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UNITÁRIUSOK TALALKOZOJA SZEKELYUDVARHELYEN 
1999. augusztus 14-én 

A H o m o r ó d m e n t é n végze t t Esperesi Vizsgáló-
szék a lka lmáva l több egyházközségben megemlé -
keztek a h o m o r ó d f ü r d ő i "uni tár ius búcsúról" , 
amelye t m i n d i g a u g u s z t u s k ö z e p é n tartottak. Ez 
vol t az az első zsenge ü n n e p , amike r az ú j kenyér-
ből ú rvacso rá t vet t H o m o r ó d népe . M i n d e n évben 
eljött i de az u n i t á r i u s szé-
k e l y s é g 1945 előt t , h o g y 
t a l á lkozzék , v i g a d j o n , s 
e lbeszél je az á ldo t t ke-
n y é r é letét egy ik ta lá lko-
zó tó l a más ik ig . I lyenkor 
s z é p a lka lmi i s ten t i sz te-
let , g a z d a g n é p ü n n e p é l y 
és t á n c v i g a l o m tet te fe-
l e j the t e t l enné az együ t t l é -
tet - aho l először m u t a t t á k 
b e a széke ly s z á z s z o r s z é p e k e t az istenes szülők. 
Sok bará t ság , b o l d o g házas ság indul t el egy egész 
h o s s z ú életre H o m o r ő d f ü r d ő r ő l . 

Ez t h a l l v a f o g a n t m e g b e n n e m a g o n d o l a t , 
h o g y jó v o l n a m e g s z e r v e z n i e g y t á g a b b öle lé-
s ű t a l á l k o z ó t , a h o l m i n d e n é v b e n ö s s z e g y ű l -
h e t n é n e k az u n i t á r i u s o k . A Sze jkéné l - m e l y a 
l e g n a g y o b b s z é k e l y n e k , e g y h á z u n k e g y i k leg-
k i e m e l k e d ő b b s z e m é l y i s é g é n e k , O r b á n Balázs -
n a k s z e l l e m é t és e m l é k é t i déz i - n i n c s jobb 
h e l y e g é s z E r d é l y b e n . A fe lá l l í to t t s z é k e l y ka -
p u s o r és a s í r e m l é k t ö r t é n e l m i h a n g u l a t o t , m ű -
vész i s z é p s é g e t a d a h e l y n e k , m e l y m i n d e n 
i r á n y b ó l k ö n n y e n m e g k ö z e l í t h e t ő . S z é k e l y u d -
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v a r h e l y e n h a t e z e r u n i t á r i u s él, a k i k t ö m e g a l a p o t 

a d n á n a k e n n e k a r e n d e z v é n y n e k . A fen t i é rve -

ke t la tba ve tve , k e z d e m é n y e z t e m és j a v a s o l t a m 

a k e b l i t a n á c s n a k a t a l á l k o z ó m e g s z e r v e z é s é t . 

A k e b l i t a n á c s i h a t á r o z a t s z ó s z e r i n t í g y 

h a n g z i k : 

"A Székely udvarhelyi 

Belvárosi Unitárius Egy-

házközség keblitanácsa 

1998. augusztus 31-én azt a 

határozatot hozta, hogy 

1999. augusztus 14-én Szé-

kelyudvarhelyen, a Szejkén 

megrendezi az unitáriusok 

találkozóját hagyományte-

remtő szándékkal. Ezzel he-
lyet és lehetőséget kíván 

adni az unitáriusoknak, bárhol is éljenek a világon, 
hogy évente egyszer összegyűlhessenek és egymással 
találkozhassanak. A keblitanács meghagyja, hogy ez-
után ezt a találkozót az egyházközség mindenkori ve-
zetősége minden év augusztus második szombatjára 
hívja össze és szervezze meg." 

