára nagy nyugalom száll meg lassan. Meg-
fordulok, bémegyek egyenesen a fülkébe s leülök a helyem-
re, az ablak mellé . . . 

* * * 

Éppen ezen a mai napon ne hinne az ember? 
Lám, hitben és örvendezésbcn hömpölyög a nép is a 

templom felé; s ott mise végén arról beszél a pap is, hogy 
hinni kell! Nem úgy, mint Mária és Mária Magdolna, akik 
arról beszéltek, hogy ki fogja elhengeríteni a sírról a kö-
vet, mivel ők bé akarják balzsammal kenni a Jézus testét?! 
S nem is úgy, mint az apostolok, kiknek az ajtón keresztül, 
nyitás nélkül, megjelent a feltámadt Krisztus; s ők mégsem 
hittek benne, csak amikor kenyeret és mézet evett előttük! 

Azóta hinni kell, mert lehet. 
Látom, a nép tud is hinni, mert ahogy templomból jövet 

özönlik széjjel az utakon, csak derűt, jobbulást és jót beszél. 
S azt beszélünk mi is, ahogy rokonokkal megbővülve men-
degélünk hazafelé. 

Vidámabban ebédet sem ettünk soha. 
S utána úgy eltelik az idő, hogy mind csodálkozva emel-

jük fel a fejünket, amikor temetésre harangoznak. 
— Bátyám eljön-e? — kérdi Gáspár. 
— Hogyne! •— mondom . . . 
Ott állok künn a tornác mellett, öcsémmel és egy-két 

rokonnal. S amikor hallom, hogy végre szegezik bent a ko-
porsót, mondom magamban; no, mindjár t látni fogom én is 
a bírót ,aki olyan volt mindig, mint egy vadkirály. Nem ta-
gadhatom, tetszik nekem, hogy valaki ennyire erős legyen 
s ne tudja megtörni semmi. De ahogy lehozzák a koporsót 
az udvarra s ott mögötte megpillantom a bírót, döbbenve 
húzódom magamba. - , • -
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Mert' félére "fonnyadva és nyomorultul áll a dölyfös em-
ber. ~ ' V 1 . ' 

Ügy érzem, rögtön sírni kezdek. 
De ő még nálamnál is többet és ember ibbet érezhet, mer t 

ahogy megmozdul a koporsóval a halottas kocsi, gyámolta-
lanul lendül-a két kar ja előre és elcsukló hangon, mélyen a 
porból nyög fel mindenki előtt. 

Az édesanyját szólítja, aki utolsó ú t j á ra már elindult. 
Elfordulok és a nagy székely kaput nézem, amely gyász-

leplekbe öltözve feketén meredezik. 
— A temetőbe k imenjünk-e? — kérdi öcsém. 
Halkan csak annyit mondok neki, hogy ő menjen. Aztán 

megfordulok é s ' egyedü l felfelé indulok az úton. De háza-
menni sincsen kedvem. Talán a mezőre, ahol egyedül lehe-
tek; a rügyező f ák és madarak között. 

. Ez jó. . . . 
Már le is ereszkedett az este, amikor haza vetődöm. Só-

gor nincsen itthon, valahol a korcsmában ünnepel, a többi 
erdei munkásokkal, húsz lejjel a zsebében. Agnes is nyá jba 
készül. Egyedül anyám üldögél mellettem, de amikor haza-
kísérem a buvákoló holdvilágon, akkor sem merem meg-
mondani neki, hogy ú t ra indulok holnap délben. 

— Hol van sógor? — kérdőm Ágnestől reggel. 
A?t mondja, már egy órája is van, hogy elment. Mit. 

akarnék véle? . . 
— Szekeret kéne fogadni — szólok csendesen. 
Ágnes csodálkozva tekint rám, majd elfordul és nehezen 

csak ennyit felel: 
— Azt lehet kapni . . . 

S ahogy ott állunk beszéd nélkül, hir telen az anyám arca 
jelenik meg előttem, majd a Gáspáré utána. Aztán a többi 
testvérek jönnek csillanással és a sor végén a föld s az örök 
béke nyugalmával megjelenik apám. ' - ' 

Rögtön há tamra vetem a kabátomat, hogy indul jak a te-
metőbe. Sógor akkor érkezik éppen. Nagy bokor virágot tar t 
az ölében, fái és földi virágokat vegyesen. Mosolyogva felém 
nyú j t j a és így szól: _ 

—• Sógor ura t üdvözli a tavasz! 
ö l embe veszem a virágokat és úgy viszem a temetőbe. 

Messze bent van az apám sírja, együt t a nemzetség régi ha -
lottaival, kiknek elejét még akkor temet ték ide, amikor fel-
ütöt ték a temetőt. Nagy kereszt van az apám sírja felett / 
barnul már erősen a cserefája s igen a bádog I s felette. Ma-
gán a hompon kizöldült már a fű, egy-egy kövér ibolya is 
duzzad ra j ta . Mellette a testvéreim feküsznek, haton. Majd 
nagyapám és az ő fiai. Tovább dédapám nyugszik és az ősök 
számosan. 

ö lemből odateszem a virágokat az apám sír jára , hadd 
üdvözölje őt is a tavasz, amelyet annyi t és oly nehezen vár t . 
örökké. Aztán mozdulatlanul nézem a földet és az jut eszem-, 
be, hogy valamikor én is itt fogok feküdni. 

Most csend van és heven süt a nap. Fénye zuhog a ha-
talmas temetőre és a bádog, a sok kereszt tetején, ezer csil-
lámban veri vissza. S e káprázatban, az apám és az ősök 
sírjánál, vajon fel tehetem-e a kérdést : 

— A miénk ez? 
Nem tehetem fel, mert ez kérdés nélkül a miénk. Miénk 

a fénv, amit l e lk inkbe fogadunk; s a föld, amelyen élünk 
és meghalunk, 

Tompa László 

Új Dévavára épül 

(Éjjelenként mondom önmagamnak) 

Hát senki? Sem társkéz sem asszony — 
így is jó. Hiszen igazuk van! 
(Oly becses most a munka — hát még 
A vér!) No csak tovább magunkban. 

Hogy váram'százszor, föleiig omlott, 
S lelkem is .százszor belerengett .— — 
Azért ne 'szánjón senki. Részvét 
Nem kell Kőm íves "Kelemennek. 

így most is ú j r a . . . Semmi,"mondóm':' 
Ilyet ki s zokna ' i t i ^ r ha-"én••nem?'' : 

Csak Hadd vrvódjam itt az.éjjel , 
Keserűen és éjsötéten — —. ..-.. 

