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Dr. Szabó Árpád 

A család a keresztény élet 
iskolája 

A társadalmi érdek megköveteli az 
egészséges és szilárd házassági kap-
csolatok létesítését és fenntartását. A 
család csak akkor tud megfelelni felada-
tának, ha kialakulhat a házassági együtt-
éléshez szükséges szeretet, kölcsönös 
megértés, felelősségérzet és bizalom. 

A családtervezés általános társadalmi 
gyakorlat lett, a gyermekszületés gon-
dos mérlegelése előzi meg. A mérlege-
lendő szempontok között szerepelnek 
anyagi, társadalmi, kulturális, tudati, lel-
ki, stb. tényezők, de a döntést jelentős 
mértékben befolyásolja a házastársak 
egymásközötti viszonya is. Ha ez a kap-
csolat szoros, mindketten bíznak tartós-
ságában, létrejön a család belső harmó-
niája. 

Ezért a keresztyén vallás irányelveket 
is ad: a házastársak keresztyén felelős-
séggel éljék meg ós töltsék be tisztüket. 
Isten iránti engedelmes tisztelettel, kö-
zös tervezéssel és igyekezettel alakítsák 
ki a maguk helyes álláspontját. Vegyék fi-
gyelembe saját javukat, gyermekeik ja-
vát - azokét, akik már megszülettek, ós 
azokét, akik még születni fognak. Mérle-
geljék mind a korviszonyok, mind saját 
életkörülményeik adta anyagi és szelle-
mi létfeltételeket, igazodjanak a közjó 
szempontjaihoz mind a családjukban, 
mind a nagyobb közösségben. Az anya-
gi erőfeszítéseken túl az erkölcsi alapo-
kon nyugvó közszellem kialakítása hoz-
zásegíthet a születésszámok optimális 
megoldásához. A gyermekek száma a 
családban nem tekinthető pusztán bioló-
giailag meghatározott jelenségnek. Ezt 
ugyanis az egész történelem folyamán a 
társadalmi helyzet, a gazdasági, kulturá-
lis, erkölcsi, lélektani stb. viszonyok hatá-
rozták meg, nem csupán az anyák termé-
kenysége. 

A családról tehát elmondható,, hogy a 
gazdagabb emberség iskolája. Életének 
ós küldetésének teljességét akkor érheti 
el, ha a házastársakban megvan a szí-
vek és lelkek közössége, az egyetértés, 
s a gyermekek nevelését pedig szoros 
együttműködésben végzik a szülők. Ők 
adták az életet gyermekeiknek, ezért az 
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ők súlyos kötelességük azok felnevelé-
se. Annyira jelentős a szülői nevelés, 
hogy hiányát alig lehet pótolni. A szülők 
feladata, hogy az Isten es ember tisztele-
tével olyan családi légkört teremtsenek, 
amely elősegíti a gyermekek minden irá-
nyú nevelését az egyéni és a közösségi 
élet számára. A család az első iskolája 
azoknak a társas erényeknek, amelyek-
re minden közösségnek szüksége van. 
Igen fontos, hogy a gyermekek már kis 
korukban megtanulják Isten ismeretét ós 
tiszteletét, valamint embertársaik szere-
tetét. A gyermekek a családban szerzik 
első benyomásaikat az egészséges em-
beri közösségről, a család vezeti be 
őket, lépésről-lépésre, a társadalom szé-
lesebb közösségébe. 

Az apa tevékeny jelenléte igen elő-
nyös hatással van a gyermekek jellemé-
nek alakulására. A gyermekek, különös-
képpen a kisebbek, rászorulnak arra, 
hogy az anya otthonának élhessen. Ezt 

(Folytatiia a 2. oldalon) 
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Béke 
Pattog a tűz 
a lábasban serceg 
a kolbász; 
anyám szitál: 
tömötten hullik a 
súlyos liszt rakásba, 
beleteszi a háborgó 
vízbe, 
s míg keveri, 
a nyitott ablakon 
beomlik 
a hűs hajnali fény, 
végigcsorog haján, sze-
mén, 
s mint egy fényes, 
mesebeli szőnyeg, 
a földön elterül; 
a tornácon egy madár han-
gol, 
s belekezd: 
énekli nekifelejtkezve 
gyermekkorom 
messze-halkuló 
bölcsődalát; 
kész a puliszka: 
nyugodtan terpeszkedik 
a lapítón, 
gó'ze súlyos-melegen 
arcunkba csap; 
eszünk, 
jól megrágva 

— minden falatot, 
^ aztán elindulunk 

mi, férfiak; 
előnkbe jön a Nap: 
mosolya csillog 
a kaszák 
éles vasán... 
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Á család a keresztény élet 
(Folytatás az 1. oldalról) 

tehát lehetővé kell tenni, de úgy, hogy az 
asszony jogos társadalmi felemelkedése 
is biztosítva legyen. A gyermekeket úgy 
neveljék és oktassák, hogy felnőtt koruk-
ba jutva teljes felelősségtudattal köves-
sék hivatásukat, és képesek legyenek 
az életben akként elhelyezkedni, hogy 
házasságra lépve a maguk családját ked-
vező körülmenyek között alapíthassák 
meg. 

A családnak a társadalom alapjaként 
kell tovább élnie, olyan közösségként, 
amelyben nemzedékek élnek együtt ós 
segítik egymást nagyobb bölcsesség 
megszerzésében és abban, hogyan le-
het az egyén jogait összekapcsolni a tár-
sadalmi élet egyéb követelményeivel. 
Azoknak tehát, akik hatni tudnak a kö-
zösségekre ós társadalmi csoportokra, 
így az egyháznak is, erőteljesen sürgetni-
ük kell a házasság és a család helyzeté-
nek javítását. A közhatalom tartsa köte-
lességének, hogy elismeri, óvja ós erősí-
ti a házasság és a család igaz természe-
tét, védi a közerkölcsöket, ós segíti a 
családok boldogulását. Biztosítani kell a 
szülők jogát ahhoz, hogy gyermekeinek 
adjanak életet és őket a családi körben 
felnevelhessék. Előrelátó törvényhozás 
és különféle kezdeményezések védel-
mezzék és megfelelően támogassák is 
azokat, akik sajnálatosan nélkülözik a 
családi otthon melegét. 

A keresztény hívő emberek megkülön-
böztetve az örök értékeket a mulandók-
tól, kitartóan növeljék a házasság ós a 
család megbecsülését, mind életük tanú-
ságtételével, mind pedig a jóakaratú em-
berekkel együttműködve, hogy így le-
küzdjék a nehézségeket s biztosítsák a 
családnak mindazt, ami korunkban meg-
könnyíti az életet. E cél eléréséhez nagy 
segítség lehet a hívő emberek érzülete 
és egészséges erKölcsi felfogása. 

A tudósok, kivált a biológia, orvostudo-
mány, szociológia és a lélektan szakem-
berei, nagyon jó szolgálatot tehetnek a 
házasság és a család intézményének, 
ha kutatásaikat összehangolva iparkod-
nak egyre jobban megvilágítni azokat a 
feltételeket, amelyek lehetővé teszik az 
erkölcsileg megalapozott családtervezés 
módját s ezáltal segítenek kialakítani a 
jövő családi eszményét. 

Ebben a munkában feltótlenül fontos 
szerepet kell biztosítanunk a vallásos hit 
ós a család kölcsönhatásának. A család 
ugyanis próbaköve volt mindig a világné-
zetek életképességének, így a vallásnak 
is. A kórdóst először teológiai síkon kell 
megfogalmaznunk: mit teszünk azért, 
hogy hitünk elevenítse a családokat, 
hogy a családi élet számunkra ne gon-
dot és nyűgöt, hanem kibontakozási le-
hetőséget jelentsen? A gyakorló csalá-
doknak pedig meg kell vizsgálniuk a kér-
dés másik vonatkozását: hogyan ápolják 
a hitet, hogyan törekedjenek arra, hogy 
a hatékony hit hordozói legyenek, s ezál-
tal, a maguk módján, segítsék az evan-
gélium továbbfejlődését. 

Abból az előfeltételből kell kiindul-
nunk, hogy nincs hitbeli, sőt egyházi 
megújulás sincs a család életének meg-
újulása ós megerősödése nélkül. Nem in-
dokolatlan ez a hangsúly, mert az, hogy 
egy világnézet, meggyőződós gyökeret 
ereszt-e a társadalom testébe vagy sem, 
azon fordul meg, hogy ólhető-e, vagy 
sem. Mégpedig nem professzionisták, 
hanem családok által. Amikor megpró-
báljuk hit- ós életfelfogásunkat korszerű 
formában előadni, vagy istentiszteletünk 
megújításával foglalkozunk, akkor szá-
molnunk kell azzal, hogy mindez telje-
sen hatástalan is maradhat, ha a csalá-
dok életét nem tudjuk formájában a hu-
szadik század, tartalmában pedig az 

evangélium gondolatvilágához igazítani. 
Egy adott területen az egyház csak ak-
kor ól, ha nemcsak a lelkészek ós a ke-
vés számú világi, hanem a családok is 
élik hitünket. A vallásnak elsősorban 
nem az intézményekben (ezekben isi), 
hanem az emberekben kell élnie, s az 
emberek tömegének életformájában, a 
családban. 

Ezért a családot a mindennapi társa-
dalmi élet „gyakorlóterévé" kell tennünk. 
Azok az erények, amelyek a közösség 
számára alapvetően fontosak, csak a 
családi otthonban sajátíthatók el. A má-
sokért való munkát, mások önzetlen se-
gítését, a másokkal szembeni türelmet, 
a rossznak jóval viszonzását, egyszóval 
önmagunknak a józusi eszményhez iga-
zodó formálását aligha sajátíthatjuk el 
másutt, mint a családban. A gyermek 
egy meghatározott életszakaszban vagy 
megtanul szeretni, vagy ha nem, akkor 
ezt az érzelmet sohasem tudja hiánytala-
nul kialakítani magában. A szaktudo-
mány egyre többet beszól arról, hogy az 
ember életében milyen nagy szerepe 
van az ún. „imprinting"-eknek (belenyo-
más, belevésós). A szülőknek 9zórt mo-
dellekké kell válniok. Tudatában kell len-
niök annak, hogy életük minden mozza-
nata nevelés. A legjellegzetesebb józusi 
vonásokat is a keresztény család „nyom-
tatja bele" a gyermek lelkébe, vagy pe-
dig hiányozni fognak ezek a közösség 
életéből. Érezzük-e felelősségünket, 
amelyet egyben fel kell ébresztenünk a 
családokban is, éppen jövőnk érdeké-
ben? 

Sokfelől hallani, hogy a család válság-
ban van, elavult ez az életforma. Az 
ilyen nézetek legjobb cáfolata a hívő em-
berek családi közössége. Tartsuk ezért 
elsőrendű fontosságúnak a család építé-
sét, s tegyük lehetővé, hogy a benne rej-
lő értékekkel szilárd alapja legyen mind 
a társadalmi élet, mind a hívő élet meg-
újításának. 

Radnóti Miklós 
Naptár 

(Részletek) 

Július 
Düh csikaija fent a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett. 

Augusztus 
A harsány napsütésben 
oly csapzott már a rét, 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 
Mókus sivít már, és a büszke 
vadgesztenyén is szúr a tüske. 

Szeptember 
Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel! 
a fák alatt sok csilla, barna ékszer: 
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a hűs esők előtt. 
Felhőn vet ágyat már az alkonyat, 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jön az édes az ősz. 

Éjszaka 
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 
alszik a pókháló közelében a légy a falon; 
csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 
kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 
alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 
fölkel az ős és lopni lopakszik az éjben. 

Kéz és könyv. Fotó: Barth» Árpád 



Emlékeztető 
200 év. Sok, vagy kevés? Sok, ha az ember 

életéhez mérjük, s kevés az örökkévalósághoz 
viszonyítva. 

1792. július 16-án tették le a kolozsvári uni-
tárius templom alapkövét. Erre emlékezünk! 

A mi történelmünk nem mese és nem mito-
lógia. Okadatolt történelmi valóság. 1716. már-
cius 31-én, 150 év után, katonai erőszakkal el-
veszik a főtéri középkori nagytemplomot az 
unitáriusoktól, és 80 évig templom nélkül él-
jük egyházközségi életünket. A Türelmi Ren-
delet (1781) nyomán nyílik lehetőség új temp-
lom építésére. Erre emlékezünk. 1792. július 
16-án az Egyetemes Egyház s az egyházköz-
ség nevében akkori püspökünk, Lázár István 
elhelyezi az alapkövet az építendő új templom 
tornyának dél-nyugati sarkában, egy négyszög-
letű kőládában, amely a következőket tartal-
mazza: 

a.) „Egy lábnyi hosszúságú, kilenc hüvelly-
nyi szélességű Ón-tábla", vésett betűkkel, 
egyik oldalán „déákul", másik oldalán magya-
rul az egyházközség története. 

b.) „Egy kupásnyi üveg fiaskóba" három 
pergament, melyen a világi és egyházi vezetők 

neve volt feltüntetve (latinul és magyarul). Az 
emlékezés fontosságáért ezt most felsoroljuk: 
„Az Unitaria Ekklézsiák főgondnaoka: P. Hor-
váth Ferenc és Torotzkai Mihály, piispökje: 
Lázár István, főjegyzője: Pákei József. A ko-
lozsvári egyházközség papjai: Almási Ádám 
és Markos György. Gondnokai: Barra Mózes 
és Rákosi N. Ferenc. Keblitanácsosai: Ágos-
ton Márton, Ágoston István, Sala Mihály, 
Sikó István, Kovátsi Lőrinc, Szakái János, 
Nagy Mihály, Mátéfi Dániel, Gyergyai Mi-
hály, Gyergyai László, Komjátszegi János, 
Sombori Márton, Mikó András, Hints Sámuel 
és Stamp János. Jegyzője: Pákei János, pénztá-
rosa: Joó Dénes. Egyházfiai: Brassai Mihály 
és Sintzki Gábor. Kántorai: Siménfalvi Mó-
zes, Bartók Mihály. Kőmíves pallér Török An-
tal." 

c.) A forgalomban volt mindenféle arany, 
ezüst és réz pénzekből több darabok. Az alap-
kő letételekor Lázár István püspök által elmon-
dott imádság: „Felséges Isten! mi reánk vigyá-
zó kegyes Atyánk s dolgainknak segedelme! 
mindeneket te birsz és te igazgatsz; az embe-
reknek minden igyekezete a ie segítséged nél-
kül hiába való, munkája s fáradtsága haszonta-
lan, sőt a munkást is megszégyeníti, te, uram, 
minden mi utainkat és ösvényeinket is intézed, 

gondolatainkat, a te szent neved felmagasztalá-
sára, az alkalomból, hogy a te dicsőségedre 
ezen a helyen elintézett templomnak s torony-
nak fundamentumát kívánjuk megvetni. Le-
gyen azért kedves te előtted, a mi igyekeze-
tünk, kedves légyen munkánknak ezen kezde-
te, s annak mindvégiglen legyen velünk sege-
delmed, pótolja ki kötelességünket, egyszers-
mint pedig munkánk is te tőled oly buzgó erő-
vel megáldva légyen, hogy hivatalokban iga-
zán igyekezvén, tökéletesen munkálkodván, 
meg bizonyosodjék annak végén, hogy mi ővé-
lek egyetemben az Úrnak munkálkodtunk és 
így meg ne csúfoltassunk azzal: Ezen gyüleke-
zet kezdett építem s nem elvégezni, hanem sőt 
inkább nyilvánvaló légyen az, hogy erős to-
rony az Úrnak neve és aki ahoz folyamodik s 
ragaszkodik, meg nem szégyenül, hanem^ sőt 
inkább megtartatik. Halgass meg minket Éde-
satyánk ezekben, szent fiad a Jézus nevében. 
Ámen." 

Július 16-án 200 évvel mentünk vissza az 
emlékezésben azért, hogy 4 év múlva a fel-
épült és meglévő' templomra halálával emlé-
kezhessünk. 

Közlő: 
Szabó Dezső 

A régi Kolozsvár; metszet 

Dokumentum 
Protocollum Generalis 
Visitationis in Tracta 

Háromszék 
A.(nno) 1789 (315 oldal) 

„Primo A Belső Ingatlan Jók 
1— Vagyon edgyik fundus Killyénnek Közepe tá-

jat felső Puszta nevezetű hellyben egy Dombon in Vi-
cinit(a) tibus alol felől a Felső Tanorok Kapura menő 
űt mellett levő Unitárius Mesterség belsó' fundussa fel-
lyíil felöl az Unitaria Ecclesia Parochialis fundussa, 
Küllyel a mező felöl az Unitáriusok(nak) Közönseges 
Temető hellye. Ezen Circumvicinált fundus egy részi-
ben romladozott, az még fen állo, más részben tsak 
fundamentumára nézve láttzo kö kerítéssel vagyon 
környül vétettetve. Ezen Czinteremen vadnak két ajtó 
hellyek, a külsőn a közönséges Temetőbe az halottak 
Teste szokot ki vitettetni, a felső pedig a falu felöl bé 

menetelt szolgáltat Bojthajtás alatt ezen léw(ö) vas 
sarkokkal, és zárral készült Deszka ajtóval: Ezen 
mindjárt a le irt Czinteremmel környül vétetett fundus-
nak közepébe vagyon egy kö. 

Templom kivülről való 12 kö Lábakkal tserép fedél 
alatt belső része a Temető felöl Bolt hajtással, más ré-
sze festett virágos Táblákból állo menyezettel ékesítte-
tiö lévén a mennyezetes részbn hasonlo festékes Táb-
lákkal készíttetett egy Kar, ebben a falu felöl való Sze-
geletiben fel járó jó fa garádittsal, világossittyák há-
rom, két nagyobb, egy kisebb fával egybe foglaltatott 
Üveg ablakok. A Praedicallo Szék köböl Téglából 
építtetett felső Deszka parkánnyal és azt bé terittö 
zold körös körül retzés és Sárga Virágos pántlikás 
Posztoval. A praedicallo Szék előtt vagyon egy Szép 
tágas Piatz, abban az Uri Sz:(ent) Vatsora végbe vite-
lére készült fejér abrosszal bé terittett Asztal, és egy 
éneklő Pulpitus rajta lévő két, edgyik kék fejtövei, 
más mettzet fejéres virágokkal ékesült kendőkkel. Az 
egész Templom földe Deszkával padimentumozva 
mind férfi, mind Asszonyi Székek borulo készülettel 
tsak az egy Papság széke magos és fedeles, amellen 
egy Festékes vagyon illye írással: Rapolti Judith 
1708. Ezen mindjárt le irt Templomban bé menetelt 

(316 oldal) menetelt két Ajtó szolgáltatnak edgyik vas 
Sarkokkal és Zárral, a más pediglen Sarok és Zár nél-
kül két felöl a falb(an) által járó fával Szegeztetik bé. 
A Falu felé ki járó Czinterem ajtó előtt a M(é)l(to-
sá)g(o)s Székelly Lajos Ur Jószágán küjjel és a Pap-
ság Jószágára bé járó uton belől vagyon egy jo dara-
botska mező hellyetske, mellynek közepe táján va-
gyon egy fából épült oldalai alolról Deszkás fellyü 
Sindejes fedél alatt Torony vagy Harang láb, az Ha-
rang Láb Deszkazatán bé menetelt szolgáltato vas Sar-
kokon járó fa kilintses ajtotska, fen pedig a To-
ron vb| an) két kis harangotskák, de infra plura. 

r Más az Unitárius Papság Parochialis fundus-
sa " 

Acta in Matre Ecclesia Killyenensi Unitarior 
Diebus 6— et 7— Marty Anno ... seripto 1789. 

Stephan Lázár Joannes Bodor 
Praeses Actuarius 

Megjegyzés: A templom épületével kapcsolatosan 
az esetleges javításra vonatkozó meghagyásokról 
nincs feljegyzés a jegyzőkönyvben. 

Szabó Zoltán 
egyházi titkár 



200 év ünnepe 
A tordai unitárius hívek az 1992. év folyamán 

nagy vallásos eseményre készülnek, mégpedig 
templomunk kétszázéves múltjának megünneplé-
sére. Ez az ünnep méltó szellemiségben sorako-
zik fel a Tordán megtartott 1868-as, 1968-as ün-
nep, - vagyis a vallás és lelkiismereti szabadság 
kikiáltásának (1568-nak) 300 és 400 éves évfor-
dulójának megünneplése nyomában. A mai 200 
éves tordai unitárius templom - a maga ünnepén 
igazi hivatása csúcspontján lobogtatja meg 1568 
fényes eszmei zászlaját. 

A történelmi eligazodás és tájékozódás kedvé-
ért, röviden áttekintjük a tordai unitárius temp-
lom múltját is. A Dávid Ferenc-i hitújítás tordai 
gyó'zelme következtében a főtéri nagytemplom az 
unitáriusok birtokába került. Az 1568-as tordai or-
szággyűlés a főtéri nagytemplomban mondta ki 
elsőnek a világon a vallásszabadságot, a lelkiis-
mereti szabadságot, a szellem szabadságát - a to-
lerancia ősi föídjévé avatva Tordát! Az unitáriu-
sok itt, a főtéri nagytemplomban dicsőítették az 
egy iga? Istent úgy, ahogy Jézus és az ő nyomá-
ban Dávid Ferenc tanította - egészen 1721-ig, 
amikor az osztrák fegyveres erők, az ellenrefor-
máció szolgálatában, elfoglalták azt. (Ez idő tájt 
veszítettük el az újtordai templomunkat is.) Az el-
lenreformáció urai megtiltották új templomok épí-
tését is. A templom nélkül maradt unitáriusok az 
istentiszteletet az Unitárius Gimnázium hall-ter-
mében tartották. 

II. József osztrák császár és magyar király 
1781. október 20-án kiadta a Türelmi Rendeletet 
a vallásügyek rendezésére. Ez bizonyos mérték-
ben az 1568-as vallásszabadság törvényét érvé-
nyesítette, és beindult egyházunk külső és belső 
megújulása. Szabaddá vált a templomépítés. A 
tordai unitáriusok előbb 1784-ben az egész isko-
lát templommá alakították át, de hamarosan, hit-
beli kitartásuk és buzgalmuk bizonyítására, nagy 
anyagi áldozattal teljesen új, szép kivitelezésű 
templomot építettek 1791-1792-ben! Ez a temp-
lom azóta 200 éven át - a mindenható egy igaz Is-
ten dicsőségének hajléka. Az idők folyamán gaz-
dagon szolgálta a hívek lelki, hitbeli gazdagodá-
sát. 

Maga a templom is megszépülve készül a nagy 
évforduló megünneplésére! A cementgyári port-
tól tönkrement födelet új, szép pléhfedél váltotta 
fel. Ezt követte belsejének újrafestése, ami a Pata-
ki József-féle díszfaragványok szépségét is eme-
li. A padok is friss színt kaptak. Még a harango-
kat is nagyfeszültségű árammal működő készülék-
kel látják el, hogy gombnyomásra konduljanak 
meg és hívják Isten hajlékába a híveket. 

A templom ünnepi felkészülésében a hívő lel-
kek szépsége, hitbuzgalma tündököl, s ugyanak-
kor ez a tündöklés a tordai unitáriusok csodálatra 
méltó ünnepi felkészülése! A nagy munkák sike-
res véghezvitelét több rendbéli pénzadománnyal 
tette lehetővé az áldozatos szívek sokasága s az 
önkéntes munkát vállalók nagy száma! Mind-
mind bizonysága az élő hitnek, annak a hitnek, 
amely nem szóban, hanem dicső tettekben él! A 
hit önmagában halott. A cselekedetei teszik 
élővé. (Jak 2,17) Az élő hit, a jézusi, a Dávid Fe-
renc-i hit dicső zászlójának vivőit, a lelki elégté-
tel, a lelki üdvözülés útján a jóságos gondviselő 
Isten bőséges áldása kísérje! 

Imreh Lajos 
ny. tanár 

Az Égi lámpa 
A tordai unitárius templom kétszázéves évfordulójára 

Kis templomunk magas tornya 
Égi lámpát éget... 

Visszatekint, megvilágít, 
elmúlt kétszáz évet. 

Erős alap, vastag falak, 
századokat váltják, 

Elődeink áldozatát 
dédunokák áldják. 

Két századnak hosszú útján 
sok történet haladt... 

Forradalmak, két háború 
mély sebe itt maradt. 

Ártatlanok feje fölött 
halálkasza pengett, 

Kicsordult sok keserű könny, 
s özvegy-fátyol lengett. 

Szenvedést és bűnbánatot 
valahányszor szabtak, 

Balzsamot és lelki erőt, 
csak e falak adtak. 

Ám, az idők vasfogától 
laSsan ki volt kezdve... 

De a hívek jóvoltából 
újból meg van mentve. 

Javítások, új födele... 
mind sikerrel zárult, 

Legyen áldott minden lélek, 
aki hozzájárult! 

Van ahova összegyűljünk 
ősi szülőhelyen, 

Imádkozni, énekeim 
édes anyanyelven. 