A m i n t m á r a kebli tanácsi h a t á r o z a t b a n is szere-
pel, nemcsak az e rdé ly iekre g o n d o l u n k , h a n e m a 
ha t á rokon túl élő un i t á r ius h i t tes tvére inkre is. A 
Szejke n a g y s z e r ű he lye lehe tne az amer ika i és er-
délyi t e s tvé regyházközségek egye t emes találko-
zójának is. H i szem, h o g y ezt a h í r t ö r ö m m e l 
fogad ják a vi lág uni tár iusa i . 

KEDEI MÓZES 



EMLÉKIDÉZŐ ZARÁNDOKLATOM ÜRMÖSÖN 
Az ember szavaiban és tetteiben a múlt emléke 

munkál , és az elmúltak tapasztalata, tanulsága 
mutatja az utat a jövendő felé. A történelmi tudat 
is e csodálatos örökségnek a része, amelyet nem-
csak az emlékezet táplál, hanem az idő átvészelő 
tárgyi valósága is. Falak, kövek, fák, freskók, tor-
nyok idézik őseink létét, küzdelmét - és múltun-
kat ismerve ért jük meg a jelent, amely a jövőnek 
hordozója . 

Unitárius múl tunk és jelenünk fő tükrözője a 
110 é v e s Unitár ius K ö z l ö n y , amely igyekezett 
gyarapítani vallásunkat s a keresztény értékeket. 

Nem kis büszkeséggel vallhatom, hogy első ol-
vasmányaim közé tartozott az Unitárius Közlöny. 
Szerény falusi o t thonunkban , a családi tűzhely-
nél, mindenkihez szóló olvasmány volt e kedves 
egyházi lap. De számomra unitárius örökséget je-
lent Balázs Ferenc lelkész „Bejárom a kerek vilá-
got" című könyve is, valamint a róla szóló 
monográf ia . Mindkettőt 85 éves korában dedikál-
ta nekem Máthé Z s i g m o n d nyugdíjas lelkész-es-
peres ezzel a beírással: „Mint e könyv szerzőjének 
osztálytársa és jó barátja, akivel együtt indult be-
járni a kerek világot, boldog vagyok, hogy egy 
kedves tanítványomnak, Irmának ajánlhatom e 
könyvet többszöri elolvasásra." - illetve: „Örven-
dek, hogy Balázs Ferenc néhai tanulótársam és 
lelkész testvérem életművének megismerése gaz-
dagította tanítványomnak, Irmának lelkivilágát." 

Szülőfalum, Szentábrahám lelkésze volt évtize-
deken át Máthé Zsigmond, aki 1899-ben Ürmösön 
született. Ezért is örvendek, hogy itt lehetek most 
Ürmösön, az UNOSZ-közgyűlésen, és a 100 éves 
unitárius t emplom falai közt kedves lelkészemre 
emlékezhetek . Felidézem többek közt a szombati 
vallásórák hangulatát , ahol apostoli tanítása által 
képze le tben bejárhattam a bibliai földeket - hi-
t ünkben erősödve. Vallástörténet, történelem, 
földrajz és i rodalom - mind megtanulandó tan-
tárgy volt a nyugati művel tségben is részesült lel-
készünk számára. Ezért hétről-hétre nagy 
szigorúsággal kérdezte vissza a leadott leckét. 

Tudásának magva sok taní tványában megfele-
lő talajra talált. Tanítványa volt Czire Irma tanár-
nő is, aki e közgyűlés egyik vitaindító előadását 

tartja „Demográfia - és anyanyelvi oktatás" címen. 
E témához kapcsolódó szavalatok és énekszámok 
is e lhangzanak - köztük Füst Milán verssora: 

„Óh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták 
rád a századok, / S azt meg kell védened." 

Tekintetem a szószékre terített vándorabrosz 
vonzza, mely 88 nőszövetség háromszögű zász-
lócskáiból készült - az együvé tartozás szimbólu-
maként . E kép akaratlanul az Unitárius Induló 
sorait idézi: „Leng a zászlónk - egy az Istenünk, 
bár reng a föld, áll a mi hitünk." Szerzője Fekete 
Lajos, aki Szentábrahámon született és egy évti-
zedig volt Ürmös lelkésze. Lelkészi munkája mel-
lett irodalmi tevékenységgel is foglalkozott -
szellemi örökséget hagyva így ránk. A k ö z e b é d e n 
verseiből szavaltak, és e lénekel ték az Unitárius 
Indulót. így adóztak emlékének . 