(Halljátok-e: nincs veszve.semmi. 
(Idő, to is korán kacagsz még!•): • 
Holnapra már hordom a tégíat 
S 'ha'kéH': vérem lesz á ragasztók.' 

S már dúdolok, míg a halódó 
Hold vére a felhőkre árad, 
S a levegőbe rajzolódni 
Látok egy magas, büszke várat. 

Mert engem semmi meg nem ingat, . -
A cél felé szent izgalom hajt , 
S egy reggel — bár holtan rogyok rá — 
Az a vár mégis állni fog majd ! 

1923 
A sárdi unitárius egyházközség úrvacsorai tányérja 
(Orbán lialázs felvétele) 
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MENNI [?] 
vagy 

MARADNI [!] 
Arra a kérdésre, hogy mit jelent számomra a hit, törté-

nelmi helyzetünkből adódóan azt felelhetném, hogy MEG-
MARADÁST, pontosabban ITTMARAD ÄST. 

Számunkra hit volt, a túlélés, mert bíztunk abban, hogy 
semmi nem örök a világon, még a diktatúrák sem. A diktá-
tor Nagy Alma volt, hogy az országot megszabadítja a ma-
gyaroktól. És most, miután túléltük a zsarnokot, s amikor 
egyre több esélyünk van a megmaradásra, nemzetiségünk 
megőrzésére, mégis egyre többen fordítanak hátat az ország-
nak és a népnek, ezrek lépnek a kivándorlás út jára . Ezek-
ben az emberekben december előtt erősebb volt a félelem a 
haláltól, mint a hit, és most menekülnek, mert a határon 
nem lőnek le, nyugodtan át lehet jutni a „szomszédba", és 
a „nagyobb igényűeknek" Európa nyugati részei is könnyen 
elérhetők. Érvelnek, hogy itt nem lehet biztonságban az em-
ber, példa rá a marosvásárhelyi események, de mindezek el-
lenére is igaza volt Szőcs Gézának abban, hogy Marosvásár-
helyt győzelemnek is tekinthet jük: diadalnak ama meghiú-
sult törekvés fölött, hogy az ország megszabaduljon tőlünk. 

És hit volt az anyanyelv, a szó, melyet magyarul kimond-
hattunk. Ettől is meg akartak fosztani, de, mint a gyerek, 
kitől játékát akarják elvenni, úgy ragaszkodtunk mi is az 
anyanyelvhez. Nagyon sokan erre hivatkozva hagyták el az 
országot: legyen gyermekeiknek lehetőségük magyarul ta-
nulni. Volt ez akkor, amikor szinte semmilyen módszer nem 
állt rendelkezésünkre, hogy anyanyelvi oktatást kérjünk, és 
a bátran felszólalókra kegyetlen üldöztetés várt. Bőrünkön 
éreztük a diktatúra mancsát, amint máról holnapra meg-
szüntette a gimnáziumok magyar osztályait, a magyar felvé-
telit, az egyetemre, s az utolsó időszakban egyre jobban be-
hatolt az elemi iskolák és az óvodák birodalmába is. 

Volt türelmünk hosszú éveket várni, s most, amikor van 
szabad sajtónk, a könyvkiadás is felszusszanhat, sorra visz-
szakapiuk egykori iskoláinkat, persze nem minden ellenke-
zés nélkül, érdekképviseleti szervezetünk a vártnál jobb 
eredménnyel bejutott a parlamentbe, és törvényes keretek 
között harcolhat a Bolyai Egyetemért is, éppen most meg-
növekedik a kitelepedők száma. Ha így folytatjuk, végül már 

nem lesz szükségünk se Bolyai Egyetemre, se magyar sajtó-
ra, és egyáltalán semmire. Nem kell űzzenek, megyünk mi 
magunktól, „öngyilkoljuk" a nemzetet. Nem bízunk önma-
gunkban? 

Hitem a szülőföld, a falvak, a városok, az utcák és min-
den, amit évszázadok alatt felépítettek elődeink; hitem a 
máshol csak képzeletben megelevenedő táj , hitem a temető, 
ahol őseink nyugszanak. A földműves hite a föld volt, a fal-
vak népét talán kevésbé űzték, de meg akarták fosztani ér-
telmiségétől, tudva, hogy annak hiányában a nép halálra van 
ítélve. A földművest anvanvelvétől nem lehet, megfosztani, 
de gyerekeit már igen. Védekezési reflexként az if júság me-
nekült — és értelmiség meg fiatalság nélkül egy kétmilliónyi 
kisebbségre a lassú halál vár. 

Hitem a közösség megtartó ereje. Aki néoben. közösség-
ben gondolkodik, egyéni döntéseit is ennek függvényében 
hozza. Mert a kitelepedés mindenkinek egyéni dolga, mon-
dogatják a távozók, az ő életük, ők döntenek róla. De a kö-
zösség egvénekből áll, és mivel elég kevesen vagvunk. min-
den távozó vérveszteség számunkra. És a történelemben 
nincs rá szabály, hogy egy nén nem tűnhet el egy bizonyos 
földrajzi tájegységről, még akkor is. ha ezer éves múltra 
tekint vissza. A közösségből való kiszakadás nem egvéb. mint 
a harc feladása, a közös sors nem-vállalása, menekülés ön-
magunk elől. * 

Hitem a szabadság, mert az ember szabadságra született. 
Sajnos, sokaknak ez csak arra kell. hogy megválaszthassák 
a helyet, ahol még szabadabban élhetnek. Ők már nem ké-
pesek szülőföldjükön megőrizni és élni vele. Igaz. hogy az 
ember ott érzi magát igazán otthon, ahol szabad, de ennek 
értelmében ne a szabadság után válassza meg otthonát, ha-
nem otthonában vívja ki szabadságát. 

Ám ehhez hitre van szükség és türelemre. A hit egvben 
türelem is: türelmesek voltunk, mert nem lehettünk mások, 
s most. amikor higgadtan kellene fnndolkodni. cselekedni, 
inkább a menekülést választjuk? Erdély kihaló bölényei aka-
runk lenni? 

És hitem az Isten, ki szülőföldet adott és anyanyelvet. 
A szülőföldet nem emlékeimben és az anvanyelvet nem más-
hol akarom megőrizni, hanem itt! ITTHON! 