Kis templomunk magas tornyán 
van egy Égi lámpa... 

Világít már kétszáz éve, 
hitet szór a lángja. 

Ezután is árad a fény, 
Isten tudja védni, 

Jöhetnek az új századok, 
ez mindig fog égni! 

Tordai Matyó 
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KÜLFÖLDI HITTESTVÉREINK 
2. AZ ÉSZAK-ÍRORSZÁGI UNITÁRIUSOK 

Az észak-írországi unitárizmus a szabad-
elvű protestantizmus sajátos hajtása. A 18. 
század első felében egyre inkább összeütkö-
zésbe kerül a Presbiteriánus Egyházon (teo-
lógiai alapállása református) belül a konzer-
vatív és a szabadelvű irányzat. A konzerva-
tív irányzat hívei kötelezni akarták a lelké-
szeket egy olyan hitvallás aláírására, amely, 
többek között, a szentháromsági dogmát is 
tartalmazta. E kényszerítő törekvés ellen a 
szabadelvű irányzat hívei erőteljesen tilta-
koztak; a hit- és lelkiismereti szabadságot 
látván veszélyeztetve, megtagadták a hitval-
lás aláírását. Innen származik a megnevezé-
sük is: „alánemíró presbiteriánusok". Az el-
nevezéshez napjainkig hűek maradtak. Nem 
vették fel az unitárius nevet, mert emlékezni 
akarnak arra a bátor kiállásra, amikor nem 
írták alá a kötelezőt hitvallást. 

John Abernethy antrimi fiatal lelkész az 
első, aki 1719-ben Belfastban tartott híres 
beszédében tiltakozott, s kijelentette hogy 
egyetlen egyháznak sincs joga hittételek, 
dogmák kötelező elfogadására kényszeríteni 
híveit. Aláírni egy hitvallás kötelező voltát, 
ellentmond az evangélium szellemének és a 
lelkiismereti szabadságnak. 

A tiltakozások ellenére, 1721-ben az Uls-
terben tartott presbiteriánus zsinaton min-
den lelkésztől a hitvallás aláírását követel-
ték. Az aláírást 17 lelkész, gyülekezeteikkel 
együtt, megtagadta, és megalakították az 
Antrim-i Alánemíró Presbiteriánus Egyhá-
zat. 

A feszültség ezzel a Presbiteriánus Egy-
házban egyelőre alábbhagyott, de nem szűnt 
meg teljesen. A XIX. század első felében is-
mét újjáéledt. A szabadelvűek vezetője ez al-
kalommal Henry Montgomery, a konzervatí-
voké Henry Cooke volt. A két személyiség 
közti vita egyre élesebbé vált, és a döntést a 
zsinatra bízták. A zsinat Henry Cooke állás-
pontját fogadta el, s e határozat elleni tilta-
kozásként Henry Montgomery 16 lelkésszel 
együtt távozott a zsinatról, és megalakítot-
ták az Ulster-i Remonstráns Egyházat (re-
monstráns jelentése: tiltakozik, óvást emel, 
kifogásol). Az első zsinatot 1830. május 
25-én tartották Belfastban, amelyen 17 egy-
házközség lelkésze és képviselője vett részt. 

1910-ben az Antrim-i Alánemíró Presbité-
riánus Egyház és a Református Egyház 
egyesült, megalakítva az Észak-írországi 
Alánemíró Presbitériánus Egyházat (The 
Non-Subscribing Presbyterian Church of 
Northern Ireland), amelyhez 1935-ben egy 
újabb presbiteriánus egyházkör (a Munster-
i)) csatlakozik. 

1928-ban az Angliában megalakuló Unitá-
rius és más Szabadelvű Egyházak Főtanácsá-
val testvéri kapcsolatot építenek ki, amely 
azóta is fennáll. 

Az észak-írországi alánemíró presbiteriá-
nusok, bár formailag nem nevezik magukat 
unitáriusoknak, tartalmilag unitáriusok. Teo-
lógiai alapállásuk: Isten egysége, az emberi 
természet jóravaló képessége, a történeti Jé-
zus állítása, Jézus tanításainak fontossága a 
hit és erkölcs formálódásában, az egyház 
legfőbb feladata megvalósítani a Jézus-taní-
totta szeretet kettős parancsolatát. 

A vallásoktatásra nagy hangsúlyt helyez-
nek. Az ún. vasárnapi iskolában eleven az 

Az 1989-es romániai változások után egy-
házközségeinknek nyújtott anyagi-lelki tá-
mogatásban méltóan kivették részüket, segé-
lyeiket az angol unitáriusokon keresztül jut-
tatták el. 

dekében Kátét használnak, melynek két ré-
sze van: egyik rész a gyermekek és a másik 
rész az ifjak számára; összesen 94 kérdést 
tartalmaz. Ízelítőül hadd idézzünk két kér-
dést és feleletet: „Ki Isten?" Felelet: ,Jsten 
mindnyájunk Atyja és mindeneknek terem-
tője"; „Miért hiszed, hogy csak egy Isten 
van?" Felelet: „A Szentírás és az értelem 
győz meg arról, hogy nincs más Isten, csak 
egy". 

A keresztelést, a házasság megáldását, az 
úrvacsoraosztást a mi gyakorlatunk szerint 
végzik. Az istentisztelet és szertartások al-
kalmával az angol unitáriusok énekesköny-
vét használják. 

Az egyház életének zavartalan menetét a 
Szervezeti Szabályzat biztosítja, amelyet le-
gújabban 1985-ben dolgoztak át. Az egyház 
élén az ún. moderrátor és helyettese áll, je-
lenleg D.G. Banham belfasti, és Ian Gilpin 
comberi lelkészek. Megválasztásuk négy 
évre történik (újraválaszthatók). Lelkészkép-
zésük az angol unitáriusok manchesteri 
vagy oxfordi főiskoláin történik. Női lelké-
szeik is vannak. 

Havi folyóiratuk Alánemíró Presbiteriá-
nus címen jelenik meg, s fedőlapján az egy-
ház címere van: égő csipkebokor és a követ-
kező latin szöveg: ,,Ubi Spiritus Domini Ibi 
Libertás" (Ahol az Úrnak lelke, ott a szabad-
ság). 

Észak-Írország sajátos politikai-vallási 
életében a római katolikusok és protestán-
sok közti megbékélés aktív támogatói. 

Az egyházunkkal való kapcsolatteremtés 
kezdetben az angol unitáriusokon, később 
személyes kapcsolatokon keresztül történik. 
Egyházunk több képviselője és akadémitája 
élvezte az észak-írországi „unitáriusok" me-
leg szeretetét. De ismeretes az a tény is, 
hogy 1990. április 18-án Sheila J. McMillan 
személyesen jött Erdélybe, és 3.168 angol 
fontsterlinget nyújtott át egyházunk püspö-
kének, észak-írországi hittestvéreink adomá-
nyaként. 

Érdemes megemlítenünk, hogy a csak-
nem teljesen római katolikus Írországban (Ír 
Köztársaság) is van egy jól szervezett és ak-
tív vallásos életet élő unitárius gyülekezet: 
Dublinban. 

Az Alánemíró Presbiteriánus Egyház tag-
ja az Unitárius Világszövetségnek. 

Minden reményünk meg van arra, hogy 
az egyházaink közti kapcsolat még erősebb, 
még termékenyebb legyen. Ha más is a meg-
nevezésünk, vallásos meggyőződéseink és 
céljaink közösek. 

Dr. Rezi Elek 

Molnos Lajos 

Faggatózó-felelgető 
Sohasem térden? 
De mindig állva? 
Sohasem kétrét? 
De mindig kardként? 
Sohasem gyáván? 
De mindig bátran? 
Sohasem némán? 
De mindig szólván? 
Sohasem önzőn? 
De mindig másért? 
Sohasem csak lét? 
De mindig élet? 
Sohasem térden! 
Sohasem kétrét! 
Sohasem gyáván! 
Sohasem némán! 
Sohasem önzőn! 
Sohasem csak a lét! 
De mindig élet! 
De mindig másért! 
De mindig szólván! 
De mindig bátran! 
De mindig kardként! 
De mindig állva! 
Sohasem?! 
Mindig!? 

A d u e l ITH ini^imvn TOTOOT 

A dublini unitárius templom 
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HIRES SZÉKELYEK 
(1793-1993) 

„Minden nemzet, mely elmúlt kora 
emlékezetét semmivé teszi, vagy 
semmivé lenni hagyja - saját nem-
zeti létét gyilkolja meg..." 

Kölcsey Ferenc 

2. A székely vértanúk 
A székelység történelmének egyik legszebb szakasza az 

1848-1849-es forradalomban való részvétel. A Székelyföldön nincs 
helység, amely ne adott volna hősöket a forradalomnak, a szabadság-
harcnak. 

A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.), a forradalom buká-
sa után még évekkel is hitt az erdélyi magyar közvélemény valami 
csodás felszabadításban. Ezt a szabadságvágyat fokozta az osztrákok 
által bevezetett kegyetlen megtorlás, a véres időszak, melyet a nép ta-
lálóan nevezett „kötélkorszaknak". A kíméletlen terror ellenére, köz-
vetlenül a forradalom leverése után a haladó erők nem szüntették 
meg tevékenységüket. Az emigrációba kényszerült vezetőket ebben 
az időben a Londonban székelő Európai Demokratikus Központi Bi-
zottság igyekezett befolyása alá vonni. Ennek vezetői (Giuseppe 
Mazzini, Ledru-Rollin) 1850. augusztus 7-én levélben szólítják fel a 
törökországi emigrációban élő Kossuthot a forradalmi együttműkö-
désre. Számos kiáltványt juttatnak a délkelet-európai országokba, s 
ezekben a harc folytatására szólították fel a magyarokat, románokat, 
szerbeket é s más népeket. 

A Habsburg-ellenes szervezkedés egyik legjellegzetesebb formája 
az úgynevezett Makk-féle összeesküvés volt. Kossuth és Makk Jó-
zsef komáromi ezredes (tábornoki kinevezése nem jutott el Komáro-
mig, mert a cári csapatok elfogták az ezt hozó futárt) hosszas üldö-
zés, menekülés, kalandos szökések után jut el Törökországba, ahol 
kidolgozzák a felkelés tervét Makknak az lett a feladata, hogy Maz-
zini konspirációs rendszere segítségével létrehozza a felkelés kerete-
it, alakítson szabadcsapatokat az osztrák helyőrségek és hatóságok 
szétkergetésére. Az általános alapelveket tartalmazó felhatalmazás 
előírja, hogy mindenki úgy engedelmeskedjék Makknak, mint Kos-
suth személyes megbízottjának. Kossuth arra is figyelmeztette Mak-
kot, hogy legyenek a felkelés kirobbanásáig titoktartók. Makk ezre-
des Bukarestbe utazik, ahol létrehozza az emigráns magyar forradal-
márok egyik titkos központját. 

Kossuth utasításainak megfelelően Makk a szervezkedést Mazzini 
„évszaki rendszer" elnevezésű konspirációs hálózata mintájára kezd-
te el. Ez a legszigorúbb titoktartáson alapult, és abban az esetben, ha 
a mozgalom vezetői közt nem volt áruló, elméletileg a hatóságok 
nem sokat árthattak neki. 

A mozgalomban többnyire az 1848-1849-es forradalomban részt 
vett nemesi származású katonatisztek, radikális gondolkodású értel-
miségiek, elégedetlen kis- és középbirtokosok, papok elszánt csoport-
ja igyekezett leszámolni az önkényuralommal. Török János írta a ki-
végzés előtt: „Ügyünk nem egy ember s nem is egy nemzet ügye, ha-
nem egész korunknak, sőt több: a rabiga alatt görnyedő népeknek és 
nemzeteknek szent ügye..." 

Deák Farkas - akit öt év várfogságra ítéltek - a következőképpen 
emlékszik vissza az összeesküvés megszervezésére: „Az egész titkos 
társaság élén egy láthatatlan kormány állott, melynek tagjait senki 
sem ismerte, de a Társaság legkisebb tagja is erős esküvel volt kötve 
az engedelmességre a láthatatlan kormány iránt... E szervezet továb-
bi részletei az időszakok és időrészek megnevezéséhez voltak kötve. 
A beosztási időnevek személyt és területet jelentettek. E szerint 
Szent István koronájának egész birodalma képezett egy esztendőt... 
Az esztendő 12 hónapra osztatván, ebből Magyarországra esett ki-
lenc hónap, Erdélyre három hónap; az erdélyi három hónap volt: 
először a Székelyföld, másodszor a Maroson inneni és harmadszor a 
Maroson túli hónap. A székelyföldi hónap eloszlott 4 hétre: 1. Maros-
szék, 2. Udvarhely szék, 3. Háromszék, 4. Csíkszék" A hetek napok-
ra (5-8 nap), a napok órákra (10-12 óra), az órák percekre (50-60) és 
másodpercekre oszlottak. Az órák körülbelül századosi rangban állot-
tak, a másodpercek voltak a közemberek. A tagok egymást nem is-
merhették, csak felettesüket. Ugyancsak a titoktartás biztosításáért 
ilyen kifejezéseket használtak: „a citromfák talán még a tavasz előtt 
virágozni fognak" - legalábbis „az átvonuló vándormadarak" azt hir-
detik. Ennek jelentése kb. ez: tavasz előtt már kitör a forradalom, 
ahogyan az összekötők közölték a hazaiakkal. 

Minden iratot, levelet csak a hónapok és hetek olvashattak el, akik 
teljesítik a titkos kormány rendeletét. A többinek az volt a feladata, 

hogy a kapott utasításokat végrehajtsák, és amikor elhangzik a pa-
rancs, karddal, lándzsával, puskávaí, kinek amilyen fegyvere van, je-
lenjen meg a megadott gyülekezési helyen. 

Kossuth helyettese, Makk ezredes kiáltványban fogalmazta meg 
elképzeléseit. Személyesen szólít fel mindenkit az osztrák hatalom 
gyengítésére. Különösen a zsandárok zaklatását tartotta közös teen-
dőnek: „A zsandárok mind kémek, alávaló huncfut gazemberek, kik 
árulásukért zsolddal fizettetnek..." - írja a kiáltványban Makk. 

A Székelyföld hónapjává Makk Török Jánost, a marosvásárhelyi 
református kollégium tanárát nevezte ki. A csíkszéki terület vezetője 
Veress Ignác, a csíksomlyói ferences kolostor főnöke volt, Három-
szék „hete" Horváth Károly, Török János volt tanítványa. Udvarhely-
szék vezetője Gálffi Mihály, ügyvéd. A nők szervezésében jelentős 
szerepet töltött be Kenderessy Anna és Törökné Gálffi Róza (A 
Téka sorozatban megjelent „Székely vértanúk" helytelenül írja, hogy 
Török Róza János húga és Gálffi Mihály felesége). Gálffi Mihály és 
Gálffi Róza apjának, egy 1746-ban kiadott imakönyv első lapjaira írt 
feljegyzései alapján Gálffiról a következőket tudjuk meg: „1816. feb-
ruár 22-én született éjjel 12 és 1 óra között Firtosmartonosban." Szü-
lei - Gálffi Mihály, született 1783. aug. 6-án, anyja Jánosi Mária, szü-
letett 1789. január 18-án, székely kisnemesek Voltak. Török János 
felesége Gálffi Mihály húga volt. Az említett feljegyzés a követke-
zőkről tanúskodik: „1818. augusztus 12. napján születik Rózsika le-
ányunk - Rosi ment férjhez 1838-ba július 23-án M.vásárhelyi Ev. 
Ref. Prof. Bágyi Török Jánoshoz." 

Aránylag sikeresen szervezte meg Gálffi Mihály az udvarhelyi 
körzetet. Bereczky Sándor helyőrségparancsnok 45 fegyvert gyűjtött 
és 403 harcképes tagot vont be a mozgalomba. Szentábrahámon Fir-
tosmartonosi Vass Miklós kisnemes - a szabadságharc résztvevője 
-rendszeresen foglalkozott a fiatalok katonai kiképzésével Makk uta-
sításának megfelelően a Bota uradalom udvarán (itt van most a szent-
ábrahámi iskola épülete). 

1851 őszén az elszigetelődés jelei mutatkoztak a mozgalomban: a 
futárszolgálat nem működött, pénzhiányra panaszkodtak. Az osztrák 
rendőrség fokozódó figyelme miatt Török János helyzete Vásárhe-
lyen mind nehezebb lett. Az 1851-es szüret alkalmával Horváth Ká-
roly balavásári szőlősében találkoztak a mozgalom résztvevői meg-
beszélésre. Török nem volt elég óvatos. Egyik legközelebbi munka-
társa, Bíró Mihály, kisgörgényi birtokos az osztrák abszolutizmus fi-
zetett kéme volt, aki Ignatz A. álnéven minden részletről értesítette 
báró Heydtét, a császári hadsereg udvarhelyi körzetének parancsno-
(Folytatás a 7. oldalon) 

Ambrus Imre grafikája 
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A székely vértanúk 
(Folytatás az előző oldalról) 

kát. Az árulásnál ez a változat bizonyult legelfogadhatóbbnak. Or-
bán Balázs is Bírót tartotta árulónak „A legnagyobb vétkes Bíró Mi-
hály, a hazafiságnak ez elvetemült júdása, ki ennyi ártatlan vér kion-
tásának, ki ennyi kiállott szenvedésnek fő okozója volt, úgy látszik, 
pénzben kapta ki vérbérét, miből kisgörgényi birtokán fényes palotát 
épített..., az élet minden kényelmét megszerezte magának, de ott 
egyedül, megvetve, mindenkitől kerülve folytatta és folytatja életét, 
ha valahol megjelent, mindenki távozott, ha valahol szólott, senki -
sem felelt, ha a városban fényesfogaton megjelent, nem volt egy ven-
déglős, ki szállásra befogadja, nem egy étterem, hol vértől piszkos 
pénzéért ételt kaphatott volna. 1861-ben pedig, midőn - mint 
1848-ki bizottmányi tagnak - neve felolvastatott, az egész gyüleke-
zet rákiáltotta, hogy „meghalt". (Orbán Balázs. „A Postatéren elhan-
tolt vértanúk emléke") 

Az osztrák titkosrendőrség a feljelentések után csak hosszabb idő 
múlva hajtotta végre a letartóztatásokat, egyrészt kellő bizonyítékok 
hiányában, másrészt, hogy minél több résztvevőt felfedhessenek. A 
letartóztatásokat nagy elővigyázattal végezték, úgy, hogy lehetőleg 
mindenütt egyszerre történjenek. 

1852. január 24-én éjjel tartóztatták le többek között Török Jánost 
Marosvásárhelyen, Gálffi Mihályt Firtosmartonosban, Veress Ignác 
csíksomlyói zárdafőnököt. Január 24-én délután - emlékezik Deák 
Farkas: „Horváth Károly Marosvásárhelyt, ki éppen Török tanár há-
zánál volt szállva - saját veszélyével mitsem gondolva ment föl Scho-
bel tábornok - m-vásárhelyi parancsnokhoz megkérdezni: miért fog-
ták el kedves tanárát? E sorok írója a tábornok ajtajáig kisérte Hor-
váthot, de hasztalan várta egész estig visszatértét, letartóztatták"... 

A letartóztatások ezzel nem értek véget: őrizetbe vették Törökné 
Gálffi Rózát, Kenderesinét, Hajnal Rózát, a három nőn kívül közel 
még hatvanat. A nagyszebeni fogházba zárták, a haditörvényszék a 
legszigorúbb vizsgálatot, vallatást folytatta, de kemény emberekkel 
találták magukat szembe a vallatok. 

Tapfener őrnagy, az egyik osztrák vizsgálóbiztos (auditor) minden 
áron szóra akarta bírni Horváth Károlyt. Ez büszkén válaszolt: „Hi-
szem, hogy találtak önök most is árulót, de azért apportírozni ezt a 
becsületes székely népet a német nem fogja megtanítani soha". 

1854. március 6-án Török Jánost, Gálffi Mihályt, Horváth Károlyt 
külön-külön szekéren 4 fegyveres őr kíséretében, egymástól 100 lé-
pés távolságban Szebenből, ahol 2 évet és két hónapot töltöttek, visz-
szavitték Vásárhelyre kivégezni. - Március 9-én a vásárhelyi börtön 
udvarán felolvassák az ítéletet: Török János, Gálffi Mihály, Horváth 
Károly felségsértés bűnéért egyhangúlag kötél általi halálra ítéltet-
tek. Tudatták velük, hogy a halálos ítéletet holnap végre fogják hajta-
ni. - Török János 47, Gálffi Mihály 37, Horváth Károly 25 éves. 

Az apa feljegyzése ezekről a szomorú eseményekről: „...Mihály fi-
amat a Revolutio után elfogatták a zsandárokkal és 20 fegyveres ka-
tonákkal 1852-ben Januárius 25-én. A vejemet Török Jánost, ezelőtt 
egy nappal, mindkettejüket Szebenbe alacson fogságba szenvedtet-
ték két esztendeig, onnan M-Vásárhelyre hozták őket. 1854-ben már-
cius 10-én felakasztották Sz. György utca végébe, odatemették Hor-

váth Károllyal egy sírba. Ezeknél a földön becsületesebb ember nem 
volt, ne tűrd el jó Isten..." 

A hatóságok megtiltották, hogy a diákok jelen legyenek a kivégzé-
sen, félve a tüntetéstől. Bátran álltak a bitófa alá. A tetemeket csak 
este távolították el az akasztófáról. Mésszel akarák leönteni a holttes-
teket. azonban a nép megakadályozta. 

„Ok elhulltak, de éppen haláluk biztosítá a halhatatlanságot szá-
mukra" - emlékezett meg a vértanúkról Orbán Balázs. 

„Ez az egész história... oly hihetetlen fantomszerű, hogy ma csak-
ugyan semmi valószínűséggel sem látszik bírni, s az ember hajlandó 
volna valami hóbortos álomnak képzelni, ha a végén ott nem állna 
egész meztelenségében a gyászos bitófa..." 

„Az elítélt politikai foglyok" című megemlékezésében tömören fo-
galmaz Űrmössy Lajos: „A magyar nem született összeesküvésre! 
Nyílt természetével ez nem talál." 

A marosvásárhelyi Postatéren, a kivégzés színhelyén, 1874-ben 
közadakozásból emlékoszlopot állítottak a Székely vértanúknak. Jó-
kai szavait olvashatja rajta az arramenő: 

„Szent hely ez, oh vándor! egy nemzet tette e jelt itt, 
Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé, 
Élni szabadságban, vagy azért meghalni merészen: 
Ezt hitték, vallák és holtak érette híven. 
Törvényes, szabad és független nemzeti állás 
Intő szobra legyen, honfi, e drága jel itt!" 

(Következik: Apor Péter) 
Összeállította: 
Fekete János 

tanár 

Páll Ágoston: Korondi tányér 

A román Parlament magyar szenátorainak és képviselőinek eskütétel-
szövege 

Én Románia Parlamentjének népünk akaratából megválasztott tagja, 
hitünk és egyházaink/, 
országunk és magyarságunk egyetemes közösségében/, 

a mai napon elkötelezem magam /közképviseleti munkám,/ közérdekű szolgálatom/ és feladataim hűséges teljesítésére/ választóim 
akarata és érdeke szerint. 

A hazai és általánosan érvényes nemzetközi törvényes rend,/ a jogosság és demokrácia keretei között/, 
szent hivatásomnak fogom tekinteni/ és minden erőmmel elő fogom segíteni/ országunk épülését/, a köz javának szolgálatát/, a 

társadalmi és nemzeti megbékélés/ és a demokratikus jogállamiság megvalósítását. 
Hű magyarként szolgálni fogom népemet/, mely bizalmával felhatalmazott/, hogy érdekeit képviseljem/, harcoljak teljes egyenjo-

gúságáért, közösségi jogaiért/ és szabadságáért/, küzdjek fennmaradásáért/, melynek egyetlen szilárd biztosítéka a belső önrendelke-
zés/. 

Minden erőmmel azon leszek/, hogy országunkban és térségünkben/ egymásra találjanak és megbékéljenek/ a különböző nemze-
tek/, népi közösségek/ és vallási felekezetek/. 

Isten engem úgy segéljen! 
(Az eskütételre sor került: 1992. október 25-én, vasárnap, a kolozsvári Szent Mihály templomban.) 
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Ifjúsági konferencia - Oklánd, 1992 
Folyó év július 10-13. napján Hargita me-

gyében, az oklándi Unitárius Egyházköz-
ségben került sor a XVI. Unitárius Ifjúsági 
Konferencia megtartására. A részvevők ma-
gas száma bizonyítja, hogy a Székelykeresz-
túron tartott konferencia eredményeden és 
ígéretesen végződött, ifjúságunk nem kö-
zömbös unitárius vallása iránt! Az idei kon-
ferencián 46 (negyvenhat) helység ifjúsága 
képviseltette magát. (Itt legyen szabad meg-
jegyeznem, hogy egyik részt vevője a konfe-
renciának az Olt megyei Slatina városból za-
rándokolt Oklándra, azért, hogy hittestvérei-
vel találkozzon.) A 221 (kettőszázhuszon-
egy) ifjú új életet hozott a község életébe. E 
népes gyülekezet elszállásolása meglehetős 
gondot okozott a rendezőknek. Az oklándi 
kisegítő iskola bentlakása, az általános isko-
la udvarán létesített sátortábor adott otthont 
a részvevőknek, s az isteni gondviselés őrkö-
dött a jó idő felett. 