Bennem az „Ének a viharban" című regényének 
epizódjai idéződtek fel, melyben egy művészhajla-
mú falusi tanító álmainak megvalósulását és népé-
hez való visszatérését írja meg. Ürmösre is el 
tudnám képzelni a cselekmény színhelyét. 

A falu utcáján végigsétálva, a kék lő augusztusi 
ég alatt fel kellett idézzem a tiszteletes asszony, 
Máthé Z s i g m o n d n é - Bucs i I l o n a alakját is, aki-
nek élete szintén Ürmöshöz kapcsolódik. 

Szentábrahámi évei alatt k é p e k b e n - pasztel-
lekben álmodott . Szakemberek szerint is kivételes 
tehetség volt - a nagybányai festőiskolában lett 
volna a helye, hogy hivatásos festővé nője ki ma-
gát. Engem is nagy türelemmel tanított festeni. 
Tőle hallottam először, hogy a festők szerint or-
szágunkban Nagybányán, a Zazar-menti Barbi-
zonban a l egkékebb az ég. 

Köszönöm a jó Istennek és az itteni közösség-
nek ezt az emlékidéző vasárnapot . 

Ürmösi za r ándok la tom a széke lyudvarhe ly i 
unitárius t e m e t ő b e n ért véget , ahol a tisztelet és 
a kegyelet virágait he lyez tem e h á r o m kedves 
személy sírjára. Velem volt Fekete Lajos le lkész 
lánya és unoká ja . Éreznem kellett , hogy kötő-
déssel van é le tünk tele, l é p t ü n k b e n ho rd juk , ar-
c u n k o n jele. 

PÉTER IRMA 
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A szépséges unitárius kisíány-
nyal 1940-ben ismerkedett meg, 
amikor az egyik végtag egyik részét 
visszavarrták az anyaország testé-
hez. Nagyajta piacán ünnep volt. 
Juliskát hitvestársául választotta, 
fogadalmi szavát soha meg nem 
változtatta. 

Végigharcolta a második világ-
háborút. Balkezéről hiányoztak az 
ujjak és a koponyatető csontjának 
egy darabja. Agyvelejét, itt, csak a 
bőr borította. Amikor ingcseréje 
közben jobb felső karjának és vál-
lának roncsolt izmait feleségem 
meglátta, könnyeit visszafogni 
nem tudta. A világháború vége 
felé titokban a harctérről is meglá-
togatta családját, és a ruhás-
szekrény fogságából, annak ajtója 
nyílásán két napig nézte kisfiát, 
mint játszik a gyermek a szoba 
szőnyegeit padlóján. 

A világháború befejezése után 
sorsüldözött lett, menekülnie kel-
lett. Családjával együtt egy dara-
big nyugati menekülttáborokban 
élt, később az Amerikai Egyesült 
Államokban telepedett le. Család-
jában 4 gyermek született: Csaba, 
Lajos, Ilona és András. A gyer-
mekeknek a kapun belül nem volt 
szabad angolul beszélni. 

A világégés után feleségével 
először 1991-ben volt itthon. Távol-
létük alatt feleségének szülei elhal-
tak. A még élő rokonok nagy 
örömmel és szeretettel fogadták. 
Néhány nap múlva „itthonról" men-
tek „haza" Budakeszire, a családi 
ház és a szülőfalu megtekintésére. 
A szülői ház ajtóját nem nyitotta be, 
mert fájdalmasan tapasztalta, hogy 
jogos-jogtalan az egykori szülői ház 
egy részébe régebbi legjobb barátja 
költözött be. A szülőföld és az igazi 
Haza fiatalkori emlékeinek felidézé-
se már-már kibírhatatlan volt szá-
mára. Az Óhazából menniök kellett 
vissza az Újhazába, Amerikába. 