Kelemen Hunor 

Molnos Lajos 

l x l 
az elmenők sorra mind elmennek, 
a maradók sorra mind maradnak, 
az elmenőkkel kevesebben/k lesznek a maradók, 
az elmenőkkel többek lesznek a befogadók? 
a maradóknak nem lenne vajon ahová elmenniük? 
az elmenők lehet hogy igényesebbek s bátrabbak is? 
a maradók lehet hogy egyszerűen csak tehetetlenek? 
az elmenők lehet hogv tudják hogyan jobb személyszerint? 
a maradók lehet csak annyit tudnak 

hogyan kell személyszerint is? 
az elmenöket sokan sokszor kérik hogy maradjanak 
a maradókat soha senki nem kéri hog?' el ne menjenek 
az elmenők mégis mindig elmennek, 
a maradók méais mindig maradnak 
az elmenők hiánya fájdalmas ür. 
a maradók maradása sohasem fájdalmas jelenlevés? 
az elmenőkről sokan és sokáig beszélnek, 
a maradókról a kutya sem beszél, 
az elmenők nagy örömünkre néha haza jönnek, 
a maradóknak nincs ahonnan hazajönniük nagy örömünkre, 
az elmenők lehet hogy nagyon boldogok lesznek? 
a maradók . . . nos ők egyszerűen csak mindig-maradók, 
az elmenőknek lehet hogy igazuk van. 
a maradóknak mindössze csak hite. 

én maradok — te elmész, 
én maradok — ö elmegy, 
mi maradunk — ti elmentek 
mi maradunk — ők elmennek. 

MARADUNK 
MEGMARADUNK. 

Hisz másegyebet már 
nem tehetünk. 

Kolozsvár, 1990. május 
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Brassai-hét a kollégiumban 

Az idén 432 éves múltra visszatekintő egykori kolozs-
vári Unitárius Kollégium ma Rrassai Sámuel nevét viseli. 
Először 1957—1963 között tekinthette a nagy tanítványt és 
tanárt névadójának. Pár évi tilalom után 197ü-től ismét 
„Brassai"-ként ismerik nem csak a városban, az országban, 
de még a határokon túl is e nagyhírű tanintézetet. 

1970-ben az újbóli névadáskor határozta el az iskola ve-
zetősége, hogy május végén évente megrendezi a Brassai-
napokat. így ír erről a Fiatal Szívvel diákfolyóirat 7. szá-
ma (1971. június): „A Brassai Sámuel Líceum munkaközös-
sége és tanulóifjúsága a haladó hagyományok mellé újakat 
sorakoztat. Az 1970-es évtől kezdve minden tanév májusá-
nak utolsó hetében sor kerül a Brassai-napok megrendezé-
sére. Ezek a napok ünnepélyes alkalmat nyúj tanak az el-
múlt tanév legkiemelkedőbb eredményeinek, megvalósítá-
sainak seregszemléjére". 

Az idők folyamán a Brassai-napokból Brassai-hét lett, 
a város egyre kevesebbet hallhatott róla, a ballagást június 
közepére tolták, úgyhogy ez az esemény kivált a hét mű-
sorából. De akárhogy alakultak is az idők, a hetet évente 
megrendezték. 1982-ben, az iskola 425 éves fennállási év-
fordulóján még agyoncenzúrázott műsora is visszhangot kel-
tett. Az 1986 óta egyre inkább kétnyelvűvé váló ünnepi hét 
már nevét is majdnem elvesztette, a „zilele §colii", „säptä-
mina §colii" (az iskola napjai/hete) megjelölést részesítették 
előnyben, s alig esett szó a hagyományokról. Pedig a Bras-
sai-hét egyik célkitűzése éppen a Brassai-kultusz és az inté-
zet nagy tanítványai-tanárai emlékének állandó ápolása lett 
volna. 

Az 1989 decemberi változások nyomán a kollégium is 
történetének ú jabb szakaszába lépett. 1990 februárjától nap-
pali tagozata ú j ra tiszta magyar tannyelvűvé vált, nevéből 
törölhették az „ipari" jelzőt, s jövőtől remélhetőleg ú j r a a 
város tekintélyes reál-humán tanintézeteként fog működni. 

Ilyen körülmények között került sor az idén május 28. 
és június 3. között a Brassai-hét megrendezésére. A szó sza-
badsága, a nyílt vagy megbúvó ellenőrzés hiánya szárnya-
kat adott a résztvevőknek, ugyanakkor a hiányosságok meg 
arra utaltak, hogy az idei rendezvénysorozat nem egy egész 
évi tervszerű felkészülés eredményeit összegezte, hanem 
csak néhány hónapét. Jóformán márciustól vált olyanná a 
hangulat az iskolában, hogy a napi feladatokon túl a ha-
gyományokra is lehessen gondolni. 

A Brassai-hét megnyitójára május 28-án került sor a 
nagyszünetben, az iskola udvarán, amikor Bálint Kelemen 
Attila igazgató és Simon Gábor aligazgató jelenlétében Szöl-
lősi Ferenc tanár tartott ünnepi beszédet, melyben röviden 
kitért az iskola múlt jára, elnevezésének történetére és a 
hagyományok ápolásának jelentőségére. Ugyanaznap délben 
diákok egy csoportja a Házsongárdi temetőben kitakarította 
és megkoszorúzta Brassai Sámuel síremlékét. Másnap, 29-én 
kedden délelőtt kettős tárlatmegnyítás volt: a díszteremben 
a diákok képzőművészeti alkotásait, a könyvtárban a taná-
rok festményeit-grafikáit lehetett megtekinteni. Délben a 
diákkörök tartották tudományos ülésszakukat. A 18 fölolva-
sás nagy része a hagyományápolás témakörébe vágott i Bras-
sai bácsi és a szavak (Nyitrai Mónika XII.), Az „ú j" kollé-
gium — 1901 (Varga Sándor XII.), Dr. Gál Kelemen (Sze-
kernyés Réka XII.), Gyallai Pap Sándor: Parancsolom, túr -
ni kell c. kötetéről (Bálint Emese XI.), Makkai Sándor Nem 
lehet-vitája (Zsigmond Kinga XII.), Adalékok Györgyfalva 
helytörténetéhez (Antal Emőke XII.) A „pontozó" tánc (Kön-
czei Csongor X.), Szucság kismonográfiája (Baki Hari Zoltán 
XII.), Hit és mítosz (Aranyosi Réka XII.), Mészkő bemuta-
tása (Nyitrai Mónika XII.), A „hencidától boncidáig" nép-
nyelvi fordulat története (Csatári Zsuzsa XII.). Közülük több 
meg fog jelenni az idén ú j ra induló Fiatal Szívvel című 
diákfolyóiratban. 