A konferencia fő témája: „Vallásunk sze-
repe az ifjúság önmagára találásában" volt. 
A megnyitó istentiszteletre július 10-én 
18.00 órakor került sor. A szószéki szolgála-
tot Kovács István sepsiszentkirályi lelkész 
végezte, majd elnöki minőségben megnyitot-
ta a konferenciát. Az ünnepélyes megnyitó 
után Máté Ildikó, az oklándi ifjúsági egylet 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az 
egyházkör nevében Bencző Dénes esperes, 
az egyházi központ részéről Kovács István 
teológiai tanár köszöntötték a konferenciát. 
Az ifjúság ismerkedése már ekkor kezdetét 
vette, s az esti tábortűznél folytatódott a ba-
rátkozás. A közös éneklésben, egymás meg-
ismerésében megtaláltuk azt, amire vágy-
tunk. 

A konferencia július 11-én, szombaton 
kezdte meg'tulajdonképpeni munkálatait. A 
mindennapi tevékenység közös áhítattal kez-
dődött. Az áhítatot az unitárius teológiai 
hallgatók vezették. Az első előadást Szász 
Ferenc brassói lelkész tartotta: „Vallásunk 
szerepe az ifjúság önmagára találásában" cí-
men. Minden előadást megbeszélés köve-
tett. A következő előadó Kászoni József ho-
moródszentmártoni lelkész volt. Előadásá-
nak címe: Az ifjúsági egylet mint a vallásos 
élet megélésének lehetősége. Este ismét a tá-
bortűz fogott fénykörébe minden részt ve-
vőt, s az udvarhelyi „Venyige" húzta a talpa-
lávalót. 

Július 12-én, vasárnap Kriza János III. 
éves teológiai hallgató tartott előadást: „Egy-
másra vagyunk utalva: Szeretetszolgálat 
mint cselekvő vallásosság" címen. A vasár-
napi rendes istentiszteleten Nagy László sző-
kefalvi lelkész végzett szószéki szolgálatot. 
Istentisztelet után Márkos Ervin tartotta 
meg, Oklánd múltja és jelene, címen elő-
adását. A délutánt a Kustaly Vára „túra" tet-
te izgalmassá és felejthetetlenné. 

Július 13-án, hétfőn került sor Molnár Le-
hel ID. éves teológiai hallgató előadására: 
„Az ifjúság szerepe vallásos és népi hagyo-
mányaink megőrzésében". A megbeszélés 
után megválasztották az új vezetőséget. El-
nök: Szász Ferenc; alelnökök: Hosszú Csil-
la, Márkos Ervin; titkár: Kovács Sándor; 
jegyző: Veress Ferenc; pénztárnok: Kovács 
Anna-Mária. Választmányi tagok: Mezei 
Csaba, Csete Árpád, Györfft Andrea, Fodor 
József, Pál Annamária, Bódi Botond, Soly-

mosi József, Barabás Barna, Pál Noémi, 
Kocs Júlia. 

A konferencia záróistentiszteletén Ko-
vács Sándor V. éves teológiai hallgató vég-
zett szószéki szolgálatot. Ezt követően fölol-
vasták a konferencia Nyilatkozatát, majd az 
oklándi Ifjúsági Egylet ünnepi műsora zárta 
a rendezvényt. A templomkertben került sor 
a Díszoklevelek kiosztására. Az oklándi 
konferencia Jótékonysági Bizottsága ájíal ki-
állított díszoklevelek általános jókedvre derí-
tették az ifjúságot. 

Konferenciánk a folytatás reményével zá-
rult. Unitárius öntudattal, fiatal szívvel kí-
vánjuk továbbfolytani elődeink nérftes ha-
gyományát. Isten áldása legyen az ifjúság 
életén és munkáján. 

-ács 

Unitárius Ifjúsági 
Konferencia 

- OKLÁND, 1992 -
NYILATKOZAT 

Az elődök nemes hagyományait folytat-
ni-továbbfejleszteni kívánó szándékkal, az 
„itt és most" követelményeit messzemenően 
figyelembe véve és becsülettel való megma-
radásunk, önazonosságunk érdekében távla-
tokban gondolkodva gyűltünk egybe 1992. 
július 10-13. napjain a Hargita megyei Ok-
lándi Unitárius Egyházközségben, a l ó . Uni-
tárius Ifjúsági Konferencia megtartására. 

Konferenciánk az alábbi Nyilatkozatot te-
szi közzé: 

1. Az előadások és közös megbeszélések 
kapcsán kialakult álláspont alapján korunk 
válságos történelmi helyzetében hangsúlyo-
zott szerepe van vallásunknak ifjúságunk ön-
magára és egymásra-találásában. Ezt a szere-
pét azáltal tölti be, hogy Isten akaratának tel-
jesítése és a szeretet gyakorlása által segíti 
ifjainkat abban, hogy emberi rendeltetésü-
ket felelős, autonóm személyiségekként be-
töltsék. Úgy véljük, hogy vallásunk történel-
mi hagyományaink szellemében a minden-
nemű türelem, valamint a kultúra egyete-
mes értékeinek szolgálatával hozzásegíti if-
júságunkat a nemzeti, vallásos, politikai tole-
rancia megéléséhez és ezáltal az európai ér-
tékrendhez és demokráciához való felzárkó-
záshoz. 

2. A konferencia megállapítja, hogy, mi-
ként a konferencián való népes részvétel is 
mutatja, egyleteink működése jónak mond-
ható. Szükségesnek látjuk, hogy a jövőben 
minden egyházközségben alakuljanak meg 
az ifjúsági egyletek. 

3. Korunk nehézségei között hangsúlyo-
zottan egymásra vagyunk utalva. A jézusi 
szeretet szellemében gyakorolnunk kell a 
cselekvő vallásosságot minden rászoruló 
embertársunkkal szemben. 

4. Hangsúlyozzuk ifjúságunk küldetésvál-
lalásának szükségét keresztény és népi ha-
gyományaink, általában történelmi öröksé-
günk megőrzésében és átadásában. 

5. Az Országos Unitárius Ifjúsági Konfe-
rencia határozottan azonosul az RMDSZ és 
a MADISZ azon törekvéseivel, amelyek 
nemzetiségi érdekeink megóvását, azoknak 
gyarapítását szavatolják. 

Korondi Jenő: Fiatalság 

A konferencia támogatja a Romániai Ma-
gyar Egyházak Elöljárói Állandó Értekezle-
teinek azon állásfoglalásait, amelyek elítélik 
a nemzeti önérzetünket, önazonosságunkat 
sértő és veszélyeztető intézkedéseket. 

Csatlakozunk minden demokratikus törek-
véshez, amely a kisebbségben élő nemzetisé-
gek teljes jogegyenlőségét szavatolja, bizto-
sítva számunkra az önálló anyanyelven törté-
nő oktatást, az óvodától a legfelső szintig. 

Követeljük a vallásügyi törvénytervezet 
sürgős elfogadását, valamint a tanügyi tör-
vénytervezet megfelelő módosítását az euró-
pai és az emberi jogok alapokmányai által 
szentesített normák szerint. A román nyelv 
elsajátítása mellett rendelkezhessünk önálló 
nemzetiségi és felekezeti iskolahálózattal, 
valamint a tömegtájékoztatási eszközöket el-
lenőrző bizottságban biztosítsanak megfele-
lő arányszámú képviseletet. 

A konferencia részvevői őszinte együttér-
zésüket és nagyrabecsülésüket fejezik ki Ká-
dár Attila unitárius teológiai hallgató iránt, 
aki éhségsztrájkkal hívta fel a hatóságok és 
a világközvélemény figyelmét arra, hogy 
Kolozsváron durva magyarellenes kampány 
folyik, s nemzetiségi létünk naponta minősít-
hetetlen törvénytelenségek miatt szenved sé-
relmeket. 

6. Az Unitárius Ifjúsági Konferencia rész-
vevői ezúton is hálás köszönetüket nyilvánít-
ják az egyházi főhatóságnak eddigi hathatós 
támogatásáért, mellyel az ifjúság megújulá-
sának és útikeresésének törekvéseit anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesítette. Hason-
lóképpen hálás köszönetüket nyilvánítják a 
16. ifjúsági konferencia megtartásának ott-
hont biztosító oklándi unitárius egyházkö-
zség lelkészének, Márkos Ervinnek és az ok-
lándi, valamint a homoródújfalvi gyülekeze-
tek helytálló híveinek. 

Isten áldása legyen mindnyájunk életén 
és munkáján! 
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SZEPTEMBER 20-AN TARTOT-
TÁK MEG KOLOZSVÁRON AZ 
UNITÁRIUS NŐSZÖVETSÉGEK 

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT 

Szép hagyománya az unitárius nőszövetsé-
geknek, hogy minden évben, szeptember har-
madik vasárnapján, országos találkozót tarta-
nak. Segesvár, majd Brassó után ebben az év-
ben, szeptember 20-án, Kolozsvár látta vendé-
gül a már megalakult vagy ezután megalaku-
landó nőszövetségek küldötteit. Nagy nap volt 
ez az unitárius asszonyok, lányok életében és 
nemcsak azért, mert alig egy héttel előzte meg 
az őszi hálaadás ünnepét, no meg a parlamenti 
és elnökválasztást. 

A tavasszal szétküldött, majd augusztusban 
megismételt meghívásra meglepően - és örö-
met okozóan - sok visszajelzés érkezett. Végül 
is az ország különböző tájairól 32 egyházkö-
zség 242 nőszövetségi kiküldötte vett részt a ta-
lálkozón. 

A küldöttek egy része már a találkozó előes-
téjén, szombaton megérkezett. A kolozsvári 
nőszövetség tagjai fogadták őket - nem sóval, 
tenyérrel, hanem süteménnyel, teával, kávé-
val és főleg sok szeretettel. Gondoskodtak el-
szállásolásukról, éjszakai pihenésükről, amire 
bizony elég nagy szükségük volt a hosszú út 
után. 

Vasárnap reggel 9-kor a belvárosi unitárius 
templomban kezdődtek a találkozó tulajdon-
képpeni munkálatai. Felemelő érzés volt látni 
az ünneplőbe öltözött asszonysereget, akik kö-
zül kivirítottak Háromszék, Udvarhelyszék, 
Küküllőmente küldötteinek színpompás szé-
kely-ruhái. 

Az ünnepi áhítatot Főtisztelendő dr. Kovács 
Lajos püspök úr tartotta. Beszéde után a ko-
lozsvári nőszövetség elnöke, Zsakó Erzsébet 
foglalta össze röviden az 1990 január és 1992 
szeptember között megalakult nőszövetségek 
munkájának eredményeit, tapasztalatait, elvá-
rásait. A Budapesti Unitárius Egyházközség 
nevében dr. Beke Ildikó gondnok üdvözölte az 
egybegyűlteket és adta át egyházközsége aján-
dékát. Elhangzott két érdekes beszámoló is: a 
lokodi öregek házáról, valamint a jánosfalvi 
kezdeményezésről. 

Mivel a találkozón szinte valamennyi meg-
alakult nőszövetség küldöttei részt vettek, az 
előzetes terveknek megfelelően, az összejöve-
tel jó alkalom volt a nőszövetségek országos 
vezetőségének megválasztására is. Mint köztu-
domású, nőszövetségünk az 1948-ban erősza-
kos módon megszüntetett Unitárius Nőszövet-
ség hagyományát folytatja, amely 1910-ben 
alakult. így a választásnál az 1933-ban elfoga-
dott Alapszabály előírásait vettük figyelembe. 
A választmányi tagok jelölése nyílt volt, min-
den javasolt név felkerült a szavazólapokra. 

A l i órakor kezdődő istentiszteleten a temp-
lomot zsúfolásig megtöltő hívek előtt Orbókné 
Szent-Iványi Dona, a Budapesti Unitárius Egy-
házközség lelkésze prédikált. Beszéde még 
egyszer megerősítette a jelenlevő nőszövetségi 
tagokat arról, hogy munkájuk nem hiábavaló, 
a nőszövetségi tevékenységnek hagyománya 
és jövője van. 

Marton Melinda énekszáma és Nyitray Mó-
nika szavalatai után a Himnusz hangjai mellett 
ért véget az ünnepi istentisztelet. 

A nőszövetségi találkozó munkálatai azon-

ban tovább folytatódtak. Közvetlenül istentisz-
telet után megejtetük a titkos szavazást, majd 
a szakcsoportok megbeszélése következett, 
párhuzamosan két-két csoportban, és közben 
lezajlott az ebéd is a Teológia éttermében. A 
szakcsoportok témaköre a következő volt: szer-
vezeti kérdések, szociális problémák, közmű-
velődés, lélekgondozás és gazdasági kérdések. 
A szakcsoportok munkálatainak eredményét 
határozati javaslatban foglaltuk össze. 

Délután oldottabb volt a program: a küldői-
tek egy része rövid városnéző-sétán vett részt 
Kolozsvár történelmi központjában, Deák Ár-
pád tanár úr vezetésével, a többiek a püspök-
ség dísztermében a küldöttek által összeállított 
színvonalas műsort tekintették meg. 

Ezután következett a záróülés, amelyen is-
mertették a szakbizottságok beszámolóját és 
határozati javaslatait, és kihirdették a szavazás 
eredményét: az Országos Nőszövetség újon-
nan megválasztott vezetőségét. 

Talán fárasztó volt egyetlen nap alatt egy 

ilyen nagyszabású találkozót lebonyolítani, de 
küldötteknek, szervezőknek egyaránt az volt a 
véleménye, hogy megérte. Közelebb kerültünk 
egymáshoz, újabb barátságokat kötöttünk, és 
mind jobban érezzük, hogy mindig számítha-
tunk egymás segítségére. Mindannyian tiszta 
szívből mondtuk a búcsúzásnál: VISZONTLÁ-
TÁSRA! 

(Sz.V.) 

A ROMÁNIAI UNITÁRIUS 
NŐSZÖVETSÉG 
VÁLASZTMÁNYA 
Elnök: Dr. Kovács Lajosné Vaska Klára 
Ügyvezető elnök: Zsakó Erzsébet 
Alelnök: Dr. Szabó Árpádné Fülöp Magda; 

Májay Endréné Kerekes Cecília 
Főtitkár: Dr. Paskucz Lászlóné Szathmáry 
Viola 
Titkár: Gyulayné Jakab Anna 
Pénztáros: Ajtay Rózsa 
Ellenőr: Báró Hajnalka 
Választmányi tagok: 

Szabó Zoltánné Kovács Anikó 
Sigmond Júlia 
Kádár Ildikó 
Csomós Béláné Banga Gizella 
Tompáné Darkó Mária 
Báró Józsefné 
Kovács Éva 
Bogdán Ilona 
Székely Miklósné Surányi Ilona 



Falutalálkozó 
Kissolymoson 

Nagyszerű, emlékezetes ünnep színhelye volt 
1992. szeptember 13-án Kissolymos. 

Az unitárius egyházközség szervezésében falu-
találkozót tartottunk, haza hívtuk és szeretettel fo-
gadtuk az elszármazott falusfeleket. Hívásunk 
nem maradt pusztába kiáltott szó. Szombaton és 
vasárnap az évtizedekkel előtti képet mutatta a fa-
lu, mert haza jöttek a távolba szakadtak, hogy új-
ból meríthessenek a tiszta forrásból. 

Vasárnap nagy volt a forgalom a lelkészi laká-
son, mert ki-ki emlékezett adományával. 11 órá-
tól istentisztelet volt a zsúfolásig megtelt temp-
lomban, ahol az evangéliumot Nagy Endre, a 
falu szülötte, magyarsárosi lelkész hirdette a szü-
lőföld megtartó erejéről. 

Úrvacsorára előkészített a helyi lelkész; s kö-
zel 700-an éltek úrvacsorával. 

Ezek után köszöntők hangoztak el, az elszár-
mazottakhoz Barabás József és a befogadottak-
hoz Barabás Zoltán szóltak. A templomból kijö-
vet, koszorút helyeztünk el a háborús emlékmű-
nél, ahol ének és szavalat tette emelkedetté a han-
gulatot. Ezután a vendégek vendéglátóikhoz men-
tek ebédre. 

Este 8 órától kultúrműsor volt a művelődési 
házban, ahol a gyermekek és ifjak gyönyörködtet-
ték a közönséget. Előadás után reggelig tartó bál-
ban szórakozhattak az itthon maradottak és az el-
származottak. 

Nagyon jó volt a találkozás, felejthetetlen él-
mény maradt mindannyiunk számára. 
„Szülőföld, 
szorítsad 
fogjad a kezem, 
hogy ne töijön bennem 
ez a megszenvedett 
egyetlen varázs, 
s érezzem örömöd, 
ha dúdol meződön 
az érő kalász." (Molnos Lajos) 
Kissolymos, 1992. szeptember 20. 

Péterfi Sándor 
lelkész 

Cserkészek Torockón 
1992. július 15 és 27 közt a kolozsvári unitári-

us egyházközség védnöksége alatt működő Bras-
sai Sámuel 7. sz. cserkészcsapat Torockószent-
györgy mellett, a vár alatt táborozott. Összesen 
106 ifjú vett részt, Kovács Lajos csapatparancs-
nok vezetése alatt. 

A tábort július 23-án meglátogatta: dr. Kovács 
Lajos püspök, kíséretében voltak: Farkas Dénes 
és Szabó Zoltán központi tisztviselők, Kiss Béla 
lutheránus lelkész, Szabó Dezső és több család-
tag. 

Cserkészeink a torockószentgyörgyi unitárius 
templomban istentiszteleten vettek részt. Köszö-
net illeti Sándor Bálint helybeli lelkészt az erköl-
csi támogatásért. 

KÖSZÖNJÜK 
Molnos Domokos szabó, Molnos Zoltán szűcs, 

Sükei Dénes kereskedő, Ravasz Ferenc tanár és 
Tóth Márton tanár, valamennyien nyugalmazot-
tak, akik még élünk azok közül, akiket korondi 
szolgálata idején (1941-44) egyházi ösztöndíjjal 
gimnáziumba, ületve szakiskolába segített ,Jrispa-
punk", Dimény András hitoktató segédlelké-
szünk, ezúton is köszönjük Unitárius Egyházunk 
általi felkarolásunkat, Egyházunk szerető gondos-
kodását rólunk, szegénysorsú, rászoruló gyerme-
kekről. Egyben Dimény András úrnak is hálásan 
köszönjük irántunk tanúsított jóságát, értünk tett 
áldozatos fáradozásait, és további hosszú, boldog 
nyugdíjas életet kívánunk. 

Tóth Márton 
tanár 

Fenyőkút, 1992. szeptember 18. 

Vargyas 
egyike az ősi unitárius gyülekezeteknek, otthon 

az unitárius történetben jelentős szerepet játszott Dá-
niel családnak. Köztük volt Dániel Gábor, akit na-
gyapámmal egyszerre választottak főgondnoknak 
1876-ban. Itt, Magyarországon az egyik ága a csa-
ládnak köri felügyelő gondnok, és pesti gondnok is 
volt; de magtalanul halt ki ez az ág. 

Kanadában él a Daniel családnak az egyik ága. 
Keresztúri diák dr. Mester Miklóssal is együtt vol-
tunk annak idején, kb. 1925 nyarán a Iorga-féle Va-
leni de Munte-i szabadegyetemen. 

Legutóbbi levelükben örömmel értesítettek, hogy 
Kanadában élnek; fiúk, Balázs, nemrégiben nősült, 
magyar leányt vett feleségül, s átmentek az Ameri-
kai Egyesült Államokba, s Schenectady városának 
unitárius templomában tartották az esküvőt. így, a 
feleséggel együtt, a két magyar az újabb nemzedék 
magyar nyelvtudását is biztosítani tudhatja. 

ügy mesélte valaki, hogy a román kormány mű-
emlékvédelmi osztálya a vargyasi DANIEL-kriptát 
renováltatta egy-két éve, s így ez most mint műem-
lék gondozás alatt van, ha a hír igaz. 

Dr. Ferencz József 
ny. unit. püspök, Budapest 

Vendégszereplésen 
1992. szeptember 4.-én a Protestáns Teológiai In-

tézet énekkara egyhetes túméja során meglátogatta 
a homorodszentmártoni egyházközséget is, ahol egy 
fél napot töltött. A teológiai hallgatók Kovács Attila 
teológiai énektanár vezetésével érkeztek Homoród-
szentmártonba. A templomban Kászoni K. József is-
mertette a jelenlévők számára a templom és az egy-
házközség történetét. Ezt követően a hívek a fiatalo-
kat ebédre hívták meg saját otthonaikba. Du. 4 óra-
kor újból találkoztak mindannyian az unitárius temp-
lomban, ahol egy rövid próbát tartva, du. 5 órai kez-
dettel istentisztelettel vette kezdetét a templomi mű-
sor. Az istentiszteletet Papp Mária teológiai hallga-
tó tartotta a 85. Zsolt 5. verse alapján. Istentisztelet 
után a jelenlevők a 40 tagot számláló kórus gyönyö-
rű énekeiben merülhettek el. A közel egyórás ének-
műsor szívet-lelket felemelő volt mindannyiunk szá-
mára. 

A műsort követően az egyházközség vendégelte 
meg a jelenlévőket egy szerény vacsorával a gyüle-
kezeti teremben. Jó kedvvel, hangos énekszóval 
folytatódott az est. 

Az egyházközség hívei megelégedéssel és köszö-
nettel vették a fiatalok itüétét, s közelgő évkezdé-
sükhöz sok sikert, jó munkát kívántak, s azt, hogy 
szárnyalhasson a szép ének hangja ajkukról, a zsol-
tár tegye elevenné azokat a gyülekezeteket, ahol 
majd elhelyezkedést nyernek. 

Tiszadob, 1992. augusztus 3-10. 
Május legelején Szent-Iványi Ilona budapesti lel-

késznő meghívott tíz „idős tinédzser"-t (18-22 év 
közöttit) az 1992. augusztus 3-10 között tartandó ti-
szadobi nemzetközi ökuménikus táborba. 

A Kis- és Nagyhomoródmenti fiatalok nyolcas 
csoportja, illetve Csíkszeredából és Székelyudvar-
helyről egy-egy fiatal jelentkezett az indulásra. így 
állt össze 11 tagot számláló csapatunk, alulírott ve-
zetésével. 

Vonattal indultunk Székelyudvarhelyről, augusz-
tus 2-án este, s a déli órákban érkeztünk meg Nyír-
egyházára, ahonnan tovább utaztunk még 60-70 
km-t autóbuszon, míg végül megérkeztünk rendelte-
tési helyünkre, Tiszadobra, az Andrássy-kastélyhoz. 

A Gyermekváros területén helyeztek el bennün-
ket. A Gyermekváros egy több épülettcsoportból 
álló komplexum, ahol árva gyerekeket nevelnek és 
indítanak el egy-egy szakma ismeretével az ember-
réválás útján. 

A tábor szervezői-vezetői közül, akik immár 3. al-
kalommal szervezték meg a találkozót Tiszadobon, 
hadd említsem meg a nyíregyházi evangélikus lel-
készházaspárt, Sztankó Gyöngyit és Laborczy Gé-
zát (utóbbi „másodállásban" országgyűlési képvise-
lő), akik igencsak nagy hozzáértéssel irányították a 
hét lefolyása alatt a programot, illetve a 120 sze-
mély (a tábor összesen ennyi lelket számolt) ügyes-
bajos dolgait. 

A bemutatkozások rendjén, ami első este volt, 

megismerték egymást a több országból odasereglett 
fiatalok, akik között voltak Kárpátaljáról, Felvidék-
ről, Erdélyből, Németországból, Angliából, Ausztrá-
liából, Olaszországból és Magyarországról. Ami-
lyen tarka képet mutatott az országok sokasága, val-
lási szempontból is ilyen színes volt a paletta. Vol-
tak evangélikusok, reformátusok, katolikusok, orto-
doxok és, első alkalommal, unitáriusok is. 

Napi programunk áhítattal kezdődött, amit a jelen 
lévő lelkészek végeztek saját litúrgiájuknak megfele-
lően. Ezt követte a reggeli, majd egy-egy teológiai 
előadás következett. Ennek elhangzása-megbeszélé-
se után, a jelenlévők külömböző munkacsoportokra 
oszolva végezték a napi tevékenységüket. 

Ezekből a munkacsoportokból hadd említsem 
meg a legfontosabbakat: a kézművesek csoportja 
(textilesek, linometszők, meg mindazok mentek er-
re, akik - profikként vagy amatőrökként - hivatást 
éreztek a képzőművészet iránt). Volt a színészek 
csoportja is, ezen kívül egy, kb. 30-40 tagot számlá-
ló kórus is verbuválódott, s volt a bibliai drámacso-
port stb. 