Tábori temetés 
Budakeszin 

1997. július 6-án 
ZÁGONI LAJOS 

EMLÉKÉRE 
Halála előtti utolsó kérése volt, 

hogy testének porát a szülőföldön, 
hazájának földjén szórják szét. 
Érezte, hogy idegen földben halot-
ti porában sem tud megpihenni. 
Csontjának porát legkisebb fia, 
András szórta szét a szülői ház mö-
götti tölgyes-gyertyános erdőben. 

Tábori temetés volt. Óhaja sze-
rint faágból készült a nemzeti színű 
szalaggal összekötött keresztfa. 
Szembe vele nevének kezdőbetűit 
testvéröcsém véste gyertyánfába. 
A fa még élhet néhány évig, azután 
vele együtt a betűk is mennek to-
vábbi útjukra. 

Talán tábori temetés sem volt. 
Hiányzott a katonai rangnak kijáró 
tiszteletadás, nem volt sem ágyú-
lövés, sem harangszó, sem tábori 
lelkész, sem sírgödör, sem sírha-
lom. Összesen öt személyből állt 
az utolsó út búcsúja. Óhaja szerint 
csak felesége készíthette a fa-

ágakból álló keresztfát, András fia 
szórhatta szét testének porát. 
Csontjának porát még egy darabig 
felfogták az aljnövények levelei, 
és magukhoz ölelve búcsúzkodva 
megsimogatták. Délután eső lett, 
innen is tovább kellett menni, és 
testének utolsó látható maradéka 
távozott a szülőfalu mélyébe, a 
végső pihenőhelyre. 

Egész életében az „ITTHON", 
„OTTHON", „HAZA" fogalmával 
küszködött, és lelkében ezekért 
őrlődött. Utolsó leheletéig szeret-
te családját és hazáját. Előbbitől 
éltében, utóbbitól holtában nem 
tudott megválni. Nem tartott 
igényt arra, hogy szerettei minden 
évben legalább egyszer - halottak 
napján - amerikai sírjára vigyenek 
virágot, és amerikai gyertya vilá-
gítson sírján. 

Családszeretetében és haza-
szeretetében hatalmas ember 
volt. Emléke örökre maradjon meg 
emlékezetünkben. 

A fenti sorok után kívánkozik 
Mészáros József, marosvásárhe-
lyi költő alábbi verse: 

NEM KÉPZELŐDÖM 
Nem képzelődtem..... 
Mikor születtem, 
fajtámnak az ezredik koporsót 
faragták, gyalulták Európában, 
s azóta is folyvást temetik. 

Nem képzelődöm.... 
Nincs is rá okom. 
Csak elképzelem 
legfelsőbb fokon, 
hogy fajtámat 
ordító pompával, 
ezredéve ölik, temetik, 
percenként, óránként, 
naponként, évenként 
ezredéve csak öiik, 
csak temetik, 
s én még mindig csak hozzá 
tartozom. 

Dr. KISGYÖRGY ZOLTÁN 
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TEOLÓGIAI HALLGATÓINK 
NYÁRI GYAKORLATA 
Egyházi életünknek egyik felelősségteljes munka-

területe a lelkész nélküli területek gondozása. Ezt a 
munkát a beszolgáló lelkészek végzik el, sokszor két-
három gyülekezet lelkészi teendőit is ellátják. 

Ebben a munkában nyújtottak nagy segítséget a 
II., III. és IV. évet végzett hallgatóink július 15 - au-
gusztus 30. közötti időszakban a következő egyház-
községekben: 

II. évfolyam 
Andrási Benedek Fenyőkút-Korondon, Bálint 

Róbert Zoltán Tarcsafalván és Tordátfalván, Kádár 
Attila Nagymedeséren, Koppándi Zoltán Homoród-
jánosfalván, Solymosi Zsolt Csekefalván, Szabó Jó-
zsef Firtosváralján, Szombatfalvi József 
Csehétfalván. 

III. évfolyam 
Cseh Dénes Székelymuzsnán, Fazakas Levente 

Homoródkeményfalván, Jenei Csaba Bethlenszent-
miklóson és Magyarszentbenedeken, Pavelka Attila 
Gyepesben, Pitó Attila Mészkőn és Csegezben. 