Szerdán délben a tantestületi tagok tudományos üléssza-
kára került sor Szőcs Judi t tanárnő rendezésében. Ezen 12 
előadás hangzott el. Knizs Magdolna, Ro^cáné Bonczos Zsu-
zsa, Kovács Jolán, Bach Steluta, Tolna Éva, Kovács Zoltán 
dolgozatai mellett a hagyományápolás szempontjából érde-
kes Szöllősi Ferenc értekezése Mikó Imre és a Brassai-kul-
tusz kapcsolatáról, Révész Erzsébet bemutatója: Brassai Sá-

muel a számítógépen, Nagy Ildikó (Az Erdélyi Fiatalokról) 
és a Csőgor Enikő (Átváltozás a népi hiedelemvilágban) fel-
olvasása. E sorok írója A két Grandpierre Kolozsvárja cí-
men tartott rövid előadást, melynek teljes szövege a követ-
kező héten a Helikonban jelent meg. Vendégként az ülés-
szakon részt vett Imreh Lajos tordai nyugalmazott tanár , 
a kollégium 1937-ben végzett véndiákja, aki az intézet nagy 
tanítványairól szólt és egy saját szerzeményű diákdal szö-
vegét mutatta be. 

Csütörtök a Brassai-kupa döntőinek napja volt, Szöllősi 
Ferenc védnöksége alatt az elemisták és líceumi tanulók 
futball-bajnokságára és a lányok kézilabda-mérkőzésére ke-
rült sor. Pénteken délután a IX. E osztályosok Tolna Éva 
tanárnő segítségével öszeállított színielőadását láthatták az 
érdeklődök: Képek Brassai Sámuel életéből. 

Vasárnap került sor a hagyományos torockói kirándulás-
ra Ilantz Irén tanárnő szervezésében. A két autóbusznyi 
tanár és diák részt vett a torockói unitárius templomban a 
pünkösdi istentiszteleten. Sajnos, a híres népviseletet csak 
a múzeumban tekinthették meg. Utána Torockószentgyör-
gyön a papi lak (Brassai szülőháza) falán levő emléktáblát 
koszorúzták meg alulírott rövid beszédének kíséretében, 
megtekintették a templomot, s felmásztak a romos szent-
györgyi várhoz. 

Jellemző, hogy az ú j körülmények között a sajtó is fi-
gyelemmel követte a hét eseményeit. A május 29-i Szabad-
ság és a június 3-i Romániai Magyar Szó közölte a műsort, 
az utóbbi lap június 10-i száma pedig Brassai-napok képek-
ben elmondva címmel Kovács Zoltán tanár 7 felvételét hoz-
ta. A televízió helyi stúdiójának magyar adásában Bálint 
Kelemen Attila igazgató beszélt az iskoláról és az ünnepi 
hétről. Hasonló érdeklődést keltett az ősi zászló alatt jú-
nius 16-án megrendezett, hosszú évek után ú j ra magyar 
nyelvű ballagási ünnepély. 

Dr. Gaal György 
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Brassó 
ismét vau Unitárius Nőegylet 

Az első brassói unitárius nőegyletet 
lUZi. leoruar 2'/-én alakítottak. ivet 
oiyan markáns személyiség, mint 
preiszner Pe temé elnök és Kovács La-
jos iéikesz-titkár állt elére, es kitartó 
bzervezessei sikerült az akkori, alig ÍUUU 
iuiket számláló gyülekezetből -lu-i nő-
tagot rendes, 74 más vallású asszonyt 
es ieri.it pártoló tagnak megnyerni. Mi-
vel az ékiezsiá israssóban meg taip-
aiatnjyi ingatlannal sem rénaeiicezetc, 
eiSü es iegiontosaob célkitűzésűk egy 
r endes tempiomaiap megteremtese voit. 
ivuiónieie esteiy ek, gyűjtések réven, 
e.vek kitartó munkajavai, ezt el is er-
tek. Mar lii2ö-ban sikerűit — íöleg a 
i\ oegy let buzgosaganak köszönhetően 
— az éisŐ brassói unitárius Hazat meg-
szerezniük. Mikor pedig iy3ü-ban a je-
lenlegi templom epiteset megkezdnette 
az egynazKozseg, penzben es egyeb ado-
manyokban közei, egy millió lejes hoz-
zájárulást mondüULütt a nők egyiete 
magáénak. 

üuzditasul érdemes lenne felvázolni 
az egyletnek teljes törtenetét, de most 
csupán annyit jegyzünk meg, nogy a 
l\oegyiet a háború aiatt es az utana 
következő években is meg hasznosan 
működött egy darabig. Am jött az 
iy-iti-as nagy „táblatóriés", amikor a 
póhtikai elioguitsag ezt a nemes intéz-
ményt is eltörölte. Néhány nő azonban, 

. ki annak munkájában reszt vett, meg-
tartotta emiekezeteoen. Bar negyven 
esztendeig azt újjáéleszteni nem tehe-
tett, most, hogy a karácsonyi változás 
ar ra-bikáimat adott, egy lelkes íiatai 
gárdában ismét felebredt a vagy az egy-
let újjy&zervezesere. 
' Ez "átkerült is ez ev április 19-én, ami-

kor" 4Ü nő összegyűlt alakuló közgyű-
lést tartani. Az E.K.T. által kibocsaj-
tgtt körözvény alapján kimondották az 
utcaalakulást, és egyben az ú j tisztikart 
is^megálaikították:. elnök Mojsza Gizel-
la, , alelnöfc: Májay Endréné es Szász 
Ker í tené (a két lelkészné), titkár Ve-
rés | | í^oltánné, jegyző Csekme Károly-
né r pénztáros Xordai Ernőné, ellenőr 
ázabó József-Attiláné és Sándor Gyu-
láné. Bzt a vezetőséget az alábbi ösz-
szétételű választmány segíti: Csorna 
Zsigmondné, Jászfalvi Kárölyné, Bene-
dek Albertné, Veress Jánosné, Nagy Ar-
pádné, Szabó Albertné, Benedek And-
rásáé, László Imréné, Gergely Lajos-
áé, Magyari Imréné, Balázs Tamásné 
es Gergely Tamásné. 