A munkacsoportokat egy-egy lelkész vagy hivatá-
sos szakember (képzőművész, színész, zenetanár) 
vezette. Mindenki készült a maga szakcsoportján be-
lül a péntek esti bemutatóra, melyen jelen volt a nyí-
regyházi és a budapesti Tv forgatócsoportja s a Kos-
suth Rádió munkaközösségének egy csoportja. 

A tábor az augusztus 9.-i szabadtéri ökumenikus 
istentisztelettel ért véget, amelyen evangélikus, uni-
tárius, református lelkészek prédikáltak a jelenlévők-
nek. 

Végül hadd említsem meg azt, hogy jövőre 
ugyanilyen létszámban várnak fiatalokat augusztus 
hetére a tiszadobi nemzetközi ifjúsági táborba. Alulí-
rottat beválasztották a Szervező Bizottság Állandó 
Tagságába, s így segítséget, eligazítást adhat mind-
azoknak a fiataloknak, akiket a táborban való rész-
vétel érdekel. 
Cím: 4162 Martini? nr. 80 Jud. Harghita 

Kászoni József 
lelkész 

Ki tud Szentlászlóról? 
Kedves Olvasók! Szent László király halálának 

900. évfordulója 1995-ben lesz. Erre készülvén, 
olyan könyvet szeretnénk összeállítani, amely bemu-
tatja, hogyan él tovább a kárpát-medencei népek lel-
kében lovagkirályunk emléke. Szeretettel kérjük 
Önöket, írják meg címünkre, ha helységükhöz 
Szent László-hagyomány fűződik: helyi monda 
(hegy-, forrásnév, csatahely, patanyom), festmény, 
szobor, stb., vagy ha régi öregektől hallott történe-
tet, verset, éneket tudnak Szent Lászlóról. Köszön-
ve segítségüket, várjuk levelüket! Tisztelettel: 

Molnár V. József 
1165 Budapest, Tekla u.5. VI/111. 

Gál Péter 
2021 Tahi tótfalu, Általános Iskola. 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Erdélyi Magyar Népfőiskolai 
Kezdeményező Csoport 
Magyar Népfőiskolai Társaság 

PÁLYÁZAT 
A népfőiskolai mozgalom társadalomfor-

máló erő. A romániai magyar népfőiskolai 
kezdeményezések történetének megírása 
önismeretünk része. A mozgalom hazai új-
jászervezését magára vállaló Kezdeménye-
ző Csoport pályázatot hirdet a romániai ma-
gyar népfőiskolai szervezkedés történeté-
nek megírására 

A pályázók 1992. december 31-ig az 
EMKE országos elnökségére (3400 Cluj-
Napoca, str. Pavlov nr. 21) küldjék el kuta-
tási tervüket. A szakértőkből álló kuratóri-
um két munkát több hónapos posztgraduá-
lis ösztöndíjjal jutalmaz. A nyertesek a bu-
dapesti Európa Intézetben végezhetik kuta-
tásaikat. 
Kolozsvár, 1992. augusztus 11. 
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gyermekoCcíaí 

A BÍBLIA VILAGA 

A tíz csapás 
Elment Mózes és Áron a fáraóhoz. Elmond-

ták neki Isten üzenetét: - így szólt az Úr, Izrá-
el Istene: Bocsásd el a népemet, hogy ünnepet 
szentelhessen nékem a pusztában! 

A fáraó meglepődött: - Kicsoda ez az Úr? -
kérdezte. - Én nem ismerek ilyen Urat, és nem 
bocsátom el a népet! Menjetek, folytassátok a 
munkát! 

Még aznap szigorú parancsot adott a fel-
ügyelőknek: - A vályogvetéshez ne adjatok 
szalmát, de ugyanannyi téglát kell naponta el-
készíteniük! 

A felügyelők kiadták a parancsot. A nép 
szikrázó haraggal fogadta Mózest és Áront: -
ítéljen meg benneteket az Úr: miattatok sanyar-
gatnak minket! 

Mózes leborult Isten előtt, és imádkozott: -
Uram, miért küldtél engem ide? A nép sorsa 
rosszabb lett, és te semmit sem tettél a nép 
megszabadításáért! 

Ismét meghallotta azt a hangot, amely a 
csipkebokornál szólt hozzá: - Majd meglátod, 
mit cselekszem a fáraóval! Mert erős kéz fog-
ja őt kényszeríteni, hogy elbocsássa népemet. 
Mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az Úr, 
és megszabadítlak benneteket Egyiptomból, a 
szolgaságnak házából. Menj ismét és mondd a 
fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsássa 
el Izráel fiait az országából! 

Mózes és Áron ismét elmentek a fáraóhoz. 
Elmondták az Úr üzenetét. A fáraó meghallgat-
ta őket, de a szíve kemény maradt. Másnap is-
mét bement Mózes és Áron a fáraóhoz: - Az 
Úr üzeni, hogy bocsásd el a népet. Ha nem tel-
jesíted a szavát, jelek és csodák, súlyos ítélet 
nehezedik országodra! 

A fáraó szíve kemény maradt, nem hajlott a 
szóra. 

Elsd jelként Egyiptom minden vize vérré 
változott. Elpusztultak a halak a folyókban. 
Azután békák árasztották el az ország földjét. 
Harmadszorra szúnyogok leptek el mindent. 
Aztán bögölyök jöttek ezer meg ezerszámra, 
csíptek, martak embert és állatot. 

Hívatta a fáraó Mózest és Áront: - Elbo-
csátom a népet, csak szűnjön meg a csapás. 
De amikor megszűnt, még keményebb lett a 
szíve, visszavonta az engedélyt. 

Ekkor dögvész tört ki az országban: elpusz-
tultak az egyiptomiak állatai. Utána hólyagos 
fekély borított el minden embert. Hetedik csa-
pásként borzalmas jégverés tarolt le mindent 
Egyiptomban. Hiába volt minden. A fáraó szí-
ve kemény maradt. 

A keleti szél soha nem látott sáskajárást ho-
zott Egyiptomra. Amit meghagyott a jég, lele-
gelte a sáska. Kilencedszer háromnapos sötét-
ség borította el egész Egyiptomot. A fáraó szí-
ve még mindig kemény maradt. Szólt az Úr 
Mózesnek: - Még egy csapást hozok Egyip-
tomra, s a fáraó elbocsát titeket. 

Izráel fiaihoz így szólt az Úr rendelése: 
- Ma éjjel minden családnál bárányt egye-

tek. A véréből vegyetek egy keveset, kenjétek 
be vele az ajtófélfát. Derekatok legyen felövez-
ve, legyetek útra készen, és sietve egyetek. Ma 
éjjel átvonul a pusztító angyal Egyiptomon, és 
megöl minden elsőszülöttet! 

így történt. A fáraó elsőszülötte is meghalt. 
Még azon az éjjelen hívatta Mózest és Áront a 
fáraó: - Azonnal induljatok, és menjetek el 
Egyiptomból! 

Kányádi Sándor 

Elfújta a szél a napot 
Elfújta a szél a napot, 
be a felhők sűrűjébe, 
hajladozik a vén erdő, 
úgy tesz, mintha jődögélne. 

De ha a szél úgy akaija, 
máris fordul, mintha menne; 
leveleit hátrahagyva 
kapaszkodna föl a hegyre. 

Mintha jönne, mintha menne, 
mintha vinne, mintha hozna: 
de nehéz is az erdőnek, 
mikor a szél kormányozza 

Ferenczes István 

Házirend 
Elsőnek anya, 
azután apa, 
majd iskolás bátyám, 
utána én, 
legvégül kis húgom 
ébred fel reggel. 

Este lefekvéskor 
első a húgom, 
utána én, 
majd iskolás bátyám, 
azután apa, 
utolsó anya. 

Molnos Lajos 

Azt a rézfánfütyörgójét 
Dühös, mérges öreg pék, 
a pékmester mester-pék: 
"Hát ki látott üyet még, 
azt a rézfánfütyörgójét, 
nem egyéb! 
mint a kámfor, 
úgy odalett a kisszék! 
Beszélj már te, kicsi pék, 
bikkmakkfejű pékinasom!" 

Mondaná is kicsi pék, 
a pékinas, inas-pék: 
"En sem láttam olyat még, 
azt a rézfánfütyörgójét, 
nem egyéb! 
hogy kámfor lett 
valaha is egy kisszék! - " 
De csak pislog kicsi pék, 
nem mondja, hogy hol a szék, 
az a kicsi semmi-sámli. 

Hallgass is hát, inas-pék, 
te pékinas kicsi pék, 
amíg nőssz egy kicsit még, 
mert azt a rézfiityörgőjét, 
nem egyéb! 
míg nem leszel segéd-pék, 
bármit is szólsz, 
te babszemnyi kicsi pék, 
nyakonvág az öreg pék, 
dörgő-morgó vén pékmester. 

Hallgat hát a kicsi pék -
Nyikorog a kicsi szék: 
mert, a rézfánfütyörgójét, 
nem egyéb! 
rajta ül a vén pékmester, 
rontom bontom öreg pék. 



EGYHÁZI HÍREK 
Egyházköri közgyűlések 

• A sepsiszentgyörgyi egyházkör augusztus 
29-30-án tartotta évi rendes közgyűlését a dat-
ki egyházközségben. A közgyűlésen elhang-
zott az esperesi jelentés és az azt kiegészítő 
részjelentések, majd sor került a választások-
ra. Esperesnek Máthé Sándor olthévízi, egy-
házköri jegyzőnek Székely János árkosi lel-
készt választották meg. 
• A székelyudvarhelyi egyházkörben augusz-
tus 16-án tartották a közgyűlést Székelyderzs-
ben. 
• A kolozs-tordai egyházkörben szeptember 
12-13-án Tordán tartották a köri közgyűlést. 
Ebben az egyházkörben is új esperest és egy-
házköri jegyzőt választottak: Székely Miklós 
kövendi, illetve Pap László bágyoni lelkész 
személyében. 
• A maros-küküllői egyházkör szeptember 
16-17-én Nyárádszentmártonban tartotta évi 
rendes közgyűlését. 

Ifjúsági találkozót tartottak július 10-13-án 
Oklándon. A találkozó megnyitó istentisztele-
tén Kovács István sepsiszentkirályi lelkész pré-
dikált, Bencző Dénes homoródaímási esperes-
lelkész üdvözölte a találkozó résztvevőit, majd 
Kovács Sándor V. éves teológus titkári jelenté-
se hangzott el. Július 11-én a reggeli áhitat 
után (Veress Ferenc V. éves teológus) Szász 
Ferenc brassói lelkész tartott előádást (Vallá-
sunk szerepe az ifjúság önmagáratalálásában). 
Délután Kászoni K. József homoródszentmár-
toni lelkész: Az ifjúsági egylet mint a vallásos 
élet megélésének lehetősége címen tartott előa-
dást. Este népdal, néptánc és tábortűz mellett 
szórakoztak a fiatalok. A találkozó 3. napján 
Kriza János ül. éves hallgató tartott előadást: 
Szeretetszolgálat mint cselekvő vallásosság cí-
men. Az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot 
Nagy László szőkefalvi lelkész végezte (Jn 
4,24, lKor 4,16), délután kirándulást szervez-
tek Kustaly várához, ahol Márkos Ervin oklán-
di lelkész előadást tartott Oklánd múltja és je-
lene címen, majd szabadtéri játékok következ-
tek. 

Az utolsó napon Czire Szabolcs n. éves teo-
lógus tartott reggeli áhítatot, majd Molnár Le-
hel Hl. éves teológus előadást: Az ifjúság sze-
repe vallásos- és népi hagyományaink megőr-
zésében. Ezt követte az új vezetőség megvá-

lasztása és a záróistentisztelet, amelyen Ko-
vács Sándor V. éves teológus prédikált (Gal 
6,2-5). A találkozó közös nyilatkozatot foga-
dott el, s az új elnök, Szász Ferenc brassói lel-
kész, a konferenciát bezárta. (Részletes beszá-
moló a 8. oldalon) 

Az unitárius nőszövetség szeptember 20-án 
országos találkozót tartott Kolozsváron. A ta-
lálkozó alkalmával tartott istentiszteleten Or-
bókné Szent-Iványi Ilona budapesti lelkésznő 
végzett szolgálatot, majd rövid műsor követke-
zett, amelynek keretében Marton Melinda éne-
kelt és Nyitrai Mónika szavalt. Délután város-
nézés volt és műsor az unitárius püspökség 
dísztermében. (Részletes beszámoló a 9. olda-
lon.) ^ 

Doktorrá' avatási ünnepélyt tartottak a Pro-
testáns Teológiai Intézetben július 11-én. Teo-
lógiai doktorrá avatták Bustya Dezső marosvá-
sárhelyi református lelkészt is. 

Fóris Zoltán újszékelyi gyakorló segédlel-
kész július 14-én lelkészképesító' vizsgát tett. 

A Teológiai Intézetben szeptember 15-18 
között tartották a felvételi vizsgát az 
1992-93-as tanévre. 

Kinevezések - áthelyezések 
• Rüsz Tibor fogaras-nagyszebeni gyakorló se-
gédlelkész október 1-től kinevezést nyert a torda-
túri egyházközségbe. 
• Márkos Ervin oklándi lelkész október 1-től ki-
nevezést nyert a fogaras-nagyszebeni egyházkö-
zségbe. 
• Szentgyörgyi Sándor október 1-től gyakorló 
segédlelkészi kinevezést nyert a marosvásárhelyi 
egyházközségbe. 
• Nagy Attila október 1-től gyakorló segédlelké-
szi kinevezést nyert a kökösi egyházközségbe. 

Kiadja az ünitáriös Egyház 
Szerkesztőbizottság: Molnos Lajos főszerkesztő, 
dr. Szabó Árpád felelős szerkesztő, dr, Rezi Elek 
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 3460 Kolozsvár, 
December 22 sagá ié t , & szám 
Postafiók; 2 4 tefe 11-52-71 

Műhelyvezető: Szabó Gyula 
Nyomtatva Kolozsváron az Arctealuf Nyomdában 

Halottaink 
Zsigmond Csaba Attila kobátfalvi lel-

kész 1992. július 24-én, 44 éves korában 
Kobátfalván elhunyt. 1948. október 12-én 
született Kolozsváron. 1966-ban tett érettsé-
gi vizsgát, teológiai tanulmányait 
1966-1970 között végezte a kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézetben. 22 éven ke-
resztül (1970-től) teljesített lelkészi szolgá-
latot a kobátfalvi egyházközségben. Július 
28-án temettük a helybéli templomból az 
ottani Felsőtemetőbe. A lelkészi szolgála-
tot Báró József székelykeresztúri esperes 
végezte (Jn 13,15,34-35). Egyetemes egy-
házunk nevében Szabó Zoltán egyházi tit-
kár (II. Tim 4,6-7), a lelkészkör nevében 
Botha Dénes fiatfalvi lelkész mondott bú-
csúbeszédet. A simái Keresztes Sándor ho-
moródszentpáli, Nagy Levente kolozsvár-
irisztelepi református, Kedei Mózes szé-
kelyudvarhelyi, Fülöp Dezső mészkői, 
Szombatfalvi József csehétfalvi, Kiss Ger-
gely székelyszentmihályi lelkész és Izsák 
Domokos helybeli pénztárnok mondott bú-
csúbeszédet. 

Pataki András magyarszováti lelkész 
1992. szeptember 4-én, 54 éves korában 
Magyarszováton elhunyt. 1938. augusztus 
18-án született Várfalván; 1956-ban tett 
érettségi vizsgát Marosvásárhelyen; 
1956-1960 között végezte teológiai tanul-
mányait a Protestáns Teológiai Intézetben; 
1960-tól, 32 éven keresztül teljesített lelké-
szi szolgálatot a magyarszováti egyházköz-
ségben. 

Szeptember 6-án temették a falu unitári-
us templomából a helybéli temetőbe. A lel-
készi szolgálatot Jakab Dénes szentábrahá-
mi lelkész végezte (Róm 14,7-8); az egyete-
mes egyház nevében dr. Erdő János főjegy-
ző, az egyházkör nevében Benedek Sándor 
kolozsvári esperes, a helybeli református 
egyházközség nevében Péntek Márton re-
formátus lelkész, a helybeli ortodox lelkész 
és az egyházközség gondnoka mondott be-
szédet. Á simái Nagy Ödön várfalvi, Lő-
rinczi Károly aranyosrákosi, Székely János 
árkosi és Jakab Dénes szentábrahámi lel-
kész mondott búcsúbeszédet. 

Dr. Teleky Mihályt, a Protestáns Teoló-
giai Intézet nyugalmazott református pro-
fesszorát augusztus 13-án temették a ko-
lozsvári Farkas utcai templomból. Élt 86 
évet. 

Dr. Kiss Zoltán nyugalmazott hivatal-
nok, Egyházi Főtanácsunk és a Pénzügyi 
Bizottság tagja augusztus 13-án, 75 éves 
korában Kolozsváron elhunyt. Augusztus 
15-én temették a Házsongárdi temetőkápol-
nájából. A temetésen a lelkészi szolgálatot 
ccbe Ferenc nyugalmazott előádótanácsos 
vegezte. 

A besztercei leányegyházközség évtize-
deken át lelkes gondnoka, Tokos Sándor 
szeptember 16-án, 62 éves korában Beszter-
cén elhunyt. Szeptember 18-án temették a 
helyi evangélikus temetőbe. A temetésen a 
lelkészi szolgálatot Sebe Ferenc nyugalma-
zott előádótanácsos végezte. 

Emlékük legyen áldott. 
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Az örök karácsony: 
A jézusi élet 

Mire az olvasó kézbe veszi a lapot, az 
1992-es karácsony is már régen letűnt az 
idő mindent magába olvasztó gyomrában. 
Költészete, hangulata, szemet gyönyörködte-
tő színei, szívet melengető érzései már csak 
emlékek. Van azonban valami, amin nem 
fog az idő, és sohasem válhat emlékké, s ez 
a karácsonyi történet: Jézus születése. 

Úgy gondolom, hogy a karácsonyi törté-
net hatalmát, s annak ünnepen túlmutató ere-
jét e történet egyetemes jellege adja. Mind-
annyian szeretjük hallani saját születésünk 
történetét, és ha, amint a negyedik evangéli-
um íija, Jézusban „élet volt", akkor a mi szü-
letésünk benne van az övében, és az övé je-
len van a mienkben. 

Valójában azonban sokkal többről van 
szó, mint a mi első születésünk történetéről, 
mivel a karácsonyi történet, Jézus születése 
tartalmazza újjászületésünk ígéretét is. Aho-
gyan az istálló sötétségében a gyermek szü-
letése, úgy ígéri nekünk, hogy a sötétség ko-
rában, a kiábrándultság és reménytelenség 
idején, a lélek zimankós telében a világos-
ság, amely fénylik a sötétben, s amit a sötét-
ség sohasem fog és tud legyőzni, az a vilá-
gosság nekünk i§ felragyog. 

Újra és újra hallhatjuk, és meg is kell hal-
lanunk, e történet ígéretét. Nekünk ugyanis 
nemcsak saját életünk sötétségével kell meg-
küzdenünk, hanem az egész világ sötétségé-
vel is. A reménység azonban él bennünk, 
mert Jézus születésének a története azzal 
bíztat és ajándékoz meg most is, hogy nin-
csen olyan hatalmas sötétség, amely felett a 
világosság ne győzedelmeskedne. 

Ehez viszont az szükséges, hogy fordul-
junk teljes szívünkkel, egész életünkkel a vi-
lágosság felé, hogy befogadókból magunk 
is a világosság forrásai és terjesztői lehes-
sünk. Oda kell vinnünk életünket a mindig 
élő, a minket tanító és nekünk szüntelen pél-
dát adó Jézushoz, hogy benne és általa meg-
újuljunk, életet nyerjünk. A sötétség embere-
iből a világosság gyermekei legyünk! „Aki 
engem követ, nem járhat a sötétségben, ha-
nem övé lesz az életnek világossága" (Jn 
8,12b). Hozzá kell hasonlókká legyünk. 

Egy történet szerint, valahol Indiában a 

gyülekezet kiközösítette lelkészét, és megtil-
totta neki, hogy valaha is prédikáljon. A lel-
kész elhagyta a várost, és egy nagyon távoli 
vidék egyik falujában telepedett meg, ahol 
senkit sem ismert. Itt élete hátra levő idejé-
ben mint fazakas dolgozott. Régi gyülekeze-
te egyetlen tagját sem látta viszont többé. 
Néhány év múlva meghalt. 

Később, sok év elteltével, misszionáriu-
sok érkeztek az ő régi egyházközségéből a 
faluba, és elkezdték prédikálni az evangéliu-
mot, Jézus történetét. Miután meghallgatták 
a történeteket, a falusiak így szóltak a misz-
szionáriusokhoz: „Mi ismerjük azt az em-
bert. Itt élt közöttünk." Azok ugyancsak el-
csodálkoztak, és megdöbbentek. „Nem érti-
tek - magyarázták mi Jézusról beszélünk 

Sik Sándor 

Közeleg az emberfia 
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek 
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal, és 
megjelenik a csülag, és tele lesz dallal 
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk 

a kisdedre 
és tudni fogjuk, hogy ő az. 
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, 
a petróleumbányák frakkos császárai, 
s könnyel a szemükben letérdelnek elé. 
Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, 
legerősebb lészen a karja, és szelíd arcáról 

ragyog 
az örök építők acélos vidámsága 
ő megmutatja minden vándornak az utat, 
minden töprengőnek az igazságot, minden 
haldoklónak az életet, ő megmagyarázza 
nekünk a gépek dalának igazi értelmét, 
megmagyarázza és megáldja a fáradt költő 
legsajgóbb szavait, és mosolyogni fog, és két 
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. 
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont, nem 
ad fegyvert, hanem kenyeret. 

Ma még sírunk, 
mert a mosolygás nem én vagyok. 

Ma még sötét 
van, mert nem jöttem világosságnak, 
hanem, hogy bizonyosságot tegyek a 

világosságról. 
Már közeledik az éj, mely szüli a 

Hajnalt. 
Eljön ő, minden bizonnyal eljön. 

nektek." „ ő sohasem mondta meg a nevét, 
válaszolták az emberek, de az ember, akiről 
ti beszéltek, a mi fazakasunk volt." 

Mi is gyakran vagyunk úgy, akárcsak a 
történet misszionáriusai, hogy úgy gondo-
lunk Jézusra, mint aki lényegesen különbö-
zik a mindennapi embertől. „Jézus számára 
minden rendben van, ő egészen más, de tő-
lünk ugyanazt nem lehet elvárni" - mond-
juk. És, természetesen, nem vagyunk az 
egyetlenek, akik ezt a megkülönböztetést te-
szik. Maga a keresztény tanítás és teológia 
is ezen a feltevésen alapszik, hogy ti. Jézus 
természetében különbözött az emberiség 
egészétől. 

Karácsonykor ne erre figyeljünk, hanem 
(Folytatása a 2. oldalon) 
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Az örök karácsony-
A jézusi élet 

(Folytatás az 1. oldalról) 

a megszületett kisgyermekre, majd a felnó'tt 
tanítómesterre, aki megismertette velünk éle-
tünk értelmét, megismertetett önmagunkkal, 
embertársainkkal és Istennel. Olyan útra állí-
tott, melyet, ha mi választjuk, követni tud-
junk. Nem könnyű ez az út; sokszor félelme-
tes arra gondolnunk, hogy képesek vagyunk 
erre, és felelősséggel tartozunk a Jézus útját 
választani, az ő életét élni. Nem arról van itt 
szó, hogy nekünk is tanítványokat kell gyűj-
tenünk és vándortanítókként járnunk a vilá-
got, hanem arról, hogy mi magunk is Isten 
szeretett gyermekeinek tudhatjuk magunkat, 
megélhetjük és továbbadhatjuk ezt a szerete-
tet, nem pedig félelemben és félelemből él-
ni. Ez óriási felelősség. De nem egyedül, 
magunkban kell szembenéznünk vele és vál-
lalnunk azt. Mások, sokan vannak mellet-
tünk, és ezért legyünk hálásak. De minde-
nek felett velünk van Jézus, akinek születési 
történetébe belesimul a mienk, s akinek éle-
tébe belegyökerezik emberi létünk. És ve-
lünk van az Isten, akinek mindig gondja 
volt és van az övéire, „aki felhozza az ő nap-
ját" gyermekeire. 

Dr. Szabó Árpád 

Sik Sándor 

Láttam csillagát napkeleten 
Uram! ma minden ködbe lankadt, 
Ma minden bús és meredek. 
Tátonganak nagy messzeségek, 
Ma még a csillagok sem égnek, 
Inganak óriás hegyek. 
- Uram!, én láttam csülagod! 

Vadul nevet a téli szél, 
Ólmos esőt vagdal szemembe. 
A sötétség láált körültem, 
És varjú vijjog fönn az űrben, 
Egy örök vak körben kerengve. 
- Uram, engem minden kacag! 

A százszarvú gúny közepette 
Kiáltok. S bennem fagy a szó. 
Sírok, mint egy eltévedt gyermek, 
S a könny pülámon holtra denned. 
Hideg az arcom és fakó. 
- Uram, csak egy sugarat adj! 

És én megyek, amerre hívtál, 
Halott sivatag fövényén, 
Ha örökös télben, viharban, 
Örök sötétben, zivatarban, 
Ha többé nem lesz soha fény: 
- Uram, te hívtál, én megyek! 

Megyek, mert mennem kell, örökre. 
Mert visz a vágy, a tűz, a lélek. 
Mert örök dalok égnek bennem, 
Mert kívüled nincs hova lennem, 
Mert nálad van, te vagy az Élet! 
- Láttam Keleten csillagod! 

J. Gnanabaranam 

Előtted egy 
nyitott ajtó 

Hogyan köszönjem meg Istennek, hogy 
nekem enni és inni ad, és ugyanakkor szom-
szédom éhezik és szomjazik? Hogyan mond-
hatom: Uram, hálát adok az ebédért? És ho-
gyan dicsérjem Istent, ha csak az én teste-
met öltözteti és csak az én családomnak ad 
otthont, a szomszédom pedig mezítelen és 
az utcán kell aludnia? Hogyan dicsérjem Is-
tent, mikor csak nekem ad egészséget és sza-
badsági , s a szomszédom beteg és elnyo-
mott? 

Előtted egy nyitott ajtó! 
Gyermekem, nem azért adok neked enni 

és irrni, hogy csak te egyedül legyél jólla-
kott és vidám. Azért adok neked, hogy ebé-
dedet éhes szomszédoddal megosszad. 

Gyermekem, nem azért adok neked ruhát 
és lakást, hogy te jólétben élj és arra büszke 
légy. Azért adom, hogy fagyoskodó szom-
szédodat ruhád megóvja a hidegtől, és há-
zad menedék legyen azoknak, akik szüksé-
get szenvednek. Ha ők megismerik az én jó-
ságomat, dicsérni fognak engem. 

Gyermekem, nem azért adok neked sza-
badságot és egészséget, hogy háborítatlanul 
örvendj életednek. Te azért vagy egészsé-
ges, hogy a betegeket és az öregeket szolgál-
hassad, és mert szabad vagy, az elnyomotta-
kat segítheted a szabadságra. Ha általad át-
élik az én könyörületességemet, engem fog-
nak dicsérni. 

Gyermekem, nem azért választottalak té-
ged, hogy te az időben is és az örökkévaló-
ságban is nyugodt légy és biztonságban 
érezd magad. Hanem munkatársamul válasz-
tottalak. Ha az én szeretetemet megmutatod 
embertársaidnak, megismerik majd az én je-
lenlétemet, sötétségük világossággá válik, 
és veled együtt fognak nekem hálát adni, en-
gem dicsérni és szolgálni! 

Előtted egy nyitott ajtó! 

T e m p l o m o k 
öregasszony érkezik megkésve, botja kísér-

tetiesen kopog az áhitat csendjében. Nehézke-
sen találja meg helyét a padban, s botjának is 
..ülóTielyet" keres kopogva. 

Ismerős templomi fehérségben szól az orgo-
na. Csak én tartom számon, hogy harminc 
évet hiányoztam. Felkavarodott lelkemben 
megfékezem a mindegyre előtérbe kerülő in-
dulatokat, a vulkánszerűen kitörő kérdéseket: 
Jaj, miért hagytál el minket nagy bajunkban? 
Könyörülj reménytelenségünkön, nyomorúsá-
gunkon, de legfőképpen a mi napi kenyerünk-

re legyen gondod, hiszen Te vigyázol az ég 
madaraira is, hogy éhen ne pusztuljanak!... 

Templomokban könyörgünk a reménysé-
gért, ami nélkül nincs elég fény, és fogy a 
nép. Akinek szeme van a látásra, lásson már 
tisztábban; akinek füle van a hallásra, hallgasL  

son meg minket! Elménk világosítsd meg, 
hogy felismerhessük gyarlóságunkat, és meg-
maradhassunk embernek. Napbarázdálta öreg 
arcokból rámtekintő gyermeki tekintetek 
mondják: „Senki sem tudja, mit szenvedek én, 
senki, senki, csak Jézus". S aztán kopogva, 

csoszogva az Úrnak asztala elé járulnak, lélek-
ben felkészülve a szent úrvacsora felvételére. 
Bütykös ujjukat szorosan összefogva a puszta 
létért imádkoznak, mert legnagyobb értékük 
az életük. Nézegetem őket, szorul a torkom... 
aztán lassanként összeszámolom, hányan hiá-
nyoznak ők, akik már csak voltak, és hányan 
maradtak a megvénült faluban. 

A harmadik harangszóra eljövök újra én, az 
öregasszony, akinek botja kísértetiesen kopog 
az áhítat csendjében. 

Kerekes Ildikó 
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Egy hajdani értekezletről 
A jövő évben alapításának 200. évfordulóját ünneplő székely keresztú-

ri Orbán Balázs Gimnázium történelmében az alapításáéit, a kifejlesztésé-
ért és a megmaradásáért folytatott munka küzdelmes volt. 

A középfokú tanoda - a régi gimnázium - több ízben elkezdett és félbe-
szakított építésének egyik emlékezetes eseménye éppen 125 évvel eze-
lőtt, 1867. december 14-én történt. A gimnázium akkori igazgatója, Ma-
rosi Gergely, az országos érdeklődésére is számítva, a Kolozsvári Köz-
löny 1868. január 9-dikei és 11 -dikei számaiban részletesen beszámolt az 
eseményről. 

„Egy megható jelenetnek, a vallásos és hazafias buzgóság és ezekből 
kifolyó áldozatkészség lélekemelő nyilvánulásának valánk tanúi az unitá-
riusok székely keresztúri középtanodáinak nagy halltermében f. évi dec. 
14-én; egy jelenetnek, amely fényes bizonyságot nyújtva azon nem rég 
olvastuk állításnak, hogy a «magyar néphez valamely fontos ügyben inté-
zett meleg szó mindig meg lesz hallgatva». Ugyanis: rég érzett szükség 
lévén említett tanodáknak még néhány lak- és tanszobának építése, az is-
kola igazgatóság felkérte, nemes Udvarhely székünknek köztisztelet és 
szeretetben álló érdemes főkirály bíróját és egyszersmind buzgó hitroko-
nunkat, mlgs. Dániel Gábor urat, hogy ezen építkezés tárgyában, melyet 
az egyh. főtanácsos is 1864-ik évi 41. egyh. főtanácsi szám alatt szüksé-
gesnek elismert, s kétezer osztr. forinton felül rúgó, s a célbavett építése-
ket, úgy egyharmadrésznyire fedező hátrálékkamatok ideengedésével kí-
vánt segedelmezni, f. évi dec. 14-re egy mentől számosabb tagokból álló 
értekezlet! gyűlést hívjon össze, különösen a közelebb eső Sz-keresztúri 
és Udvarhelyi egyházkörnyékeink egyházi és világi tagjai közül". A tudó-
sító igazgató ezek után tovább részletezi az értekezlet fontosságát, és 
megjegyzi, hogy a meghívásra, a kedvezőtlen időjárás mellett is, sokan 
érkeztek akkor Székelykeresztúrra. 

Az egybegyűltek előtt a főkirálybíró úr a megnyitó beszédében, töb-
bek között, a következőket mondta: „Azon környék, melyre egy tanoda 
kihat, az a tanoda ki váló lag van kihatva annak előmenetelét előmozdítani. 

így van környéke ezen sz-keresztúri tanodának is, hová a fiatalok is a 
Székelyföld különböző részeiről összesereglenek; és ezen kömyék elég 
népes, mert benépesíti ezen tanodának lakosztályát, annyira, hogy már a 
tanulóknak szűkké vált a tér, miért?, mert a tanintézet, ha szintén még ja-
vítandók lennének is, kielégítő: mert a szülők kedves zsenge korú fiaikat 
magoktól távol, míg a szülők őrködő szemeire nagyobb a szükség, örö-
mest nem bocsátják. Itt az ifjak és gyermekek ellátása - a távolabb lakó 
szülőknek is - a legjutányosabbak egyike. Jó a tanoda szelleme. Itt, a za-
josabb élettol részben elszigetelt helyen, a szorgalom otthonos és a tanu-
lásra mintegy ösztönözve van a fiatalság. 

Tekintsünk szél ezen a tanoda lakosztályain, nézzük meg épületeit, 
nemde mindnyájan önként azt a véleményt nyilvánítsuk: itt segíteni kell; 
itt zsúfolva vannak a lakószobáit; itt építeni kell, vagy inkább a megkez-
dett épületet bé kell végezni". 

Az értekezlet következő szónoka a tudossító igazgató, Marosi Gergely 
volt, aki a tanoda építésének történetét rövid vázlatban adta elő. Beszédét 
elmélkedéssel zárta, amelynek során a következőket mondta: 

„... nemzeti létünknek és fennmaradásunknak legnagyobb ellensége a 
tudatlanság, amely ellenséget csakis a népiskoláknak és felsőbb tudomá-
nyos intézeteknek a haza minden pontjain, a kor szükségleteinek megfele-
lő átalakításával, jó karba hozásukkal verhetjük le." 

Marosi Gergely után Árkosi Dénes, a székelykeresztúri kör esperese 
tartott rövid beszédet, hangsúlyozván: nem szavakra, de tettekre, áldo-
zatokra van szükségünk." 

Az értekezleten megválasztottak „egy szűkebb és egy tágabb körű bi-
zottmányt", melyek feladatul hagyták a tanoda bővítésének ügyintézését, 
építésének kivitelezését. 

A két bizottság jelenlevő tehetősebb tagjai akkor - 1867. december 
14-én - a helyszínen megkezdték az adakozást. 

,A helyszínen csak tiszta pénzben 1300 frt íratott alá. Az aláírást sz-ke-
resztúri Lengyel József nyitá meg 50 frtal. Koncz Lajos fizetett a helyszí-
nen 100 irtot s egyszersmind igéré, hogy egy épülendő szobát saját költ-
ségén fölszerel; ezután Jakabbázi Zsigmond 100 irtot és 100 frt értékű fe-
délcserepet, gr. Haller József a maga és neje részéről 100-100 frtot erd. 
úrbéri kötelezményekben; báró Gamerra Gusztáv 50 frtot; Daniel Gábor 
főkirálybíró 200 frtot stb..." Ezen összegezés után Sándor János, az 
1896-ban kiadott kiváló monográfiájában -" A székelykeresztúri Unitári-
us Gymnázium történelme" - megjegyzi: „Az értekezlet várakozáson fe-
lüli eredményt adott, s a kezdetnek ily kedvező biztatása reménnyel tölté 
el a lelkeket arra nézve, hogy az a ré<*í óhajtás, mely a gymnázium épüle-
tének megnagyobbítását, bővítését c Józta, teljesülni fog." 

Fodor S. Sándor 

Székely diák a 17. századból 

Falusi schólaházak 
1783-ban az udvarhelyszéb kerület esperese ellenőrző" vizsgálatra érkezik 

egy kis faluba, Szentlászlóra. Tapasztalatai lesújtóak. Szomorúan kell megál-
lapítania, hogy „az Mesternek felette kitsiny házaskája (van), az hol gyerme-
keket tanítani teljesen lehetetlen " Távoztakor ezért szigorúan meghagyja, 
hogy „ a gjermekek számára classist tsináljanak, ne nöjjenek fel tudatlanul 
mint az szamárok". Felettébb kétséges, hogy a szentlászlóiak megfogadták-e 
az ülteimet. A pap- és mestertartás költségeivel megterhelt lakosok ez idő 
tájt szerte Udvarhelyszéken csak keveset és vonakodva áldoztak a mesteri la-
kás karbantartására vagy tanulószoba építésére. 

Az általános szegénység és az oktatás iránti közömbösség miatt még a fe-
lekezeti versengés és az egyházak feddései sem tudták nagyobb áldozatokra 
bírni a lakosságot. Ezért a legtöbb helyen a rossz állagú mesteri ház szolgált 
iskolául. Ez - mint a székely falusi házak általában - három osztatú: lakószo-
bából, pitvarból és kamarából álló épület volt. Falai leginkább fából, igen rit-
kán kőből vagy téglából készültek Szalmazsuppal, zsindellyel vagy deszká-
val fedték. Többnyire kicsiny és szerény ház volt, amelynél különb nem 
akadt a faluban. Erről tanúskodik például a szintén 1790 körül, Kccsetben le-
folytatott vizsgálat, amely szerint „A Mester Háza semminek nem jó," és új 
házat kellene építeni. Siklódon ugyanekkor „a gyerekek egy része a Mester 
tűzhelyén hever" tanítás közben, Kissolymosban és Homoródszentmárton-
ban pedig olyan rossz állapotban van a református schólaház, hogy a refor-
mátus szülők is inkább az unitárius iskolába járatják gyermekeiket. Sok kis 
faluban ekkortájt még mester sincs: helyette a pap látja el a tanítás feladatát. 

A 19. század elejére a fejlődés, ha lassan is, megindult. Egy, 1826-ban, a 
keresztúr-fiúszéki unitárius egyházmegyében készített felmérés 25 helység-
ből 13-ban kifejezetten jónak, 13-ban pedig elfogadhatónak minősíti az isko-
laépületet. Az igények növekedtével a mesteri házhoz egyre több helyen ta-
nulószobát, „classis"-1 építenek, sőt, idővel e helyiségek is szűknek bizo-
nyulnak. Ahol van rá pénz, bővítik vagy újraépítik a schólaházakat. 1830 tá-
ján pedig Dersben, Almáson, Énlakán és Korondon már két külön „classis" 
épül: egy a leányok és egy a fiúk számára. Az összkép persze sokkal vegye-
sebb, mégis: a két „classis"-sal működő iskolák megjelenése arról tanúsko-
dik, hogy az egyházak dorgálásai nem voltak hiábavalók: sok helyütt tudato-
sították a falvak népében a gyermekek iskoláztatásának fontosságát. A 19. 
század második felében pedig felgyorsult a fejlődés, amikor is az iskolaszé-
kek látnak körültekintő munkához. 

Albert Dávid 
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Adatok az erdélyi unitárius ifjúsági 
mozgalom történetéhez 

i. 
Kilenc évtized távlatából szemlélve unitári-

us ifjúságunk életét, akarva-akaratlan csodá-
lattal adózunk a kilencszázas évek ifjúságá-
nak. Vezető egyéniségei nem csak unitárius 
mivoltukkal érdemlik ki tiszteletünket, ha-
nem európaiságukkal is. Erdélyiek voltak és 
európaiak. 1900, az új évszázad újat hozott if-
júságunk életében is. Kolozsváron dr. Boros 
György buzdítására szerveződésnek indul az 
első Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre (a to-
vábbiakban DFEIK). Az Unitárius Közlöny 
idevonatkozó számai elég szűkszavúan szá-
molnak be az ifjúság szervezkedéséről, ezért 
az alakuló gyűlés jegyzőkönyvét idézzük: 
„A mi alakítandó gyülekezetünk nem nagy 
hadsereg ugyan, de az odaadó, lelkes együtt-
m unkái od ássál, egymás iránti szeretettel és 
szorgalommal szép sikert arathatunk. Tömö-
rüljünk tehát a legszentebb cél megvalósítása 
érdekében, zászlóinkra írván a vallás-erköl-
csi élet ápolását, fejlesztését (...); alakuljunk 
tehát egyesületté, melynek határain belül ne-
mes célunkat - a baráti együttérzés és szere-
tet ápolása, ébrentartása mellett - komoly 
munkával, igyekvéssel megvalósíthatjuk. 
(...) egyenes, célhoz vezetó' utat válasszunk, 
s ezt legbiztosabban kijelöli az egyházunk 
keblében már annyi sikerrel és oly szép ered-
ménnyel működő Dávid Ferenc Egylet. Ha-
ladjunk hát ennek nyomdokain, en-
nek védőszárnya alatt fogadjuk el, 
természetesen a mi körünkhöz mó-
dosítva, annak szervezetét, s így a 
cél elérése nagyban meg lesz köny-
nyítve (...). Vegyük fel a Dávid Fe-
renc Egylet Ifjúsági Köre címet". 
(1.) 

Az egyletet többnyire főiskolai 
hallgatók alkották. Az alapszabály 
3-as paragrafusa szerint azonban: 
„Tekintettel arra a körülményre, 
hogy a kör tagjai jobbára ifjú embe-
rek és ennélfogva a kör gyűlésein a 
szabad vitatkozás, eszmecsere mene-
tét nők jelenléte az udvariasság 
szempontjából feszélyezné, a vá-
lasztmány megállapítja, hogy: nők 
tagok nem lehetnek." A szervezet m 
vezetője, éltető lelke Kelemen Lajos p K * 
egyetemi hallgató volt. 

Az első világháború után Erdély- J*™® 
szerte megindult az ifjúság szervez-
kedése falun és városon. Egyre több helyen 
alakult meg az Ifjúsági Egylet. 1928. július 
10-15-én már sor került Székely keresztúron 
az első ifjúsági konferenciára, melynek előa-
dói voltak: dr. Borbély István, dr. Gál Kele-
men, Gálfalvi Sámuel, dr Kiss Elek, dr. Su-
lyok István, dr. Varga Béla, Vári Albert és 
Utó' Lajos. A találkozón a következő határo-
zatok születtek: 

1. A DFEIK Egyetemes Szervezete szüksé-
gét látja, hogy minden erdélyi unitárius gyü-
lekezetben megalakuljon az ifjúsági egylet. 

2. Kolozsvár központtal megszervezendő 
egy összefogó és irányító Egyetemes Szerve-
zet. 

3. Haladéktalanul meg kell indítani egy if-
júsági lapot. 

4. Jó lenne minden évben, felváltva külön-
bözó' vidékeken, több napra előkészített ifjú-
sági konferenciát tartani. 

„A kezdet reménységei valóra váltak - írja 
Szent-Iványi Sándor a konferencia után -, a 
sikertelenség önbizalommá változott s az ed-
dig járatlan úton most már vidám, unitárius 
öntudattal és lelkesedéssel tele ifjak halad-
nak lépésről lépésre közelebb egyetlen cé-
lunkhoz, Isten országa megvalósításához itt a 
földön " (2.) 

1929. augusztus 23-25 között tartotta má-
sodik konferenciáját ifjúságunk Dicsőszent-
mártonban, melynek tárgyköre Istenországá-
nak megvalósítása e földön. Az első előadója 
Szent-Iványi Sándor volt, ki Tudás és vallás 
címent tartotta meg bevezető előadását. Őt 
követték: Veress Ákos, Vályi Ilonka, dr. Var-
ga Béla és Máthé Sándor. A konferencián 
megválasztották a DFEIK Egyetemes Szerve-
zetének tisztikarát. 

1928 szeptemberében Szent-Iványi Ko-
lozsvárt beindította az ifjúsági lapot Ifjúság 
címmel, az Unitárius Közlöny melléklete-
ként. Bár a szerkesztő negyedévenkénti meg-
jelenést ígért, a lap az első szám után meg-
szűnt. Kolozsváron egy lelkes fiatal gárda to-
vább vezette a dolgokat, közben Balázs Fe-
renc is meggyógyult, s elindult a Nyikómen-
tén ifjúsági napokat tartani: az 1929-es év de-
cemberében beindította a Kévekötés-1. így 
már az 1930. évi ifjúsági konferencia meghí-

vóját az ő lapja közli. Mikó Imre, a szervezet 
titkára, a Kévekötés hasábjain hívta konferen-
ciára az ifjakat: „Amikor Széke-lykeresztúron 
1928 nyarán először gyűltünk össze, mi más 
lehetett ez a konferencia, mint az egymást so-
hasem látott testvérek első, élményszerű kéz-
fogása, első közös fellángolása (...) Két év el-
teltével Nagyajtán újabb mérföldjelzőhöz ér-
keztünk (...) Mit tanulhatunk a múltból és 
mit menthetünk át a jövőbe?" (3.) 

A konferencia Nagyajtán folyt le 1930. au-
gusztus 28 és szeptember 1 között. Tárgya: 
Hogyan kapcsolhatjuk be a társadalmi osztá-
lyokba tagolt unitárius ifjúságot saját érdeke-
ink szolgálatán át a közös, egyházépítő mun-
kába? Ennek keretében előadást tartottak: Lo-
rinczi László (a falusi ifjúság egyleti problé-
máiról), Szabü Samu (az iparos-kereskedő if-
jak és az egyház kapcsolatáról); Balázs Fe-
renc a modern unitárizmusról szólott. 

Itt egy pillanatra álljunk meg, s szóljunk 
néhány szót a Kévekötés-ről mint az ifjúság 
legfelső fórumáról. A lapot általában kedve-
zően fogadták. Az Unitárius Közlöny bírála-
tára a szerkesztőség, többek között, a követ-
kezőket mondja: „Hát csak olyan kérdéseket 
szabad az ifjaknak megfontolniok, amelyek-
re csak igennel és nemmel lehet válaszolni? 
Annak a politikának a hibájába kell esnünk, 
amely a kényes kérdések tárgyalásától vona-
kodik, abban a hitben, hogy azok, ha mi nem 
veszünk tudomást róluk, nem létezőkké vál-
nak? (...) Mire jó ez a nagy félelem az ifjú-
ság megnyilatkozásától? (...) Miért reme-
günk attól, hogy esetleg az ifjak olyan ké-
nyes kérdéseket is megtárgyalhatnak, mint a 
város és falu viszonya? Miért vesznek ben-
nünket olyan komolyan? Ifjak vagyunk, so-
kat akarunk, nagyra törünk, lázongunk, elége-
detlenkedünk, bajokra csodaszereket aján-, 
lünk: de két oldalas kritikát az Unitárius Köz-
lönyben mégsem érdemlünk meg." 

Az első két évben a lapot Veress Ákos és 
Balázs Ferenc szerkesztette. Őket követte 
Szabó Samu, aki két évig Brassóban szer-
kesztette és adta ki a lapot. 1934-ben kényte-
len átadni a szerkesztést Fikker Jánosnak, ki 
a lapot Tordára vitte át, s a Kévekötés 1936 
augusztusáig jelenhetett meg. További kiadá-
sát a hatóság nem engedélyezte. 

Az 1931. évi IV. Ifjúsági Konfe-
rencia színhelye Nyárádszentlászló 
és Szentgerice volt. A gyűlésen Fik-
ker János az angol, Lórinczy Géza 
az amerikai, Kovács Lajos a francia-
országi és Ferencz József a magyar-
országi ifjúsági mozgalmakról szá-
moltak be, Balázs Ferenc pedig az 
ázsiai unitárius és szabadelvű ifjú-
ság mozgalmát ismertette. Szabó 
Samu Városi ifjú az egyházban cím-
mel tartott előadást. Deák Berta és 
Ébert Hajnal a városra került falusi 
lányok helyzetéről szólott és muta-
tott rá, milyen fontos lenne az ifjúsá-
gi szervezkedést azokra is kiterjesz-
teni. Ürmösi Károly Vallás, fajiság, 
szocializmus címen indított vitát, 
melynek során Balázs Ferenc, Fe-
rencz József és Mikó Imre fejtették 
ki álláspontjukat. Kővári Jakab az if-
júsági napok rendezésének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Hogy mik 

is voltak „az ifjúsági napok", ezt Lorinczy 
Dénestől tudhatjuk meg: „A DFEIK Egyete-
mes Szervezete tervbe vette, hogy a nyári 
konferenciák mellett, télen, lehetőleg minden 
egyházközség ifjúsága bevonásával ifjúsági 
napokat rendez. (...) Ezzel lehetővé tesszük 
ifjúságunk számára, hogy egy-egy közpon-
tibb fekvésű helyen összegyűljön a közös 
problémák megbeszélésére, egy-egy baráti 
összejövetel rendezésére. Ezen ifjúsági-na-
pok rendezésével célunk az egyes vidéki Ifjú-
sági Köröknek egyik a másikához való köze-
lebbhozása. Egyetemes Szervezetünk részé-
ről pedig a velük való viszonynak bensőség-
teljesebbé tétele. így ismerhetjük meg egy-
mást közelebbről és jöhetünk tisztába az 
egyes vidékek helyzetével, problémáival, 
munkásságával és kívánnivalóival." (5.) 