• Eréemes megjegyezni, hogy jóllehet 
Brassóban jelenleg két külön szerve-
z e t i unitárius egyházközség működik 
— igaz, egy templomban —, mégis egy-
hangúan fogadták el az asszonyok, hogy 
egyelőre egy közös nőegyletet alapíta-
nak. Ennek az ú j egyletnek csaknem 
azonos a célkitűzése a hetven, esztendő-
vel ezelőtt indult elődjével. Egyik leg-
fontosabb feladata egy második itteni 
unitárius templom megteremtésének az 
elősegítése. Ez ma Brassóban mindkét 
egyházközségnek és minden itt élő uni-

táriusnak halaszthatatlan feladata. Min-
den jel arra vall, hogy a mai nők buz-
gósaga nem íog nagy elődeik mögött 
elmaradni. Lelkesedéssel végzik a tag-
gyűjtés munkáját . 

Igen kívanatos lenné,-h-ogy idén min-
den erdélyi unitárius egyházközségben 
alakuljon meg a helybeli "nőegylet, a-
mihez csupán a kezdeményezési kész-
ség szükséges, mert tapasztalatból tud-
juk, hogy a nők lelkesedéssel és az 
anyai szeretet melegével szívesen vesz--
nek részt az ilyen munkákban. Az új, 
demokratikus élet kiépítésében jelen-
tős szerepet kell vállalniuk az egyhá-
zaknak is, erre nézve pedig ü j pézsdü-
lést és főleg közérdeklődést leginkább 
úgy tudunk elérni, ha egyleteinket — 
a Dávid Ferenc Egyletet, a Nőegyle-
tet és az ifjúsági köröket — megszer-
vezzük és munkába állítjuk. 

Ü.F.E. Ifjúsági Kör 

Hatvannégy esztendővel ezelőtt, ti-
zennyolc esztendős koromban egy au-
gusztusi napon beállítottam Kovács La-
jos akkori brassói lelkész irodájába az-
zal a javaslattal: „Tiszteletes űr, ala-
kítsunk Brassóban is If júsági Kört!" 

így jött létre az a szervezet, amely 
tizenöt éves fennállása alattj hol élénk, 
hol lanyhuló érdeklődés mellett, de 
létezett, és mindenkori 40—50 tagjá-
nak annyi kellemes percet szerzett. A 
minden héten megtartott összejövete-
leinken szavaltunk, magánszámokkal 
szerepeltünk, bemutattuk első irodalmi 
zsengéinket, énekelgettünk, előadáso-
kat hallgattunk meg, és készüigettünk 
a társadalmi és egyházi - életre. Onnan 
kerültek ki műkedvelők a Nőegylet ál-
tal rendezett előadásokra, 'együtt jár-
tunk kirándulásokra, rendeztünk tánc-
estéket, s mindezek során egész életre 
szóló barátságok szövődték. NO, meg • 
azok a nyári ifjúsági konferenciák, ame-
lyekre ennek a kis egyletecskének ki-
küldött jeként el juthat tunk és ma már 
egy háztör ténehni nevezetességű embe-
rekké vált akkord if jakkal találkozhat-
tunk. Hogy csak kapásból említsek né-
hányat : ott kötöttünk egész életre szóló 
barátságot Balázs Ferenccel, Mikó Im-
rével, Ferencz Józseffel, Kovács Lajos-
sal és anny i más feltörekvő i f jú lélek-
kel. Magam élőbb Balázs Ferenccel kö-
zösen, majd belebukása után egyma-
gamban a KÉVEKÖTÉS szerkesztését 
végeztem. 

Ilyen emlékek környékeztek, amikor 
— felkérésre — magam is megjelen-
tem az előtt a 120 lelkes i f jú előtt, kik 
idén, április 20-án azért gyűltek egy-
be, hogy a régi emlékek nyomán is-
mét Ifjúsági Kört alakítsanak Brassó-
ban, a mai unitárius fiatalság részvé-
telével. Jólesett lelkemnek, hogy nem-
csak régi emlékeket idézhettem, hanem 
tapasztalat alapján egy, az induláshoz 
nélkülözhetetlen alapszabály-tervezetet 
adhattam. Érdekes, hogy ennek csupán 
egyetlen pontja váltott ki élénk vitát: 
a mi időnkben a tagsági felső korha tá r . 
35 év volt, magam most 25-öt javasol-
tam, de végül is abban állapodtak meg, 

hogy a mai Ifjúsági Kör tagjai konfir-
málással válhassanak tagságra, jogosult-
nak 'es 30 éves korukig ebbe a csoport-
ba tartozhassanak. 

Mivel ezek a sorok is valamikor egy 
ü j korszák"kezdetének dokűméntáris bi-
zonyságai lehetnek:/ hadd soroljuk fel 
a leikés i f jú gárda első vezetőségét:'elu-
nok Józsa Attila1, alelnök Tordai Ernő 
és Sándor Emiké, ti tkár Hósszú'Csilla, 
jegyző Orbán János, pénztárnok Nagy 
Ibolya, ellenőr Lőrincz Ferenc és Ko-
vács Annamária. A választmány tagjai: 
Dimény András, Szolga Csaba, Bara 
Mária, -Gyenge Mária, Szentpáli Eme-
se és Antóny a Csaba. ••• • 

Már az első gyűlésen .egy köáöS'"ki-
rándulás tervében állapodtak ' még! 
Ugyanakkor felkérték"' a tagságot, te-
gyen mindenki javaslatot az egylet mű-
ködésére vonatkozólag. Kortünet, ítógy 
többen igényelték angol nyelvkurzus 
indítását, sőt, már első rendes összejö-
vetelükön megpróbálták fonetilvüá 
előimádkozás' alapján eme világnyelven 
mondani el a Miatyánkot . . ' . 

Az indulás biztató;. Reméljük, nem 
lesz szalmaláng a lelkesedés, és j f j a i n k 
megtalálják a hangot és .módszert,, ami 
összehozza és egyben is tar t ja a mai 
fiatalokat. Szeretnénk hinni, más .he ly r 
ségekben is, főleg városokon, mindenütt 
életképes ifjúsági körök létesülnek is-
mét, amelyekbői életrevaló egyháztár-
sadalom kifejlődését s azzal egyházunk 
jövőjét lá that juk biztosítottnak. 