(Folytatjuk) 
Kovács Sándor 
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Molnos Lajos 

Balladácska 
...békésen pilinkél az ősz a mezőkre kertek-

re jön a három gyermek aprócska legénykék 
olyan kilenc-tízéves formák félszegen bátorta-
lanul lépnek be a kapun szinte lábujjhegyen 
mennek végig a kihalt udvaron pedig hát jár-
tak e portán már éppen eleget jól ismerik min-
den zegét-zugát pontosan tudják minek hol a 
helye most mégis óvatoskodva féldegélve 
megszeppent-szótlanul lépkednek a szokatlan 
csendességben kompótot szorongatnak a ke-
zükben és „bolti" süteményt fehér zizegó's pa-
pírosba csomagolva -

ettől a naptól kezdve minden héten jönnek 
és mindig együtt mind a három sohasem csak 
ketten sohasem csak egyedül egyik alkalom-
mal meleg gyapjúzoknit hoznak máskor „sava-
nyó" cukorkát s még „szagos" szappant is ki-
csi pénzüket összeadják hogy ne állítsanak be 
ők se soha üres kézzel az Öregkomához Öreg-
koma szidja is őket eleget zsörtölődik is ezért 
az örökkétigi költekezésükért de a három Ki-
csikoma ilyenkor csak dünnyög hümmög vala-
mit s amilyen gyorsan csak lehet az épphogy-
tovaillant nyár emlékeire terelgetik a beszélge-
tést az Öregkoma sovány-sápadt kínzott arca 
is lassacskán felderül s már egymás szavába 
vágva beszélik újra végig az elmúlt nyár min-
den emlékezetesebb pillanatát s az eljövendő 
nyár valamennyi tennivalóját is sorra veszik 
még abban is megegyeznek fellobbanó apró 
vita után hogy ki hány percig lesz a gyeplőt 
fogó ostort pattogtató „gazda" Tölgyesre me-
net a három Kicsikoma arca kipirul a nagy em-
lékezésben tervezgetésben s mikor Öregkoma 
megígéri nekik hogy egyszer majd magával vi-
szi őket is fel a Tetőre és ott alusznak majd a 
kalyibában a három Kicsikoma majd kiugrik 
bőréből a nagy örömtől Öregkoma ilyenkor 
teljesen megfeledkezik a testébe fészkelődött 
fájdalmakról komor gondolatai is elhessennek 
és ilyenkor el tudja hinni hogy számára is el-
jön ez az oly sokat tervezgetett gyönyörűsé-
gesnek ígérkező újabb nyár a három Kicsiko-
ma látogatásai után egy-két napig érzi s hiszi 
hogy percről percre nagyobb erőre kap benne 
az élet s erősödik önmaga is s nemcsak a re-
ménykedésben de testben is -

havat ígér az idő elszontyolodott savanyú 
képpel ülnek a három Kicsikomák s szótlanul 

„no hát öregecske volt már a Manci rég el-
múlt már trappoló kedve" mondja vigasztaló-
an Öregkoma s ígéri ha eljön a tavasz új lovat 
vesz egy fiatal pejkót trappoló kedvűt lobogó 
sörényűt csillogó szőrűt s fehér folt lesz a pej-
kó homlokán „egy csillagos homlokú pejkót 
azt bizony egy csillagos homlokút" éled a há-
rom Kicsikoma arcán a jókedv az izgatott 
öröm Öregkoma kezet is ad az ígéretre miáltal 
kötelezettségévé válik a tavaszi pejkó-vásárlás 

ettől kezdve leginkább a csillagos homlokú 
pejkóról folyik a beszélgetés a csillagos hom-
lokú pejkoról amelynek Szellő lesz a neve 
„örök életemben vágytam egy csillagos hom-
lokú pejkóra de valahogy sohe nem sikeredett 
hogy nekem is legyen de a tavaszon meg-
lesz!" mondja Öregkoma s boldog-izgalom 
csillog az ő szemében is -

bő havak hullnak a mezőkre kertekre házak-
ra átfordult az idő az újabb esztendőbe az „el-
jövendő" az ezerszer is megbeszélt eltervezett 
gyönyörűséges nyár esztendejébe jön a három 
gyermek az apró legénykék félve s;.; ite lábujj-

hegyen lépkednek végig a havas udvaron meg-
szeppent-némán kicsi pénzüket összeadták 
most sem jönnek üres kézzel Öregkomához 

hozzák a koszorút 

Szervátiusz Jenő: Portré 

Öregkoma ott fekszik az elsőházban s mint-
ha csak aludna arca nyugodt már-már derűs el-
tűntek róla a fájdalmak gyötrődések keserű-ke-
gyetlen nyomai ott áll véle szemben a három 
Kicsikoma megzavarodva s nem értve a tör-
ténteket szemükben riadalom és számonkérő-
faggató fájdalom arcukon nagy keserűség áll-
nak hitetlenkedve szinte megrökönyödve s fel-
háborodva is mint akiket váratlanul becsaptak 
megloptak „de hát erről nem volt szó Öregko-
ma! csak az eljövendő gyönyörűséges nyárról 
volt szó s csak a csillagos homlokú pejkoról 
volt szó amelyiknek Szellő lesz a neve..." az 
Öregkoma arcán nagy-nagy nyugalom beletö-
rődés „van úgy az Kicsikomák van úgy az 
hogy egészen másként történnek a dolgok... 
meg kell szokni ezt is" a Kicsikocsmák szemé-
ben parázs-könnycseppek amelyek aztán lan-
gyossá szelídülve folydogálnak lefelé a pufók 
arcokon „becsaptál Öregkoma mondhatsz 
akármit becsaptál ezt nem kellett volna meg-
tenned Öregkoma s éppen te aki ha megígér-
tél valamit mindig szavadnak is álltál... hogy 
van ez most Öregkoma hogy van s miért adtál 
kezet a csillagos homlokára ha tudtad..." az 
Öregkoma arcán dermesztő már-már közöm-
bös nyugalom „a csillagos homlokút azt én is 
nagyon sajnálom Kicsikomák azt nagyon sze-
rettem volna hogy meglegyen világéletemben 
vágytam egy csülagos homlokúra de hát mit 
csináljunk Kicsikomák mit csináljunk... bi-
zony van az úgy hogy az ember egyszer csak 
nagyon megszegi adott szavát..." -

„a férfiak nem sírnak soha Kicsikomák ösz-
szeszorítják a fogukat s nyelik befelé a rettene-
tes-nehéz égető könnyveket!" 

„a férfiak a nem sírnak soha?" ott áll a há-
rom gyermek a három Kicsikoma összeszorí-
tott fogakkal s nyelik befelé a nehéz parázs-
könnycseppeket 

ott állnak a tátongó-üres sírgödör szélén né-
zik égő-száraz szemmel a koporsót összeszo-
rítják fogukat „a férfiak nem sírnak soha Ki-
csikomák!" „de hát mi nem akarunk férfiak 
lenni Öregkoma mi bőgni akarunk..." nézik 
száraz égő szemekkel a mohó sírt a csendesen 
aláereszkedő koporsót a dübörögve rázúduló 
fagyos göröngyöket égő-száraz szemekkel né-
zik 

rákerülnek a koszorúk is az új hantra oszlik 
halk morajlással a végtisztességet megadók 
gyülekezete bandukol nyomukban a három 
gyermek a három Kicsikoma szótlanul a ha-
vas utat fürkészve lábuk előtt a temető kapujá-
ban egyszerre állnak meg mintha parancsra 
úgy érzik nehéz terhet cipelnek s meg kell áll-
ni szusszanni muszáj egy kicsit egymásra néz-
nek szemükben könny csillog valamit monda-
ni kellene de mit és egyáltalán hogyan lehet 
kimondani ami oly kimondhatatlanul fáj nézik 
egymást arcukon csordogál lefelé a könny „a 
férfiak nem sírnak soha..." nézik egymást „a 
férfiak?... soha?..." a torra menők már messze 
járnak utánuk néznek aztán újra egymásra és 
a kisebbik Kicsikoma a szöghajú kézfogásra 
nyújtja a kezét kezet fognak a három Kicsiko-
mák életükben először nem játékból hanem 
miként a férfiak nem a felnőtteket utánzón de 
felnőttként komoly arccal szótlanul erős fogás-
sal egy kicsikét megrázva az elfogadott kezet -

nagy lomha pelyhekben hulldogálni kezd a 
hó mozdul a három Kicsikoma indulnak meg-
fontolt léptekkel kiest előregörnyedve miként 
a terhet cipelők 

s jönnek a lomha hóhullásban jődögélnek 
felém -
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Sipos Domokos-centenárium 
Dicsőszentmártonban 

Napjainkban minden kisebb város és falu újra felfedezi nagy fiait, iro-
dalmi-művelődési hagyományait. Se szeri, se száma az emléküléseknek, 
emléktábla-leleplezéseknek, szoboravatásoknak. Lélekemelő pillanatok, 
melyek megerősítenek hitünkben, kultúránkban, magyarságunkban. 
1992. október 3-án és 4-én a Küküllő-menti kisváros, Dicsőszentmárton 
tisztelgett leghíresebb szülöttének, Sipos Domokosnak a százados emlé-
ke előtt. Sipos Domokos eddig sem hiányzott irodalmi tudatunkból: a vi-
lágháború óta három kötetnyi válogatás jelen meg műveiből, s Kovács 
István monográfiát készített róla (1990). A dicsőiek is állandóan ápolták 
emlékezetét, ha máshol nem, az iskolai önképzőkörben. 

Az okleveles bábaasszony és világgá ment kelmefestő fiaként, 1892 
augusztusában született. A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban szárnyát 
bontogató, majd Pesten jogi alapismereteket szerző Sipos Domokos a 
közigazgatási pályán a helyettes városi főjegyzőségig emelkedik. Valójá-
ban a közhatalomváltozás, állása elvesztése irányítja az irodalmi pályára. 
Főszerkesztő-nyomdaigazgató, s közben ír vagy ny egyed száz novellát, 
valamivel kevesebb verset, néhány regénytöredéket. Mikor harmincöté-
ves korában, 1927 decemberében a tüdőbaj elragadja, az Erdélyi Helikon 
első halottját, a romániai magyar irodalom nagy ígéretét siratják benne. 
Kívánságára a várostól távolabb eső szegények temetőjében hantolják el. 
Síija fölé 1934 szeptemberben a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Tár-
saság állított emlékoszlopot, mely azóta többször is kidőlt, vagy éppen-
séggel kidöntötték. Legutóbb, az idén nyáron, valósággal meggyalázták 
a sírt: az oszlopra gumiabrancsot húztak, s azt elégették, a betűk egy ré-
szét kivésték. 

Ilyen előzmények után vállalkozott a helybéli Sipos Domokos Művelő-
dési Egyesület a centenáriumi ünnepségek megrendezésére. 1992. októ-
ber 3-án, szombaton délután 4 órakor a helyi RMDSZ-székházban, mely 
egyben az Egyesület központja is, rövid megnyitó ülésre került sor: ezen 
üdvözlő szavakat mondott Popa Octavian mérnök, Dicsőszentmárton pol-
gármestere és a testvérváros, Hajdúszoboszló polgármestere, Kígyós Jó-
zsef is. Az eseményt méltatta még Tófalvi Zoltán, az EMKE alelnöke. 
Puskás György, a Sipos Domokos Egyesület elnöke, az ünnepségek szer-
vezője ismertette a tervbevett műsorpontokat. 

A székházból a koszorúkat vivő menet a közös katolikus-református-
unitárius temetőbe vonult, s ott, a domboldal magaslati pontján, új sírba 
kerültek Sipos Domokos a szegények temetőjéből exhumált maradvá-
nyai. A helyreállított emlékoszlop is ott áll, rajta a Sípostól vett idézet: 
„Ne engedelmeskedjetek, /csak a szeretetnek,/ csak a szeretetnek,/ csak a 
szeretetnek!". Az ökumenikus temetési szertartás után Oláh Tibor, a Ke-
mény Zsigmond Társaság elnöke és Bálint Pataki József, a Halárontúli 
Magyarok Hivatalának képviselője mondott beszédet, majd rajtuk kívül 
a megyei és a helyi RMDSZ, az EMKE és a Sipos Domokos Egyesület 
vezetői helyeztek el koszorúkat. Remélhetőleg itt védettebb helyen, hábo-
rítatlanul állhat majd a síremlék. 

Az újratemetés után a székház nagytermében tudományos ülésszakon 
vehettek részt az érdeklődők. Kovács István, Sipos monográfusa, Üzenet 
vidékről címmel személyes élményeit elevenítette fel Sipossal és Dicső-
szen tmártonnal kapcsolatban. E sorok írója Sipos Domokos és a forrada-
lom című dolgozatát mutatta be. Szabó Zsolt Szentimrei Jenő és Sipos 
Domokos kapcsolatait vázolta, Szlovácsek Ida Sipos verseiről értekezett, 
Nagy Pál előadásának címe pedig írók a hőskorban volt. Felkérésre a 
vendégként megjelent Czine Mihály egyetemi tanár, budapesti irodalom-
történész szabadelőadást rögtönzött az „irodalomteremtés csodájáról", az 
1918-1926 között induló romániai magyar irodalomról. A helybéli házi-
asszonyok konyháját dicsérő svédasztal melletti kötetlen beszélgetés zár-
ta a napi eseménysort. 

Másnap, október 4-én vasárnapi ökumenikus istentiszteletre gyűlt ösz-
sze Dicsőszentmárton magyarsága az unitárius templomba. A zsúfolásig 
telt, szépen díszített, XVIII. század végéről származó gótikus egyházban 
Kakassy Endre református és Kolcsár Sándor unitárius esperesek hirdet-
ték az igét. Beszédet mondott Pop Partenie, a görög katolikus egyház ré-
széről, s jelen volt Petres Károly római katolikus plébános esperes is. Vé-
gül Fazakas Endre, a templom lelkésze méltatta az ünnepi eseményt. 

Az istentisztelet után a városközpont fölé emelkedő templomkertbe, a 
jól látható helyre felállított Sipos Dom okos-mellszobor körül gyülekez-
tek az ünneplők. A kórusszámokat követően Dávid Gyula, az EMKE el-
nöke emlékezett meg az íróról, Markó Béla főszerkesztő és szenátor szo-
boravató beszéde után ifj. Sipos Domokosné Solti Mária (az író fiának 
Budapesten élő özvegye) és Kovács István leleplezték a szobrot. Hunya-
di László, a Maros Megyei Képzőművészeti Szövetség elnöke méltatta 
Bálint Károly szobrászművész alkotását, Kilyén Ilka pedig elszavalta 
Tompa László Halálbamenok üdvözlete című, Sipos emlékének dedikált 
versét A Szózat eléneklésével zárult a szoboravatás. 

Délután a városi művelődésházban a Sipos Domokos Művelődési 
Egyesület színjátszó csoportja bemutatta az író Zokog a porszem című, 
az erdélyi pedagógus-sorsból ihletődött darabját. Kilyén lika előadómű-
vész és Váta Lóránd színiakadémiai hallgató Sipos verseiből szavalt. 

Dicsőszentmárton csak 1912-ben nyert városi rangot, egyetlen műem-
léképülete az unitárius templom; néhány udvarház emlékeztet még a kör-
nyéken egykor birtokos nemes családokra. Az itt élő 3000 fős reformá-
tus, 800-800 fős unitárius és katolikus gyülekezetnek, e szórvány magyar-
ságnak most kell kialakítania hagyományait, most kell keresnie példaké-
peket. E téren október elején jelentős példamutató lépést tettek. 

Dr. Gaal György 

Balogh Péter: Egység 

Régi kézműves munkák 
az erődített székely templomokban 
Az erdélyi udvarházakban, kasté-

lyokban és várakban található régi 
leltárak gyakran említenek „fejes 
vasszegekkel vert, vassarkos, pán-
tos, reteszes" ajtókat és .Jakeresz-
tes" ablakokat. Ezek többsége az 
idők során megsemmisült, áldozatul 
esett a késóbbi átalakulásoknak 
vagy az újabb tulajdonosok nemtö-
rődömségének. A székely templo-
merősségek némelyikénél azonban 
mindmáig fennmaradtak - ha nem 
is nagy számban - ilyen ajtók és ab-
lakok. Java részük a 17. századból 
származik, készítőik szinte kivétel 

nélkül helybéli mesteremberek, így 
ezek az ács- és asztalosmunkák e 
korszak helyi kézművességének tár-
gyi emlékei. Értéküket csak növeli 
az a tény, hogy hasonló 17-18. szá-
zadi emlékek a paraszti gazdaságok-
ban csak elvétve maradtak fenn nap-
jainkig. Említést érdemelnek még a 
különböző grádicsok, szuszékok, la-
katok és a gabona mérésére szolgá-
ló edények is. Megőrzésük olyan kö-
telességünk, mely egyben tisztelgés 
a régi mesterek emléke előtt. 

Gyöngyösi János 
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Miért hallgatunk a 
testvéregyházközségi 

kapcsolatról? 
Az erdéyli és az észak-amerikai unitáriu-

sok közötti kapcsolat a 19. században kez-
dődött. A kapcsolat kialakítása, fenntartása 
különböző' formában jutott kifejezésre. En-
nek egyik „változata" a testvéregyházkö-
zségi kapcsolat kiépítése volt, amely az 
1989-es romániai változások után egyre 
élénkebbé vált. 

Ma már általában mindenik egyházkö-
zségünknek van testvéregyházközsége 
Észak-Amerikában, és a kapcsolatok fenn-
tartása, elmélyítése érdekében nemcsak 
amerikai testvéreinknek kell tenniük, ha-
nem nekünk is. 

Tudom, sok egyházközségben látogatá-
sok történtek, melyek nyomán lelki-szelle-
mi-anyagi áldozatok születtek, örömköny-
nyek hullottak, felejthetetlen élmények fa-
kadtak, köszönő imádságok szálltak a jó Is-
tenhez... és mindezek ellenére érthetetlenül 
vesszük tudomásul, hogy Unitárius Közlö-
nyünkben senki sem osztja meg a másikkal 
- egymással - élményeit! 

Mi az oka ennek a hallgatásnak? Miért 
zárjuk önmagunk szűkebb világába azokat 
az érzéseket, amelyekre egész unitárizmu-
sunknak szüksége van?! 

Az öröm nagyobb, ha másokkal megoszt-
hatjuk. Legjobban úgy tudjuk átölelni egy-
mást a kapcsolatokból származó örömeink-
kel, ha írunk róluk az Unitárius Közlöny-
ben. Az igaz, hogy havi lapunk megjelené-
se akadozik, de ha késve is, mégis megjele-
nik... és mindaz, amit leírunk, történelmi 
dokumentummá válik. Nemcsak nekünk 
kell tudnunk ezekről a kapcsolatokról, ha-
nem a jövő nemzedékének is. Azt szeret-
ném, ha Unitárius Közlönyünkben egy ro-
vat indulna e témával kapcsolatosan. 

Tudnunk kell azt, hogy a látogatást tevő 
amerikai unitáriusok beszámolnak - írás-
ban is! - mindarról, amit itt tapasztaltak, 
éreztek. Olvastam 22 oldalas élménybeszá-
molót is (a kadácsi egyházközséget meglá-
togató amerikai lelkésztől). A „Hidak" 
(Bridges, 1992 szeptemberi szám) című 
havi kiadványuk az erdélyi testvéregyház-
községi kapcsolatokról szól. Meggondol-
koztatásért ebből fordítottam, hadd olvas-
sák azok, akikről szól és merítsenek újabb 
örömet(ket). Az ők örömük a mi örömünk 
is - az erdélyi unitárizmus nagy családjá-

nak öröme, azért, hogy Isten közelebb veze-
tett amerikai hitiestvéreinkhez. 

Miért hallgatunk hát örömeinkről!? 
Dr. Rezi Elek 

Felsőrákos - Spokane 
Julie és Jerry Jose folyó év (1992) áprilisában 

meglátogatták felsőrákosi testvéregyházközségü-
ket, és feledhetetlen élményeket szereztek. A kö-
vetkezeiket írták: „Mi azért mentünk Felsőrákos-
ra, hogy hittestvéreink érezzék gondoskodásun-
kat, és tudatosuljon bennünk, hogy nincsenek 
egyedül. A barátság, a jóság és az érzelmek kiára-
dása mutatta, hogy milyen nagy szeretettel fogad-
lak minket és mennyi mindent meg akarnak tud-
ni egyházközségünkről, ugyanakkor kifejezték 
azon reményüket is, hogy a Spokane-i egyház-
község más tagjait is szeretettel várják. Éreztük, 
hogy ott-tartózkodásunk mélyítette azt az. érzést, 
amit mi unitáriusnak nevezünk". 

A Jose család tudomást szerzett arról is, hogy 
hogyan élnek és dolgoznak testvéregyházközsé-
gük hívei: 

,,Egy 14 tagból álló tanács (keblitanács) - férfi-
ak és nők - vezeü az. egyházközségei, akiket 3 
évre választanak. Valláserkölcsi-, nevelési-, gaz-
dasági- és temetői (?) bizottságaik is vannak, 6-6 

Györkös Mányi Albert festménye 

taggal, úgyszintén ifjúsági- és nőegyletük. A Ko-
lozsváron székelő püspök kormányzási hatásköre 
szélesebb, mint a mi egyházunk központi vezető-
ségéé... Az egyházközség kórusa nagy szerepet 
játszik a valláserkölcsi életben, tagjai közt a kap-
csolat igen bensőséges... 

Felsőrákos a falurombolás idején halálra volt 
ítélve. Az államosítás során az állam élvette a 
falu összes földjét az emberektől, csak a kis, ház-
körüli terület maradt. Most a falu egyik legna-
gyobb problémája az, hogy az állam az elvett 
földterületet csak részben adta vissza A 400 csa-
lád közül eddig csak 50 családnak tisztázódott a 
föld kérdése. A másik probléma az, hogy miként 
dolgozzák meg a részben visszakapott földet, fel-
szerelések nélkül? Nincs magántulajdonban lévő 
traktor, és az igásállatok száma is kevés. Egyesek-
nek a föld visszaadása egyenesen tragikus, mert 
idősek, és nincs fizikai erejük megművelni. Gyer-
mekeik eltávoztak otthonról, mert megélhetésü-
ket nem tudták biztosítani". 

Szentgerice - Fairfax 
Bob Tripp egy hosszú beszámolót írt arról a lá-

togatásról, amelyet a Fairfax-i egyházközség kó-
rusával tettek 1992 júliusában a szentgericei test-
véregyházközségükben. 

,,Az egymás iránti érzéseinket talán semmi 
sem bizonyítja jobban, mint a mi megérkezé-
sünk. Judy Harrison azt javasolta, hogy autóbu-
szunk álljon meg a falu határánál és a látogatók 
énekelve vonuljanak be a faluba így is történt. 
Azt hiszem, ilyen érzésben nem volt még ré-
szünk. Az amerikaiak lassú léptekkel, énekelve 
vonultak be a faluba; oly énekeket énekelve, 
mint például „Ez a föld a ti földetek". Én, aki ko-
rábban tartózkodtam a kórussal együtt énekelni, 
azon vettem észre magam, hogy csendesen én is 
énekelek. És szinte mintegy jelre, a szentgericei-
ek felsorakoztak az út mentén, és sokan közülük 
virágokat nyújtottak át az amerikaiaknak. Egye-
sek nevettek, mások - mind a látogatók, mind a 
vendéglátók - örömkönnyekre fakadtak. Kétségte-
lenül feledhetetlen élmény marad a bevonulás! 

Egy amerikai számára, aki a modern időben 
él, a 900 lelkes Szentgerice falut meglátogatni, bi-
zonyos vonatkozásokban, időben való visszalé-
pést jelent. A legtöbb házban van villanyvüágítás 
és televízió. Az otthonokban általában bevezet-
ték a hideg vizet, és néhányan megoldották a me-
leg víz ellátást is... 

A legtöbb háznál önálló gazdálkodás folyik: 
csirke, liba, sertés stb. nevelése, és elég nagy 
zöldségeskertjük is van. 
A falu népe keményen dolgozik. Sok időt és ener-
giát fektetnek be olyan munkák elvégzésére, ame-
lyet helyettük a gépek is elvégezhetnének... a leg-
több munkál kézzel végzik... az emberek a határ-
ra gyalog és nem gépkocsival járnak... a faluban 
egyeden telefon van. 

Természetesen, ami a faluban kiemelkedik, az 
az emberek szeretete. Olthatatlan melegséggel és 
vendégszeretettel vettek körül bennünket. A leg-
nagyobb akadály a nyelv különbözősége volt, hi-
szen ők nem beszélnek angolul. Vittünk angol-
magyar szótárt, de kevés használ vettük, talán a 
magyar-angol szótár hasznosabb lett volna.." 

Jobbágyfalva - Brewster 
Betsy Skeirik, aki a testvéregyházközségi kap-

csolatok előmozdításának buzgó szervezője a 
Brewster-i egyházközségben, férjével ezen a nyá-
ron második alkalommal látogatták meg Románi-
át. Meglátogatták jobbágyfalvi testvéregyházköz-
ségüket is, amely Marosvásárhelytől egy jó pár 
mérföldre fekszik. A lelkész kérésére népi varot-
tasokhoz szükséges anyagokat is hoztak (amelye-
ket nehezen, vagy egyáltalán nem lehet beszerez-
ni Romániában). Mindezt abban a reményben tet-
ték, hogy előmozdítsák és jövedelmezővé tegyék 
a jobbágyfalvi nőszövetség munkáját. 

A házaspár a Brewster-i egyházközség életét 
bemutató fényképalbumot is ajándékozott a job-
bágyfalviaknak. A társalgást egy fordító tette le-
hetővé, aki a két egyházközség fiataljai között a 
levelezésben is segített. 

A Brewster-i egyházközség 1991-ben tartott 
közgyűlése alkalmával csatlakozott a testvéregy-
házközségi kapcsolatok fenntartásához, és Betsy 
azóta is fenntartja a gyülekezet érdeklődését, 
azáltal, hogy rendszeresen tájékoztat az egyház-
község havi lapjában a kapcsolatok alakulásáról. 
Betsy megszervezte az alkalomszerinti „testvé-
regyházközségi megbeszélést", mindig friss híre-
ket közöl, úgyszintén az ő gondolata volt a rend-
szeres perselyezés a testvéregyházközség anyagi 
megsegítésére. 

* 

Következő számunkban a mi hallgatásunkat 
magyarázó dr. Gellérd Judit írásáról, Nagyajta és 
Vargyas testvéregyházközségi kapcsolatairól szó-
lunk. 

Remélem, megtörik a hallgatás! D 



Üzenjetek a napsugarakkal 
Van, aki a tett, és van, aki a szó embere. "Úgy ér-

zem, könnyebb volt egy, egész Észak-Amerikát és 
Kanadái átfogó, valóságos unitárius Erdély-mozgal-
mat létrehozni, mint erről egy cikkben ími. Pedig 
kürtöm és fegyverem a szó — szószékről vagy kom-
puterem mellől. Beadványok, kiadványok, levelek 
ezrei rajzanak szét Chicoból már négy éve a világ 
minden liberális vallásos egyesülete és egyháza 
felé. És_az egyre terebélyesedő Erdély-barátok tábo-
ra felé. Leveleim elvetett magvak bibliai és statiszti-
kai értelemben is. Sokat kell belőlük elvetni, és 
gonddal célozni, hogy legalább egyrésze kalászt is 
teremjen. De, hála Istennek, az aratnivaló lassan 
kinő a kezünkből. A nagy szükséghez mérten, per-
sze, akár észrevétlennek is nevezheti, aki pesszimis-
ta. De erről a partról nézve, olyan jelenségnek va-
gyunk tanúi, amely páratlan az amerikai unitáriz-
mus történetében. 

Két ember képtelen átfogni tágabb közösséget, és 
a mi „közösségünk" magva az a kb. százezer amen-
kai unitárius, akiknek felnyitottuk a szemét, szívét, 
és felszítottuk adakozó kedvét erdélyi testvéreik felé. 

De, hogy is kezdődött ez a gyönyörű .kaland? Ép-
pen olyan romantikusan, ahogy azt az amerikaiak 
szeretik hallani. Happy end-del kezdődött. Eszmé-
kért lángoló és a szülőföldjét elhagyó erdélyi értel-
miségiek meghasonlottságában vergődtem én is. Or-
vos voltam Marosvásárhelyen, de Budapestre váltot-
tam. Egyik szakvizsgát a másik után tettem le, a Má-
tyás-templom kórusában énekeltem, a Semmelweis 
egyetem orvoszenekarában hegedültem. De igazán 
mindig útban voltam Erdély felé. Akkor még azt hit-
tem, meg tudom váltani azt a kicsi világot. Egy na-
pon a Liberális Vallások Világszövetsége (IÁRE) 
váratlanul meghívott Kaliforniába, a Stanford egye-
temre, az 1987-es világkongresszusára, egyházam 
képviselőjeként. Ott ismerkedtem meg leendő fér-
jemmel, dr. George Williams-szal, a Kaliforniai Ál-
lami Egyetem keleti vallások professzorával. Nem 
volt vesztegetni való időnk az egymást meglátni és 
megszeretni között, hisz a kongresszus is éppen vé-
get ert. És 1988 őszén már a Berkeley-i Starr King 
Unitárius Teológia diákja és karácsonykor George 
felesége voltam. Égben köttetett házasság. 

Azóta „torzítva" látom a világot: minden út, min-
den ügy végén ott látom előderengeni a happy en-
det, de legalábbis a megoldhatóság eszközeit. Fana-
tikusan a remény embere lettem. És állítom, hogy 
csak így lehet elkötelezett híveket is toborozni egy 
ügy számára. A miénk pedig nem kis ügy: erdélyi 
unitárius egyházunk - közel százezres magyar ki-
sebbség - mentése, talpraállításának, megújhodásá-
nak feltételeit megteremteni. 

Először is feladtam a medicinát. Elvégre minden-
ki, aki orvos, tud gyógyítani. De egy ilyen magunk-
tervezte, komplex misszióra nem igen akad ember, 
s akit ráadásul olyan szellemi örökség kötelez, mint 
engem az én mártírsorsú édesapámé, Gellérd Imréé, 
a tudósé és lelkipásztoré. Akit ígéretes pályája fény-
pontján ítéltek hét év politikai börtönre és öt év jog-
vesztésre. Börtönévei se tudták szellemét megtömi, 
a teljes mellőzöttség és a megújuló zaklatások elől 
inkább a halálba menekült, mintsem megalkudjon. 
Vagy Édesanyám példája, aki csak kelet-európai 
számára felfogható meghurcolások és egzisztenciá-
lis küzdelmek közi kalauzolta két gyermekét nem 
akármilyen révbe. Ezt a küldetést, ami a miénk, le-
hetetlenség fel nem ismerni és nem hálás lenni érte, 
akármilyen nehéz is. S aztán már csak járni kell az 
úton, mindig nagyon egyenesen, a célon csüngő te-
kintettel. Az ilyen járásnak sodró ereje van. A hit 
mágnes: magához vonzza a kereső, a nyitott lelket. 
Az amerikai unitáriusok között pedig sok ilyen van. 
Először rámcsodálkoztak: hogy még ilyen is létezik 
élőben, hogy erdélyi? Mert ők ezt az országot mese-
belinek gondolták, csupán a Dracula-filmek fantá-
zia színhelyének. De tetszett nekik. S hogy még uni-
tánus is vagyok, ez is igen tetszett. Aztán, amikor 
Dávid Ferencről és vallásunk 425 éves múltjáról be-
széltem, az már több volt, mint ami fölött amerikaia-
san percek alatt napirendre lehet témi. Ez már tartó-
san keltette fel érdeklődésüket. Hiszen ez presztízs-
kérdés: régebbtől fogva unitáriusnak lenni, mint 
amerikainak!? Nahát! Jól időzített felfedeztctés 
volt, mert az amerikai unitinuzmus, egyesek sze-
rint, lelki válságban van. Saját esszenciáját keresi 
azon túl, hogy mindenfajta tradíciót próbál magá-
ban egyesíteni. Kicsit olyan amenkai jelenség ez a 

(Folytatása a 9. oldalon) 
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Hitrokonok látogatása 
1992. augusztus 29-30. napjain az „AH Souls" 

Colorado Springs-i Unitárius Egyházközség ré-
széről egy, hat személyből álló csoport tett látoga-
tást Kolozsváron és Kidében. 

A Jim és Lynn Lansford házaspár vette fel ve-
lünk a kapcsolatot, akik az 1989. évi forradalom 
után többször jártak hazánkban, emberbaráti segé-
lyeket szállítva bukaresti gyermekotthonokba és 
mozgássérültek otthonába. Utazásuk során Vajda-
bunyadra és Dévára is eljutottak. Boldogan szá-
moltak be arról, hogy milyen mély élményt jelen-
tett számukra, hogy a David Ferenc vértanúsága 
helyén járhattak. 

Ézalkalommal a házaspár társaságában volt 
két fiatal mérnök, David Power és Lawrence 
Oby, valamint két gyermekük. 

Vendégeink szombaton délelőtt látogatást tet-
tek az egyházi központban, ahol Főtisztelendő 
Püspök Ur távollétében dr. Erdő János fójegyző-
püspökhelyettes úr fogadta Őket. láthatólag mély 
benyomást tett rájuk nagyjaink arcképcsarnoka, 
valamint a kérdéseikre a Főjegyző úr által adott 
válaszok, magyarázatok. Ezután megtekintették 
az unitárius, valamint 150 évig az unitáriusok bir-
tokában lévő főtéri római katolikus templomot. 

Délután kilátogattak a kidéi egyházközségbe, 
ahol 18 órai kezdettel istentiszteletet tartottunk. 
Imát mondott a szülőfalújában éppen látogatást 
tevő Bíró Barna városfalvi lelkész; és Sebe Fe-
renc beszolgáló lelkész egy angolnyelvű prédiká-
ciójából olvasott fel. Az istentisztelet végén Sebe 
Ferenc üdvözölte a vendégeket, Jim Lansford a 
vendégek részéről válaszolt. A templomból kivo-

nulva, a vendégek megajándékozták valamennyi 
jelenlevőt: vitaminokat, orvosságokat, tápszere-
ket és egyéb hasznos dolgokat osztogatva. A Fü-
löp Elemér nyugalmazott lelkész vendégszerető 
házánál meleg, barátságos hangulatban eltöltött 
beszélgetés után indultak vissza Kolozsvárra. 

Vasárnap résztvettek a központi templomban 
tartott istentiszteleten, majd délután Déván ke-
resztül utaztak vissza Bukarestbe, ahonnan hét-
főn repülővel tértek vissza az Egyesült Államok-
ba. 

Sajnáltuk, hogy a rövid két nap alatt nem volt 
lehetőség szórványközpontjaink meglátogatásá-
ra, de hitrokonaink, akikkel valóban igazi, meleg 
lelki, rokoni kapcsolataink alakultak ld, megígér-
ték, hogy következő alkalommal több időt fog-
nak nálunk tölteni. A magunk részéről is meg-
ajándékoztuk őket. Egyebek mellett népi hímzé-
seket és a Tőrös Gábor nagybányai szobrászmű-
vészünk által készített, az Unitárius Egyház címe-
rét ábrázoló bronzplakettet adtunk. Ájándékain-
kat igen sokra értékelték, és a másik két testvér-
egyházunk híveihez hasonlóan, ők is kifejezték, 
hogy nagyon jó hatású és hasznos lenne, ha hoz-
zájuk is nagyobb mennyiségben juttathatnánk el 
népművészetünk term ékei bői. 

Végül, mint jelentős eredményt említjük meg 
felajánlásukat, mely szerint a beteg híveink részé-
re történő gyógyszerek beszerzésére alapot bizto-
sítanak. E terv gyakorlatba való ültetését már 
meg is kezdtük. 

Mondjuk hát hitrokoni szeretettel: Isten hozta 
Testvéreinket! 

Sebe Ferenc 

\ 



Üzenjetek a napsugarakkal 
(Folytatás a 8. oldalról) 

vallás is. Kétségtelenül szabad, annyira, hogy már 
alig vallás. S aki a transzcendens elemben - netán Is-
tenhitben - keresi a lélek felszabadulását, az bizony 
üres szívvel megy haza itt sok unitárius templom-
ból. Erdélynek tehát szószerint a megmentő' szerep 
jutott, és éppen a mindkét világ válságának pillana-
tában. Amerika felfedezésének négyszázadik évé-
ben Amerika fedezi fel négyszázéves erdélyi unitári-
us gyökereit! S az unitánusok számára ez utóbbi két-
ségtelenül nagyobb katarzis. 

De hogy valóban az legyen, „átnevelésükkel" 
kezdtük a munkánk. Hogy ne csak kizsákmányolha-
tó egzotikumot lássanak Erdélyben, hanem ismerjék 
meg saját valláshagyományuk mélységeit, tanulja-
nak meg tisztelni, sőt, csodálni egy, az évszázadok 
üldöztetéseit túlélt népet, és, igenis, tanulják meglát-
ni a szenvedés könnyeit az ünnepi mosolyon keresz-
tül. Több, mint 160 egyházközség és sok ezer híve 
most ezt „tanulja", és tanul belőle. Lélekben épül ál-
tala. Hét könyvet adtunk ki három év alatt, s már 
mindenik második kiadást sürget. Célunk az erdélyi 
unitárius irodalom megismertetése volt. Soha senki 
előttem nem fordított unitárius teológiai munkákat 
magyarból angolra. „Könnyű" dolgom volt, hisz 
édesapám monumentális életműve - az erdélyi unitá-
rizmus négyszázéves szellemtörténete a prédikációi-
rodalom tükrében - a kezemben volt, sok száz prédi-
kációjával együtt. Több, mint 600 oldalra rúgó ma-
giszteri dolgozatát és doktori disszertációját - politi-
kai okokból őt sohasem avatták doktorrá - angolra 
fordítottam, s rövidesen az egyik igen tekintélyes 
nemzetközi akadémiai kiadó, az Edwin Mellen 
Press, New York, fogja angol nyelven megjelentet-
ni. És mi magyarul, nemsokára. De máris szenzáció-
számba megy ez a munka a tudományos vüágban. 
A chicago-i Meadville/Lombard unitárius teológián 
és konferenciákon kértek fel többször is az életmű 
ismertetésére. Summás formában mi magunk adtuk 
ki dr. prof. Erdő János teológiai tanulmányainak an-
gol nyelvű változatával együtt. 

Két magyar kötetet is megjelentettünk - Gellérd 
Imre Beszédek és Esszék a gyakorlati teológia köré-
ből - ajándékul minden unitárius lelkész és teológiai 
hallgató számára. Idén pedig egy terjedelmes kézi-
könyvet írtam és szerkesztettem az amerikai Er-
dély-testvéregyházak számára, amelynek sikere műi-
den elképzelhetőn túlnőtt. Alig győzöm a magam -
gyártotta köteleket elég példányszámban előállítani. 
Az amerikaiak a benne foglalt a gazdag inspirációs 
és információs forrásnak örvendenek, mi pedig az 
érte kapott szerény adományoknak, melyet a kolozs-
vári unitárius teológusok ösztöndíjkiegészítésére 
küldünk haza. 

Újabban itt határozottan „divatba jött" Erdélybe 
zarándokolni. Kezdetben vala a bostoni egyházveze-
tőség bevonulása, kürtöskalácsos és szilvapálinkás 
lakomák és vállveregető ígéretek zápora közepette. 
De hamarosan kényelmetlen testvérré vált Erdély, 
amint kiderült, milyen nagy kárt tett benne az a né-
hány évtized, müyen szegény, mennyire segítségre 
szorul. De igazán az volt a kényelmetlen, hogy a se-
gítségadásra reális lehetőség is nyílt végre. Sőt, 
most már a mély együttérzés kifejezésére nem a 
sűrű óbégatás, hanem a szubsztanciáits melléállás 
vált adekváttá. Úgy, hogy a hivatalos bostoni politi-
ka gyorsan Indiára és Moszkvára, egyfajta új unitári-
us világmisszióra váltott. ígéreteit és bevonulásait 
azok megmentésére és bevonulásait azok megmenté-
sére és nemlétező új egyházak elővarászolására 
összpontosítja. 

De ne felejtkezzünk meg a happy end-ről. Az is-
tenadta népi kezdeményezésről, mely mozgalommá 
terebélyesedett. Kezdetben csak Kalifornia unitárius 
templomaiba hívtak beszélni, igeszolgálatokat telje-
síteni, és persze, hegedülni. De hamarosan már a 
legtávolabbi államokba és a legnagyobb egyházköz-
ségekbe is meghívtak. Az ügy diaidalának, mozga-
lommá válásnak az év nagy unitárius eseményd, az 
Egyesült Államok és Kanada unitáriusainak Főtaná-
csa (General Assembly) volt a bizonyítéka. Hatal-
mas erőt sugalló élmény, amikor 3000 unitárius 
együtt ünnepel tíz napon át. 

A megnyitó ünnepség mindig a Főtanács egyik 
fénypontja, zászlóparádéjával és programbeszédé-
vel. Nos, hol mondhatnám el büszkébben, mint eb-
ben a cikkben azt, ami itt is nagy dicsőségnek szá-
mít, hogy idén (1992-ben) én voltam az ünnepi sző-
nek a megnyitón, és programbeszédem Erdélyről 

szólt. Erdélyről, mely a bölcső és a bölcsődal, a 
múlt mélysége és a „tiszta forrás", a lelki töltekezés 
szent zarándokhelye minden unitárius számára. 
„Nem tudtam megállni, hogy ne sírjam el magam" -
volt a tipikus kommentár utána. Férjemmel mi vol-
tunk a nyolcszáz unitárius zászló élén a parádé 
„marsalljai" Calgary óriás színháztermében, székely-
ruhában - mert férjem tiszteletbeli erdélyinek szá-
mít saját jogán is. Három különböző, Erdélyről szó-
ló előadásunkra százak tódultak, videofilmünket is 
közkívánatra meg kellett ismételnünk. Hagyomá-
nyos úrvacsoraistentiszteleteink hírére, a Főtaná-
cson is felkértek, hogy az Édesapám emlékére ké-
szült gyönyörű gótikus kehelyből - nem lelkész lé-
temre - én osszak úrvacsorát. Idén Erdély körül for-
gott a - legalábbis az unitárius - világ. De már más 
felekezetek is kezdték „irigyelni" az unitáriusokat, 
hogy nekik ilyen mesebeli testvérük van, akit ráadá-
sul meg is lehet menteni. S ez még csak a kezdet... 

Beszéljünk a magvetésről most. A Center for 
Free Religion-t - sántít az értelme, ha Szabad Vallás 
Központnak fordítjuk - George Williams alapította 
a hetvenes években, valláskutatás és könyvkiadás 
céljából, a nagy japán tudós-szent, Shinichiro Imao-
ka, George szellemi atyja hatására. Életébe és kali-
forniai otthonába költözésemmel azonban a Center 
hamarosan amerikai Erdély-segély központtá vált. 
Férjem fizetésének egynegyede is ezt az ügyet szol-
gálja, ráfordított idejéről nem is beszélve. Hogy én 
napi 14 órán keresztül, a hét 7 napján át írok, telefo-
nálok, megoldásokon dolgozom, az csak természe-
tes. De csak mivel férjem is az én szenvedélyemmel 
szolgálja az én népemet. Ma már a Center nemcsak 
mi vagyunk ketten, hanem a mögénk felzárkózott 
unitáriusok ezrei. 

Megszerveztük és életképessé tettük ugyanis a 
Boston által - a húszas évek mintájára - meghirde-
tett testvéregyház-programot. Ez azt jelenti, hogy 
minden erdélyi unitárius egyházközségünket egy 
USA-beli vagy kanadai testvéregyházközség foga-
dott testvéréül. Hidat építünk, kétirányút - az óceá-
non és nyelvi határokon keresztül; járhatóvá tesszük 
a sokévtizedes elszigeteltség gáüásokkal benőtt ös-
vényeit; a félelem-bénitotta jobbokat üdvözlésre len-
dítjük újra. 

Megdőlt egy torony valahol? A pénzen nem múl-
hat: tovább-dőlését azonnal meg kell állítani! Hány-
szor látszik lehetetlennek egy-egy ilyenszerű sürgős-
ségi kérés. És abban a pillanatban a puszta hitnél 
egyéb nem is áll a mi rendelkezésünkre. De az Isten 
mindig kirendeli, megadja a megoldás útját. Persze, 
fel kell azt ismerni. Es tenni kell. Több tízezer dol-
lárnyi kisebb-nagyobb segély érkezett már a falva-
inkba, néhány szerencsésebbje traktort kapott testvé-
rétől ajándékba. És ami bíztató, hogy mind többen 
csinálnak presztízskérdést abból, hogy e példát kö-
vessék. Beindítottuk az erdélyi kézimunka-akciót, 
melyre nagyon sok egyházközség asszonyai lelke-
sen és tetemes munkával válaszoltak. A mi dol-
gunk: divatba hozni Amerikában is az erdélyi írá-
sost. Ma már több templomban tartanak erdélyi is-
tentiszteletet és használnak írásos úrasztalterítőt. A 
párnákat és falvédőket pedig egyenesen üveg alatt, 
bekeretezve függesztik a falra - és milyen büszkén! 
Karácsonyra Chicoban a Kalifornia State University 
kiállítja Kovács Géza erdélyi falvakról szóló linó-
metszet-sorozatát. Orbán Irén naiv művész színes-
bájos, népi életképeket bemutató falvédői és Bálint 
Zsigmond fény képkiállítása diadalútját járja Ameri-
kas zerte. 

Két év alatt kétszer nyertük el az amerikai Ve-
atch Alapítvány kegyeit és ösztöndíját, ami kétszer 
ötvenezer dolláros templomépítési segélyt jelentett -
a másodikat a Center for Free Religionnak utalták 
ki e célra. Ebből épül további három templomunk -
Sepsiszentgyörgyön, Udvarhelyen és Baróton. És 
Szentegyházának is sikerült a nyáron imaházat vásá-
rolnunk, így vált ez az 500 lelkes gyülekezet a leg-
fiatalabb önálló egyházközségünkké. 

Ahány egyházközség, annyi gyönyörű története 
az egymásratalálásnak. Már nemcsak a boldog kö-
szönőlevelek és beszámolók halmaza érkezik hoz-
zánk naponta az amerikai egyhazaktól, de némelyi-
ke önálló kötetben örökíti meg ennek a különös test-
vérrélétnek a folyamatát és élményét, erkölcsi világ-
nézetükbe e mélyen belenyúló eseményt. Erdély óta 
más ember lettem - hangzik a közös vallomás. Az 
értékkereszténység elvét valló unitáriusok pontosan 
értjük, mi megy végbe a lelkükben, miért érzik ma-
gukat gazdagabbnak, miért olyan „ragályos a lelke-
sedésünk", ahogy gyakran megjegyzik. 

Hogy a testvéregyház-program olyan szépen kinő-

ni látszik bábáskodásunk alól, s reményre jogosít a 
falvak túlélését illetően, most az oktatásra, teológus-
képzésre, nyomdafelállításra és az egyház infrastruk-
túrájának erősítésére összpontosítottuk erőnket. No, 
meg az egyház kisnyugdíjasainak megsegítésére. E 
feladatok szellemében létrehoztuk a Gellérd Imre 
Alapítványt, amely próbál részt venni az egyházme-
gújhodás és a jövőépítés küzdelmében, mindig a sür-
gősségi fronton, a szükség-diktálta, sokszor rendha-
gyó formában. 

Tavaly egy, Kolozsvárnak ajándékozott desktop 
publishing számítógép-rendszerrel vetettük meg a le-
endő unitárius nyomda alapjait. Férjem öt nap és öt 
éjjel képezett ki néhány lelkes teológust a kompute-
res könyvkiadás fogásaira. „Vizsgamunkaként" 
megszerkesztették az azóta is létező Zizi-1, az unitá-
rius teológiai önképzőkör lapját. De tervük ennél 
merészebb, és irodalmi ambíciójukat mindenben tá-
mogatni igyekszünk. Újabb komputerek vannak út-
ban máris. 

Idén nyáron négy erdélyi unitárius teológus rész-
vételét szponzoráltuk egy igen sikeresnek bizonyuló 
kéthónapos intenzív kurzuson, amelyet a Szegedi 
Egyetem a Magyar Tudományos Akadémiával kar-
öltve rendezett meg. George Williams pedig az ősz 
folyamán Kelet-Európában elsőként oktatott és veze-
tett be világi egyetemen összehasonlító vallástudo-
mányt. A Szegedi Egyetem visszahívott; sőt, a Pé-
csi Égyetem is meghívott jövőre, amikor Kolozsvá-
ron a Teológián is folytatjuk - ugyanis én fordítom 
magyarra a múlt évben elkezdett előadásokat. A 
jövő kutató és oktató nemzedékének kinevelését el-
ősegítendő, rendszeresíteni szándékozzuk a szegedi 
továbbképzést, és a részvevőket munkájukban to-
vábbra is követjük, illetve támogatjuk. És közben 
harcolunk külföldi ösztöndíjakért, de legalábbis az 
angol nyelvtanárok rendszeres biztosításáért, s nem-
csak Kolozsváron, de a keresztúri gimnáziumban is. 
És mindezt önkéntesek "bevetésével" és anyagi tá-
mogatásával tervezzük. Mert költségvetésünk mint 
olyan, nincs. Hazautazásainkat is, természetesen, sa-
ját zsebből fedezzük, mint annyi sürgősségi segélyt 
is. Látogatásaink ilyen értelemben nem "hivatalo-
sak", de többszáz itteni egyházközség nevében pró-
báljuk a segítségadás leghatékonyabb útjait kifür-
készni, és aztán együtt kidolgozni, lépésről-lépésre. 
És közben gyönyörű videófilmekei készítettünk kul-
túránkról, hagyományainkról, templomainkról, gyer-
mekeinkről. Az IARF - a Liberális Vallások Világ-
szövetsége - és annak főtitkára, dr. Robert Traer -
mögöttünk áll, velünk dolgozik, véleményünk alap-
ján szervez segítséget. S ez a nemzetek közösségé-
nek és az együttérzésnek jóleső hátterével erősít. 
Jövő nyáron a vallásos világ nagy ünnepségein - a 
Vallások Világparlamentjének századik évforduló-
ján - Indiában és Japánban előadássorozat megtartá-
sára kérték fel férjemet és engem is, kit-kit a maga 
„területén". Visszük Erdély üzenetét Keletre is. 