És, talán-talán, ezeknek, a vidéki egy-
leteknek Kolozsvár, központtal lesz majd 
egy ú j EGYETEMES SZERVEZETE is, 
amely ötletekkel, vezetési normákkal, 
követendő példákkal segítheti a vidéki 
szervezeteket. Hasznára válhatnék. en : 
nek a szervezetnek az is, ha .ismét, meg-
jelenhetnék a KÉVEKÖTÉS is, .hogy jó 
hírt, örömüzenetet, hozzon, és.,|ia£al toll-
forgató tehetségeknek pódiujnó.t. bizto-
síthasson. • V ; „• •; ..; •;• .. sv •... . ;.: >*; ;V* , : ̂  

S?ab.ó Sámuel 

(Szabó Gyula írásának folytatása" 
a 8. oldalról) ' .»J 

emberi hivatás páíyaköréről,." mögfutar 
modásig félő demokratái lesznek a ha-
zának. Hiába van. ott mindannyiunk ne-
vében akár örökös, családi,:;iakár alkal-
mi, „előnévként" a ^szülőhelyet megne-
vező „nemesi" . származás,u s. a szárma-
zással együtt mhida.z az adomány, ami-
vel a szülőhely, kit-kit. emberi, pályakö? 
rére tett, százával - és .ezrével feledkez-
nek meg sorstársaink ,.&rról,;- hogy vi : 
szontadományukkal .magukat ; nemes 
polgárokká emeljék, • és ..- inkább • „lelé-
pő ördögök" lesznek. .Ha ilyen napok 
idején feltámad nekünk- Orbán Balázs, 
bizonyára legfőképpen ;abbeli gerjedel-r 
mében teszi, hogy elállja a, lelépok útr 
ját, keresztezze azzal az útjával, amely-
lyel imádott szülőhazájának felfedezé-
sére, megismerésére, birtokbavételére 
indult, minden tovafutóval ellenkező 
irányba mutatva a maga vándorbotját; 
„vegyük hát. vándorbotimkat .s .köves-
sük hivatásunk .útjait"*-: ..-J: .-L. • --1. ;• 
Kolozsvár, 1990. május; 30. . • • . . . 
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Egyházközségi éíet 
Az előző évek gyakorlatához híven, a hiterősítő hét 

„megkoronázásaként", az idén — 1990. április 22-én — is 
megrendeztük a homoródújfalvi egyházközség műsoros tea-
estélyét. 

Megfelelő helységünk nem lévén ilyen rendezvények 
megtartásához, a kommunista diktatúra léleknyomorító évei-
ben a lelkészi lakáson zsúfolódtunk össze. A legtöbbször szá-
zan felüli létszámmal, szolgálatot vállaló vendégeinkkel és a 
szereplőkkel, akiknek mozgási terük is alig maradt. 

A7. idén — pontosan négy hónappal a decemberi forra-
dalom győzelme s mintegy teljes hónappal a sajnálatos 
ciusi események után — a helybeli Művelődési Otthonban 
gyülekeztünk. Este hét óra után, mintegy 120 lelket szám-
láló gyülekezetben, rövid áhítattal kezdtük műsorunkat. Az 
imádkozó lelkésznek nem volt nehéz dolga megtalálni és 
megszólaltatni a hálaadás szavait: „Hálát adunk Neked, 
örökkévaló Istenünk, hogy az el nem fogyó reménytől öve-
zett várakozás évei után, ezt is megérhettük: itt lehetünk 
újra, együtt!" ( . . . ) 

Műsorunkat — tartalmi szempontból — két időszerűnek 
vélt témakörbe foglaltam: 

L Romániai magyarságunk tudatában 

' - A Jn 1,21—23 alapján részleteket szólaltattam meg 
Kós Károly: Kiáltó szó című drámai hargvételű írásából. 
Még 1921-ben írta. Ki gondolta volna, hogy 79 év múltán 
sem veszít időszerűségéből semmit, hogy kisebbségi létünk-
nek most is szinte ugyanazon — megmaradásunkat feszege-
tő, fenyegető — kérdésekkel kell szembesülnie?! 

— Ezt követően Godra Klára •— magyar szakos — ta-
nárnőt kértem fel (immáron felkérhettem) Reményik Sándor 
1918. december 29-én keltezett, Eredj, hci tudsz! c. költemé-
nyének előadására. Akárcsak Kós Károly „magasfeszültség-
gel" telített prózája, a költő ittmaradást és helytállást köve-
telő „hitvallása" is valósággal lebilincselte a hallgatóság fi-
gyelmét. (Sajnos, nem egy család van már ebben a kis falu-
ban is, akinek gyermekei és unokái „nem ismerték" Remé-
nyik versének visszatérő sorait: „Eredj, ha tudsz! . . . Én itt-
non maradok!"). 

A kolozsvári Unitárius Nőszövetség 
munkájáról 
Í990. február 22-én délután a Dávid Ferenc Unitárius 

Nőszövetség kolozsvári tagozata több mint 40 évi szünet 
után ismét megkezdte munkáját . A három egyházközség 66 
nőtagja megválasztotta ú j vezetőségét, és megszabta legsür-
gősebb feladatait. A vezetőség tagjai: Zsakó Erzsébet elnök, 
Szabó Dezsőné Balázs Erzsébet, Benedek Sándorné Fodor 
Anna, Benedek Ágostonné Rádu Ilona alelnökök, Zilahi Fe-
rencné Gál Zsófia titkár, Sándor Lászlóné Bartha Mária 
pénztáros és Fülöp Tiborné Balogh Judi t ellenőr, akiket 
munkájukban a három egyházközség tagjai közül 19 választ-
mányi tag segít. 

Tagságunk minimálisan havi 5 lej tagdíjat szavazott meg 
pénzügyi alapunk javára, de anyagilag jobb helyzetben lévő 
tagjaink nagyobb összegű felajánlásokat tettek. 

Legsürgősebb feladatunknak tekintettük az idős emberek 
helyzetének felmérését, hogy lássuk, kiknek van erkölcsi 
vagy anyagi támogatásra szükségük. 

Az elmúlt három hónap alatt rendeztünk két szeretetven-
dégséget és három összejövetelt. Összejöveteleinken megbe-
széljük az addig végzett munkát, és kitűzzük a következő 
hónapra esedékes feladatainkat. Szavalatokkal, népszokások 
ismertetésével igyekszünk hangulatossá és vonzóvá tenni 
összejöveteleinket. 

Legközelebbi célkitűzésünk: tagtoborzás, iskolás gyerme-
kek meglátogatása és ösztönzése arra, hogy minél többen 
látogassák a vallásórákat. Emellett szeretnénk őszig külön-
böző működési formákat találni többféle igény kielégítésére, 
mint pl.: vallásos összejövetelek, kézimunkakörök, szövőtan-
folyam, nyelvtanfolyam. Szeretnők bevonni az i f jakat is, 

A néhány évvel ezelőtt konfirmált, s már akkortáj t is 
érzékeny előadói tehetséggel megáldott Dakó Evike szólaltat-
ta meg ezután Petőfi Sándor: A székelyekhez c. versét. 