Pozitívan gondolkozni - hangzik a jelszó Kalifor-
niában. De milyen nehéz ezt életünkben otthon, Er-
délyben valóra váltani, amikor az infláció világre-
kordot dönt, s amikor a reményt naponta húzzák ki 
a lábunk alól. Pedig más kapaszkodónk nincs. Re-
mény nélkül nem lehet a holnapot se megélni. Már-
pedig a jövő a holnappal kezdődik, mégha csak na-

Í;yon apró lépésekkel vonszolhatjuk is magunkat e-
őre. 

Erdélyből üzenet érkezik a napsugarakkal is. És 
itt egyre többen értik ezt az üzenetet. 

Dr. Gellérd Judit 
Chico, Kalifornia 

TÍZ ÁLTALÁNOS ELV, 
amelynek alapján az észak-amerikai unitári-
us-univerzalista egyházközségek némelyike ki-
fejti tevékenységét: 
1. 4 vallásos érzés szabad kinyilvánítása; 
2. A vallásos eszmék iránti türelmesség; 
3. Az értelem és a lelkiismeret tekintélye; 
4. Az igazság és annak kutatása iránti folyto-

nosság; 
5. A tapasztalás egysége; 
6. Az ember méltósága és értéke; 
7. A vallás etikai alkalmazása; 
8. A szeretet mozgató ereje; 
9. A demokratikus folyamat szükségessége; 

10. A vallásos közösségek (egyházközségek) je-
lentősége. 
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MOLNOS LAJOS 

Esztendővégi mormogó 
... gyermekkorodból azok a ritka, angyalszárnysuhogással 
tele, borzongó-boldog éjszakák! 
hullanak patyolat-nagy havak (legalábbis így emlékezel), 
és meleg-sárga lámpafény-szcmyeget terítenek az 
udvarokra a párás ablakok. 
Énekszó zendül, felkapják s háztól házig lebegtetik 
a hulló havak, 
Együtt az egymáshoz tartozók! 
Töllöttkáposzta békés illata, ... a poharakban bor 
gyöngyözik (most egy kortynyit a gyermeknek is szabad). 
Hát akkor, szólal meg a legöregebb, bort, búzát és 
békességet, jó atyámfiai! 
Nézed a felnőttek arcát, s halkan, melengetőn 
felzendül benned is a harangok szava 

nagy havak hullása 
még eljöhet, gyöngyözhet bor az öblös pohárban!— 

... még partján az elmenő esztendőnek, de lélekben már 
az eljövendő-új tájain, 
bizony, barátaim, akik ha vagytok, nagy havak gyönyörű 
hullása volna üdomos, és állni e tisztaság-zuhatagban, 
egymás mellett és nagyon-együtt, és nein szólani, hiszen 
fölösleges így minden beszéd: tudják, érzik az együvé 
tartozók egymás lelkét, gondolatait -
Nagy havak hullása még eljöhet. Gyöngyözhet bor az 
öblös pohárban. De vajon kiállunk-e szorosan egymás 
mellé, együtt e hózuhatagba?! vagy csak beszélünk, s 
mondjuk: ki kellene állnunk szorosan egymás mellé, 
együtt a üsztaság-zuhatagba?! de csak beszélünk, s 
mennél kevesebben vagyunk és mennél kevesebbek, 
annál többet és hangosabban, túllicitálván egymást! No 
nem, persze hogy nem mindközönséges hétköznapok 
dicsérgetésiben, merthogy sokkalta megnyugtatóbb 
(lehet?!) pompásan megnyert csatáinkról harsogni -
mégha üyen csatáink nem is voltak soha! -, mintsem 
miesnapi apró vereségeinkről például, amelyek viszont 
voltak, vannak és lesznek is... 

Még partján az elmenő esztendőnek, de lélekben már 
az eljövendő-új tájain, nyüván nem erről van szó, 
most sem erről van szó! 
mert, akárhogyan is vesszük, mégiscsak ünnepi percek 
ezek, mikor, partján az elmenő esztendőnek, de lélekben 
már az eljövendő-új tájain, az ember tűnő pillanatra úgy 
hiheti: csakis egyedül rajta áll eldönteni, hogy a kél 
esztendő közötti villanásnyi senkié-időből merre lép -
...hát elmegy ismét egy esztendő, s helyébe (?) egy 
másik érkezik. Örvendezzünk hát (?), barátaim, kik 
vagytok, s fogadjuk jószíwel most is az érkezőt, miként 
eleddig is! és higgyük (el róla is), miként minden eleddig 
érkezőre várván (el)hittük: több lesz, mint volt az éppen 
elmenő, s így, minden bizonnyal, többek leszünk, 
lehetünk! 

(hát akkor, szólal meg a legöregebb, bort, búzát és 
békességet, jó atyámfiai!) 

és higgyük (el még azt is), kedves barátaim, akik voltatok, 
még vagytok s tán lesztek, 
hogy megírjuk végre mindannyian a magunk legszebb 
versét, amely egyszersmind legigazibb tettünk is leszen! 
és higgyük el, hogy az emberiségnek életbevágóan már 
csak ez a legszebb és legigazabb költemény lesz a fontos, 
legyen az egyetlen szócska bár, egy régen hiányzó 
kézfogás, egy csók, egy ölelés, egyetlen dallam, boldog 
színárnyalat vagy éppenséggel egy - különben 
közönséges - szeg, 
csavar, kaszapenge, fejszenyél -
Mindenre életbevágóan nagy szükségünk van most, 
mi üszta, igaz és emberi! 
Partján egy elfogyó esztendőnek, de lélekben már 
az eljövő-új tájain, 
hát most, ha egyetlen pillanatra is, de érkezzünk haza 
lelkünk zsoltár-tiszta zugába, 
szaporodó síijaink közé, 
faggató-nagy csendjébe a hitnek és minden, még ki nem 
mondott igaz szavunknak, 
hogy üsztán találhasson minket az eljövő idő, 
akárha szorosan egymás mellett, együtt a hulló havakban, 
mosdatván arcunkat a ránkzúduló üsztaság-zuhatagban és 
lelkünket is az egymáshoz tartozás, egymásért létezés 
erőt adó hitében, és fölösleges már minden beszéd, hisz 
tudjuk, érezzük pontosan egymás együvé tartozó, 
csak-együtt-erős lelkét, hitét! 

különben mit ér az eljövő idő?! 
különben mit érünk mi magunk?!... 

A székely székek 
A székely területek közhatóságai mintegy öt évszázadon át a székek 

voltak. Udvarhelyszék a Nagy Küküllő felső" völgyében, Marosszék a 
Maros és a Nyárád völgyében, Csík-(Gyergyó-Kászon)szék az. Olt és a 
Maros felső völgyében, Sepsiszék az Olt és a Feketeügy közötti síksá-
gon, Orbaiszék a Feketeügy bal partján, Kézdiszék a Kárpátok íve alatt. 
Aranyosszck pedig az Aranyos völgyében helyezkedett el. A 17. század 
elején Sepsiszék, Orbaiszék és Kézdiszék Háromszék néven egyesült. 

Néhány széken belül kisebb közigazgatási egységeket, ún. fiúszéke-
ket hoztak létre: Sepsiszéken belül Miklósvárszéket, Csíkszéken belül 
Kászonszéket és Gyergyószéket, Udvarhelyszéken belül pedig Keresz-
túrszéket és Bardócsszéket. A fiúszékek maguk választhatták hadnagyai-
kat és székbíráikat. Marosszék fiúszéke, Szereda nem önálló közigazga-
tási egységként, hanem csupán alsóbb fokú törvényszékként működött. 

A székelyek lakóterületeit a 14. század közepéig földnek (terra), rit-
kábban vidéknek (districtus) nevezték a források. A szék elnevezés vi-
szonylag kései, az első adat 1366-ból való, és Sepsiszékre vonatkozik. A 
14. század végén már szerte Erdélyben a szék (sedes) a székelység ön-
kormányzati szerve. Széknek nevezték egy vidék tanácskozó és ítélkező 
testületét és az általa irányított közigazgatási egységet is. A testület leg-
főbb feladata a jogszolgáltatás volt, amit a hadnagy, a székbíró és a vé-
nek (a legtekintélyesebb családfők) végeztek közösen. A szék teendői 
közé tartozott a székelyek katonai felkészültségének folyamatos ellenőr-
zése, a közbiztonság fenntartása, a törvénysértők utáni nyomozás, az el-
fogottak megbüntetése és az ököradó behajtása is. Az első tisztségviselő" 
- egyben katonai vezető - elnevezése nem egyöntetű. Említik maior exer-
citus, capitaneus primipilus néven, a magyar nyelvű forrásokban pedig 
hadnagyként vagy főhadnagyként szerepel. Az 1562. évi székely felke-

Székelyudvarhely ősi címere 

lés után a székek katonai tisztviselője a fejedelem által kinevezett kapi-
tány lett, s a hadnagyi funkció megszűnt. 

A hadnagyot és a székbírót még a 16. század első felében is nemen-
ként és áganként választották. A 6 nem 24 ágának képviselői felváltva 
viselték a tisztséget, de betöltésük ekkorra már lófó'séghez, azaz birtok-
hoz volt kötve. A választott tisztségek mellett már a 15. században meg-
jelent a királybíró (iudex regius) funkciója. A királybíró a székelyek is-
pánjának embere volt: királyi hatalmat képviselő és ellenőrző" szerepe 
mellett az ispánt illető adókat hajtotta be. Az erdélyi fejedelemség meg-
alakulása után teljhatalommal felruházott hatósággá vált. A székelyek is-
pánja gyakorolta a központi hatalmat. Az ispánt a király nevezte ki, e-
lőször inkább magyarországi, később pedig erdélyi főnemesek, de soha-
sem a székelyek közül. Hunyadi Jánostól kezdve maguk az erdélyi vaj-
dák, majd fejedelmek viselték ezt a méltóságot. A székely székek 1562 
előtt csak a három rend székelyeinek összességén, a székely nemzeten 
keresztül léptek kapcsolatba a központi hatalommal. A székelység az er-
délyi szász univerzitással, a vármegyékkel és az állammal szemben - bel-
ső tagoltságától függetlenül is - egységes közösségként lépett fel. 

Páll Antal Sándor 
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ßyermefcgCciaC 
A BÍBLIA VILAGA 

Jézus születése 
Augusztus római császár pa-

rancsot adott ki, hogy írják ösz-
sze a birodalom lakosságát, 
mindenkit abban a városban, 
ahonnan a nemzetsége szárma-
zott. Megbolydult az egész or-
szág, Palesztina népe is: ki te-
vén, ki szamáron, ki gyalog 
igyekezett, hogy eleget tegyen 
a parancsnak. József és Mária 
is elindultak a galileai Názáret-
ből a júdeai Betlehem felé. A 
város telistele volt már embe-
rekkel, nem találtak szállást se-
hol. Végül egy barlangszerű is-
tállóban pihentek le. Azon az 
éjszakán megszületett Jézus. 
Az édesanyja, Mária, bepólyál-
ta, és egy jászolba fektette le. 

Azon a vidéken a pásztorok állataikkal 
együtt a szabad ég alatt tanyáztak, s őrködtek 
éjszaka a nyájuk mellett. Váratlanul nagy fé-
nyesség jelent meg előttük. Nagyon megijed-
tek, de Isten angyala így szólt hozzájuk: 

- Ne féljetek! Imé, hirdetek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép öröme lesz: Megtartó 
született ma nektek, az Úr Jézus, a Dávid váro-
sában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok 
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a já-
szolban! 

A fényesség tovább növekedett, egész sereg 
angyal jelent meg, akik hangosan énekelték.: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség, és az emberekhez jóakarat!" 

Amikor az angyalok elmentek, a pásztorok 
tanakodni kezdtek: 

- Vajon, hogyan történt ez? Nézzük meg! 
Menjünk el egészen Betlehemig! 

Sietve elindultak, és megtalálták a bepólyált 
kisgyermeket a jászolban, éppen úgy, ahogyan 
az angyal mondta nekik. Elmondták az üzene-
tet Máriának és Józsefnek és mindazoknak, 
akik ott voltak. Aki csak hallotta, elcsodálko-
zott rajta. 

Akkor történt, hogy három különös ember 
utazott Napkeletről Jeruzsálem felé. Három tu-
dós, bölcs férfi, akik ládákkal megrakott tevé-
ken igyekeztek a város felé. Amikor odaértek, 
ezt kérdezték: 

- Hol van a zsidók királya, aki most szüle-
tett? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt 

az égen. Eljöttünk, hogy tisztességet tegyünk 
neki. 

Zűrzavar támadt a királyi palotában, sőt az 
egész városban is. Heródes király ugyanis sem-
mit sem hallott a most született gyermekről. 
Összehívatta írástudóit és a főpapokat, hogy 
megkérdezze őket, hol születhetett ez a király? 
Ők a próféták írásait idézték: 

- A júdeai Betlehemben kell megszületnie! 
Heródes gonosz tervet eszelt ki. Titokban ta-

nácskozott a három bölcs férfival. Meghagyta 
nekik, hogy menjenek Betlehembe, és szerez-
zenek pontos értesülést a kisgyermekről. Majd 
ő is ki akarja fejezni hódolatát - mondta nekik. 

A bölcsek elindultak a csillag nyomában, 
amely eddig is vezette őket. A csillag megállt 
az istálló felett, ahol a gyermek volt. Bemen-
tek, s ott találták a gyermeket Máriával és Jó-
zseffel. Kinyitották kincsesládáikat, letették 
eléje királyi ajándékaikat: aranyat, tömjént és 
mirhát. 

Azután elindultak visszafelé. De mert álom-
ban Isten figyelmeztette őket, hogy Heródes 
szándékai gonoszak, más úton tértek haza. 

Heródes nagy haragra lobbant, hogy a böl-
csek túljártak az eszén, de nem tett le gonosz 
tervéről. Csak annyit tudott, hogy egy fiúgyer-
mek személyében rejtőzhet a zsidók eljövendő 
királya, ezért szörnyű parancsot adott ki: meg 
kell ölni minden kétéves, vagy annál fiatalabb 
kisfiút! Betlehem és környéke megtelt az édes-
anyák zokogásával és jagatásával. 

Isten azonban nem hagyta 
megvalósulni Heródes tervét. 
Az angyal üzenetet hozott Jó-
zsefnek álmában: 

- Kelj fel, vedd a gyermeket 
és az anyját, menekülj Egyip-
tomba, és maradj ott, mert He-
ródes halálra fogja kerestetni a 
gyermeket. 

József felébredt, és hitt az ál-
mában hallott szónak. Még 
azon az éjszakán elindultak 
Egyiptom felé. 

Amikor aztán Heródes ki-
rály meghalt, a család vissza-
tért Egyiptomból Názáretbe. 

József Attila 

Betlehemi királyok 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 

Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta - biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 

Menyhárt király a nevem, 
Segíts, édes Istenem. 

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 

Úgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél. 

Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Üdvösségünk, égi ország! 

Gáspár volnék, afféle 
földi király személye. 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 

Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyt hat marékkal, 
tömjént egész vasfazékkal. 

Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király. 

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok! 

Bornemisza Endre 

Karácsonyi fény 
Heródes! Krisztus született, 
készülhetsz a leszámolásra! 
Jöhet a véres éjszaka, 
eljön gaztetted számadása. 

Éjben felsíró kisdedek 
kopóid kardhegyén kimúlnak. 
Undok, gonosz fej, ráncaid 
nem tetszenek az égi Úrnak. 

Heródes! Tudd, a kisded él! 
Meglásd, gaztetted csődbe fullad, 
karácsony egén az a fény, 
az a csillag - rettegj! - kigyulladt. 
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Nyomtatva Kolozsváron az Ardealu! Nyomdában 
Igazgatd: Ion Manote 

A Teológiai Intézetben október 1. és december 
18. között tartották az első félévi előadásokat. 
Teológiai hallgatóink a karácsonyi ünnepek alkal-
mával légációs szolgálatokat végeztek. 

* 

A magyarországi televízió 20 perces műsort 
készített az unitárius egyházról, amelynek kereté-
ben dr. Kovács Lajos püspök és dr. Szabó Árpád 
rektor adott intejút, valamint a teológiai hallga-
tók szolgáltattak rövid műsort. 

* 

Teológiai hallgatóink Dávid Ferenc-ünnepélyt 
rendeztek november 15-én, amely alkalommal 
Kovács Sándor V. éves hallgató végezte a szószé-
ki szolgálatot. 

* 

Özv. Simén Dánielné, sz. Mérész Aranka 73 
éves korában, november 10-én, Kolozsváron el-
hunyt. November 12-én temették a Házsongárdi 
temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Sza-
bó Dezső lelkész végezte. Nyugodjék békében. 

Az igazak emléke áldott 
Meghatóan szép emberi vonás az emlékezés és 

emlékállítás. Általa kifejezésre jut az az örök em-
beri reménység, hogy halálunk után sem lehet az 
enyészeté, ami célt és tartalmai adott életünknek, 
ami értékessé és élni érdemessé tette azt. A szép, 
jó és igaz munkálása, a szeretet életszépítcT hatal-
ma és áldozatos szolgálata kitörülheteüenül él-
nek nemcsak a mi szívünkben, de, a költő szerint 
,Jsten szívében" is. 

1991. szeptember 8-án költözött az örökkévaló-
ságba dr. Ferencz Józsefné Kaáli Nagy Magda, a 
magyarországi Unitárius Egyház mindannyiunk 
által tisztelt nyugalmazott püspökének a felesé-
ge. Annak a Kaáli Nagy családnak a leszárma-
zottja volt, amelynek múltja szorosan kapcsoló-
dik egyházunk történetéhez. Ha másra nem, gon-
dolunk itt Kaáli Nagy Elek főgondnokunkra, aki 
nehéz, próbáló időben állt egyházunk élén. A Fő-
tisztelendő Asszony nemcsak övéiért élő hűséges 
feleség és áldozatos szívű édesanya volt, de ősei-
től örökölt hitével, kedves szelídségével szolgál-
ta egyházát is. 

Az évforduló alkalmával a család úgy kívánja 
kifejezni Isten iránti háláját az Ő életéért és szol-
gálatáért, hogy emlékállításában egyházunk kö-
zösségének akar szolgálni. Lapunk anyagi nehéz-
ségeiről tudomást szerezvén, drága szerettük, 
ahogyan a család tagjai és barátai becézték, Mó-
kus emlékére, gondjaink enyhítésére 30.000 lejt 
adományoztak. 

A Szerkesztőség nevében hálásan köszönjük a 
példa követésére ösztönző adományt, s kérjük Is-
tent, áldja meg megboldogult testvérünk emlé-
két, és áldása nyugodjon meg az éiők emlékeze-
tén és életén. 

Az Unitárius Közlöny 
szerkesztői, munkatársai és olvasói 

A Zsinati Főtanács december 2-3-án tartotta 
rendes ülését a magyarsárosi egyházközség temp-
lomában. A Zsinati Főtanács tárgysorozatán sze-
repeltek: elnöki megnyitó, amelyet Jenei Dezső 
főgondnok mondott; a püspöki jelenés, az Egyhá-
zi Képviselő Tanács általános jelentése és az egy-
ház gazdasági ügyei. A Zsinati Főtanács alkalmá-
val megtörtént az esküt még le nem tett főtanácsi 
tagok eskütétele, egyházköri választások bejelen-
tése, tiszteletbeli címek adomáynozása. A Zsinati 
Főtanács Gálfalvi Sándort választotta főgondnok-
ká, Elfogadást nyert Szentegyháza leányegyház-
községének önálló egyházközséggé alakulása, va-
lamint a szásznádasi és a nyárádszeredai le-
ányegyházközségek társegyházközséggé alakulá-
sa. Főtanácsi istentisztelet keretében 4 lelkészt 
szenteltek fel: Fekete Ixvente sepsiköröspataki, 
Léta Sándor petrozsényi, Fóris F. Zoltán újszéke-
lyi és Kelemen Levente oklándi lelkészt. Ä Főta-
nács alkalmával, este, Farkas László korondi 
(Róm 8,19) lelkész tartott istentiszteletet; más-
nap délután pedig Lakatos Gyula (Jn 9,39-41, Lk 
18,41-43) homoródkarácsonyfalvi lelkész. Lel-
kész-szentelő beszédet dr. Kovács Lajos püspök 
(Mt 5,14-16), úrvacsorai ágendát Máthé Sándor 
olthévízi lelkész, a felszentelt lelkészek nevében 
Fekete Levente sepsiköröspataki lelkész mondott 
beszédet. Az énekvezén teendőket mindkét alka-
lommal Bögözi Molnár Erzsébet marosvásárhe-
lyi énekvezér látta el. A Zsinati Főtanács közös 
vacsorával fejeződött be, amelyen a hagyomá-
nyos Berde-serleggel Gálfalvi Sándor új főgond-
nok mondott pohárköszöntőt. A Zsinati Főtaná-
cson a magyarországi unitárius egyházat Bartók 
Béla főgondnok és Bencze Márton püspökhelyet-
tes képviselték 

* 

Az Egyházi Képviselő' Tanács negyedik évne-
gyedi ülését november 19-én tartotta, amelynek 
napirendjén a Zsinati Főtanács előkészítése szere-
pelt 

* 

A székelykeresztúri egyházkor október 6-án 
Firtosmartonosban tartotta évi rendes közgyűlé-
sét, amelyen megtárgyalásra került az esperes évi 
jelentése, valamint a hozzá kapcsolódó részjelen-
tések. Megtörténtek a választások, amelyeknek 
eredményeként esperes Báró József székelyke-
resztúri lelkész, köri felügyelőgondnok dr. Mol-
nár István és Gálfalvi Sándor, egyházkön jegyző 
Szombatfalvi József csehétfalvi lelkész lett. Az 
egyházköri közgyűlés alkalmával tartott istentisz-
teleten a lelkészi szolgálatot Tötök István mede-
séri gyakorló segédlelkész végezte. 

* 

bágyoni lelkész végezte); a maros-küküllői egy-
házkör október 6-án, Segesváron; a székelyke-
resztún egyházkör október 14-én, Szentábrahám-
ban; a székelyudvarhelyi egyházkör október 
14-én, Homoródszentpálon; a sepsiszentgyörgyi 
egyházkör október 2-án, Brassóban. Az értekezle-
teken két-két előadás hangzott el: Balázs Ferenc: 
Az új ember vallása (2. rész) és dr. Erdő János: 
Az unitárius vallástanítás módszerei. 

A negyedik negyedévi lelkészi értekezletet 
csak három egyházkörben tartották meg. A szé-
kel ykeresztúri egyházközségben november 
10-én, Székelykeresztúron; a székelyudvarhelyi 
egyházkörben november 11-én, Székely udvarhe-
lyen; a sepsiszentgyörgyi egyházkörben novem-
ber 12-én, Olthévízen. Áz előbbi két egyházkör-
ben Gálfalvi Sándor tartott előadást: A vallástaní-
tás módszere, szerkezete és folyamata címen; a 
sepsiszentgyörgyi egyházkörben Máthé Sándor 
olthévízi lelkész angliai útjáról számolt be. * 

Kelemen Levente marosvásárhelyi segédlel-
kész kinevezést nyert november 1-i hatállyal, ren-
des lelkészi minőségben, az oklándi egyházköz-
ségbe. Beiktalójára december 13-án került sor, 
amelyen egyházi központunkat Andrási György 
előadótanácsos képviselte. 

* 

Ilkei Árpád gyakorló segédlelkész október 
1-től kinevezést nyert a homoródúj falusi egyház-
községbe. 

* 

A teológiai évnyitó istentiszteleten, október 
4-én, a templomban dr. kovács Lajos püspök pré-
dikált. Ugyancsak október 4-én délután tartották 
meg az évnyitót az Intézetben is. 

* 

A romániai Szász Evangélikus Egyház októ-
ber 16-18-án ünnepelte megalakulásának 450. év-
fordulóját, amelyen egyházunkat dr. Kovács La-
jos püspök és Andrási György előadótanácsos 
képviselték. 

* 

Ökuménikus istentiszteletet tartottak október 
25-én a kolozsvári Szent Mihály templomban. 
Ugyancsak itt ökuménikus istentisztelet volt de-
cember 6-án is, néma tüntetéssel egybekötve, Má-
tyás király szobrának meggyalázása ellen. Egyhá-
zunk részéről mindkét alkalommal dr. Kovács l̂ a-
jos püspök mondott beszédet. 

* 

A harmadik negyedévi lelkészköri értekezlete-
ket a következők szerint tartották az egyházkö-
rökben: a kolozs-tordai egyhálkör október 9-én, 
Komjátszegen (a lelkészi szolgálatot Pap László 

A Dávid Ferenc Egylet felolvasó ülést tartott 
október 18-án, amelyen Török Tamás író Dávid 
Ferenc a magyar irodalomban címen tartott előa-
dást. December 13-án Egyed Emese tartott előa-
dást a karácsony megünnepléséről. 
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