Próza és líra hangulatát oldandó: ii'j. Cseke József né. Pi-
roska. újfalvi énekvezér vezetésével, negy székelyruhás fia-
tal lány — Birtalan Zita. Cseke Ilike, Dakó Evike és Egyed 
Enikő — lépett színpadra. Négy enekkel gyönyörködtették 
hallgatóságunkat. 

Az első rész méltó „záró akkordjaként" ismét Godra Klá-
ra tanárnő következett. Tamási Áron: Erdélyi társaság c. no-
velláját (1936) olvasta fel, olyan lebilincselő megelevenítő 
erővel, hogy lélegzet-viszafojtva hallgattuk, még azok is, 
akik ismertük a Tamási-írást. 

Hi veink figyelme nem szorult felfrissítésre, de a műso-
ros est második részére való rátérés előtt, sort kerítettünk 
a szokásos „három T"-s tevékenységünkre is. Következett 
hát a hagyományos tea elfogyasztása (ízletes süteménnyel), 
majd a tombolajáték. Végül a híveink által felajánlott — 
hozzáértő és dolgos kezű asszonyaink által feldíszített, fel-
szeletelt és felszolgált — torták. Kilenc! 

A felszabadult, hangulatos — sőt: játékosan izgalmas! — 
percek után, rátérhet tünk műsorunk második részére. 

2. Európához tartozásunk tudatában 
„Kitekintő": Svájcra. Vetítettképes előadás, amelvre a 

szomszédos homoródkarácsonyfalvi lelkészünket, Lakatos 
Gyulát kértem fel. 

Az elbeszélő szó megelevenítő erejével és a kiváló ér-
zékről árulkodó, gyönyörű színes felvételek segítségével, 
mintegy két órát „kalandozhattunk" Európában —' a svájci 
Locarnotól Budapestig —, hogy az „Európai ház" szépségé-
től-gazdagságátói (nemcsak anyagi!) „megérintve" térhes-
sünk haza, az utolsó képkockákon már a karácsonyfalvi mű-
emlék templomban gyönyörködve. 

Élményekben gazdag, szép esténk volt ez a vasárnapi; 
mindenképpen emlékezetes. Hála a jó Istennek érte! És kö-
szönet mindazoknak, akik megrendezésében —• híveink er-
kölcsi és anyagi pártfogását kiérdemlő módon — részt vállal-
tak. 

Azzal a reménnyel indultunk haza — késő esti órán —, 
nogy a méltó folytatások sem maradnak el; bízunk: követ-
Keznek! Kovács István 

unitárius lelkész 

akik a Nőszövetség jövőjét jelentik. Jelenleg legaktívabb 
tagjamK a nyugdíjasok, de támogatóink között sok a doigozo 
no is. , 

r e l akar juk venni a kapcsolatot a már megalakult vagy 
a megalakulóban levő városi és falusi unitárius nőszövetse-
gekkel, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, munkánkat 
összehangoljuk, egymástól tanuljunk. Ebből a célból szíve-
sen szerveznénk találkozókat is. 

Reméljük, hogy munkánk eredményeképpen elmélyül 
unitárius öntudatunk, összetartozásunk tudatosabbá válik, és 
hozzájárulunk ahhoz az általános célkitűzéshez, hogy otthont 
teremtsünk ebben a hazában. r , . , „ ,, Zsako k i z s e b e l 

ÜPPMT j ^ £ 

A Székelykő Torockóról nézve (Orbáu Balázs felvétele); 
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Hírek 
Az Egyházi Képviselő Tanács 

február 22-én tartotta I. évnegyedi 
rendes ülését. Tárgysorozatán szerepel-
tek: az 1989. november 25. és 1990. feb-
ruár 20. közötti időszakban elnökileg el-
intézett fontosa bb közigazgatási és gaz-
dasági ügyekről szóló jelentések, a 
Missziói Bizottság, a Valláserkölcsi Ne-
velési Bizottság és az Egyházi Nyug-
díjpénztár Vezető Tanácsának február 
21—22-én tartott üléseinek jegyzőköny-
vei, jelentés a vallásos rádióadások 
szervezéséről, a történelmi magyar egy-
házak Szándéknyilatkozata, a Romőniai 
Magyar Keresztény Egyházak Szövet-
ségének nyilatkozata. Megbeszélésre ke-
rültek még a következő kérdések: egy-
házunk tervei a megváltozott viszonyok 
között, az Amerikai Unitárius—Uni-
verzálista Egyház küldöttségének láto-
gatásáról készült jelentés, javaslat az 
Egyházi Biztosító szabályzatának élet-
beléptetéséről stb. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyedi lelkészi értekezlete-
ket március 6—16-a között tartották 
meg az egyházkörök lelkészei. Az érte-
kezleteken két előadás került megbe-
szélésre: Dr. Erdő János: A család alap-
ja a házasság és Dr. Szabó Árpád: Teil-
harci de Chardin; 2. rész. A lelkészi ér-
tekezleteken megtárgyalták a Missziói 
Bizottság jelentését is az egyház 1988. 
évi szolgálatáról. 

Ez alkalommal tartott istentisztele-
teken szószéki szolgálatot végeztek: a 
kolozsvári 2. sz., iriszi egyházközség-
ben Sándor Bálint torockószentgyörgyi 
(Jn 14,6), Marosvásárhelyen Kiss Ká-
roly medgyesi (Lk 15,11—32), Székely-
udvarhelyen Kászoni K. József homo-
ródszentmártoni (Lk 16,13), Sepsiszent-
györgyön Gál Jenő nagyajtai (Jn 16,32) 
lelkész. 

Lelkésznevelés 

A Teológiai Intézetben az 1989— 
1990. tanév I. félévi vizsgáit január 4. 
és február 3. között tartották meg. 

A csendesnapok hiterősítő előadásait 
február 7—8. napjain tartották. Az 
unitárius hallgatók részére Csongvay 
Attila szentgericei lelkész: Védekezés 
a .szekták ellen és Kovács István ho-
moródújfalvi lelkész: Szószéki szolgá-
latnak hitvédelmi jellege címen tartot-
tak előadást. A csendesnapok alkalmá-
val mindkét lelkész bibliamagyarázat-
tal egybekötött áhítatot tartott.. 

Az országunkban bekövetkezett vál-
tozások lehetővé tették, hogy az 1989-

90 -es tanévre az I. évfolyamra még há-
rom teológiai hallgatót hívhassunk be, 
azzal, hogy az év hátralevő részében 
pótolják elmaradt tanulmányaikat. így 
nyert felvételt Kiss László dicsőszent-
mártoni, Kozma Albert bölöni és Me-
zei Csaba kolozsvári ifjú. 

Hiterősítő istentiszteletek 

Az év első hónapjaiban egyházköz-
ségeinkben megtartották a hiterősítő 
istentiszteleteket; ez évben a központi 
téma: Az imádkozás mint a lélek meg-
tisztulása, megerösöaest; az ember be-
széde Istennel (Mt 6,5-—13) volt. 

Pályázathirdetés 

Az Egyházi Képviselő Tanács pályá-
zatot nirdet vallásoktatási kézi- es tan-
Könyvek írására: Az I. és II. elemi osz-
tályosok részére a lelkészek használa-
tára. A kézikönyvnek tartalmaznia Kell 
a valláserkölcsi nevelési tantervben elő-

i rányzot t célokat, valamint verseket, 
meseket és történeteket. 

A III. osztályosok részére tankönyv 
az Ószövetségből. 

A IV. osztályosok részére tankönyv 
az Újszövetségből. 

Az V. osztályosok részére az Unitá-
rius Egyház története. 

A VL osztályosok részére: Unitárius 
hit- és erkölcstan. 

Az I. és II. osztályos tanulók részére 
készítendő kézikönyv pályázati határ-
ideje 1990. október 1. A többi tan-
könyvé december 31. 

Személyi változások 
Február 28-án nyugalomba vonult Dr. 

Szász Dénes székelyudvarhelyi lelkész, 
tiszteletbeli esperes. 1918. október 29-
én született Medeséren, tanulmányait a 
székelykeresztúri Unitárius Gimná-
ziumban, majd Kolozsváron, az Unitá-
rius Teológiai Akadémián végezte (1938 
—1942); 1942-ben szakvizsgázott, 1943-
ban lelkészképesítő vizsgát tett. 1942 
—1945 között Szászrégenben segédlel-
kész, majd szórványgondozó segédlel-
kész, rövid ideig Kolozsváron hitokta-
tó-lelkész. 1946—1955 között Gagyban, 
1955—1990 között pedig Székely udvar-
helyen végzett rendes lelkészi szolgá-
latot. 1957—1972-es években 15 évig 
előbb a székelyudvarhelyi majd a szé-
Kelykeresztúr—udvarhelyi egyházkör 
esperese volt. 48 évi felelősségteljes és 
lelkiismeretes egyházépítő tevékenysé-
géért köszönetet mondunk. 

* I 

Dimény András vargyasi lelkész már-
cius 31-én, 49 évi szolgálat után vonult 
nyugalomba. 1917. október 1-én szüle-
tett Vargyason. A kolozsvári Unitárius 
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Gimnáziumban tett érettségi vizsgát, 
1937—1941 között végezte az Unitárius 
Teológiai Akadémiát. 3 évig Korondon 
hitoktató segédlelkész, 1945-től, 45 éven 
keresztül szülőfalujában, Vargyason 
rendes lelkészi szolgálatot teljesített. 
Buzgó gyülekezetépítő- és megtartó 
szolgálatát köszönjük. 

• Dr. Kovács Lajos január 1-én fo-
gadást adott a püspöki laKáson. A fo-
gadáson részt vettek egyházi közpon-
tunK tisztviselői, a teológiai tanároK, a 
kolozsvári egyházközségek lelKészei, 
gondnoKai és hívei. FőpásztorunKat Dr. 
Erdő János főjegyző üdvözölte, beszé-
dében az elmúlt esztendő eredményeit 
vázolta, majd a megváltozott körülmé-
nyekre utalva egyházunk jövőbeni 
terveire tért ki. Az üdvözletre Püspök 
afia válaszolt. 

• Január 13—16. között az észak-
amerikai Unitárius Univerzalista Egy-
ház 12 tagból álló küldöttsége tett lá-
togatást egyházunkban Dr. William 
Schultz elnök vezetésével. A küldött-
ség tagjai megtekintették egyházi köz-
pontunKat, a teológiai bentlakást, majd 
a három kolozsvári egyházközségben 
tettek látogatást. Délután fogadás volt 
a püspöki lakáson, megbeszélés az E. K. 
Tanács-termében és sajtótájékoztató. 

Január 14-én a küldöttség tagjai Tor-
da és Marosvásárhely környéki egyház-
községekben tettek látogatást, amely 
alkalommal Tordán Dr. Donald Szán-
thó Harrington, Marosvásárhelyen és 
Szabédon Dr. William Schultz tartott 
istentiszteletet. Január 15-én megláto-
gatták a segesvári, újszékelyi, alsóbol-
dogfalvi, székelyudvarhelyi, korondi és 
siménfalvi egyházközségeket. 

• Dr. Nicolae Stoicescu vallásügyi 
miniszter február 3-án rövid ismerke-
dési látogatást tett Dr. Kovács Lajos 
püspöknél. 

• Kelemen Miklós a Magyarországi 
Unitárius Egyház tanácsosa Gálfi Gá-
bor budapesti gondnok, Dr. Jakab Jenő 
pestlőrinci lelkész, Török Tamás író 
február 12—13-án látogatást tettek egy-
házunkban mint a Magyarországi Uni-
tárius Egyház képviselői. 

Az Unitárius Világszövetség (IARF) 
frankfurt i titkársága részéről többször 
is meglátogatták egyházunkat: 

Február 13—14-én Lucie Meijer és 
Irmtrud Schmalenbach, az IARF 
tisztviselőnői. 

Klaus Glindemann az IARF főköny-
velője és Elain Gallangher lelkésznő 
15-19- i látogatásuk alkalmával adták 
át az IARF ajándékát. Többek között 
1 sokszorosítót, 4 írógépet és Bibliákat. 
16-án vendégeink részt vettek Magyar-
szováton a hiterősítő istentiszteleten. 
17-én meglátogatták a dicsőszentmárto-
ni, küküllődombói, ádámosi és magyar-
sárosi egyházközségeket. 18-án, vasár-
nap istentiszteleten vettek részt a ko-
lozsvári belvárosi templomban. 

Március 27—28-án Diether Gehr-
mann főtitkár és Klaus Glindemann tett 
látogatást egyházunkban, átadtak egy 
Volkswagen mikrobuszt, egy fénymáso-
lógépet és egy professzionális számí-
tógépet, az IARF adományaként. 
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