IV. évfolyam 
Fekete Béla Kissolymosban, Máthé Ernó' Pipe-

Szásznádason, Molnár Attila Magyarzsákodon, Tó-
dor Csaba Szentegyházán. 

Hallgatóink lelkiismeretesen és nagy odaadással 
teljesítették megbízatásukat. Munkájuk nyomán 
megélénkült a templomlátogatás, a valláserkölcsi ne-
velés. A közösségi érzés ápolása érdekében alkalom-
szerint ünnepélyeket is szerveztek. 

Köszönjük a gyülekezetek híveinek, a beszolgáló 
lelkészeknek a támogatást és a gondoskodást. Meg-
győződésünk, hogy ezt a munkát folytatni kell! 

(rezi) 

FALVAK TALÁLKOZÓJA 
NAGYMEDESÉREN 

N a g y örömmel vállaltam: írni, szólni Nagyme-
desér történetéről ezen a megható falutalálkozón. 
N e m akarom megismételni azokat a történelmi 
adatokat , amelyeket o lvashatunk a képes, falut be-
mu ta tó ú tmuta tón . Néhány gondolattal kiegészíte-
ném, ami a falu történetéhez tartozik. 

Sokan vagyunk itt, akik szülőfa lunkhoz közel 
élünk, akik Erdélyben marad tunk , akik az ország-

ban marad tunk , s vállaltuk még az elszigetelődés 
veszélyét is. De büszkék vagyunk , hogy megma-
radtunk, hogy itt marad tunk . Tamási Áron szavait 
idézem, aki szerint a székely egy fokkal jobb, mint 
a magyar . Mi is jobbak vagyunk , mint azok, akik 
elmentek és többé nem jöttek „...mi olyan erősen 
eresztettünk sok keservünkben gyökeret, hogy az is 
erejét veszítené, aki innen kiszakasztani akarná. Mi 
magunk is tudjuk már, hogy szárazság idején senki 
meg sem öntöz, hogy hűvös, vagy árnyékunkban fé-
nyességet reánk senki sem süt. Könnyeink másnak si-
mogató kezére sohasem hullanak, de lábunk mellett új 
és új fájdalmak nőnek azokból...Minket nem lát sírni 
csak a fa, a virág, a kő, a madár, a fű, a bogár - de ezek 
szeretnek is. Könnyeink ízét az erdélyi földön kívül 

soha senki nem ízlelte, de ez szívesen fogadta, s ha so-
ványodott is tőle, magába szívta. Ezért öleljük mi éj-
jel-nappal ezt a földet. Ha testvérünk, kedvünk, 
örömünk nincs, legalább ez a sovány földünk legyen, 
melynek jóságát szomorúan köszönjük, melynek titkát 
rongyosan is megőrizzük." (Tamási Áron). 

Nagy elődeink írtak falunkról: Orbán Balázs, 
Dimény Lajos, Szabó Sámuel, mások is. Egy falu 
népéről nem ítélkezhet senki, ha n e m ismeri annak 
életét, történelmét. Velük együt t kell élni, együt t 
lélegezni, együt t szenvedni vagy örvendeni , ha 
meg akarja valaki ismerni a laposan a falu lakóit. 
Ez dr. Kiss Eleknek sikerült, talán más papoknak 
is, akik hosszú évekig éltek itt. És ez a kapcsolat, 
ami a falut dr. Kiss Elekhez fűz te és emlékéhez 
kapcsolja, ma is összetartó erő. 
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Az Unitárius Közlöny egyik 1936-os száma 
szerint abban az évben a híres medeséri találkozón 
mintegy másfélezer ember gyűlt össze 50 faluból 
és városból....10 lelkész vett részt az ünnepélyen. 

1950 u tán hanyat lás kezdődöt t a falu életében, 
ez tagadhatat lan. A kollektivizálás, egyesek meg-
hurcoltatása meggyötör te az embereket, hisz itt is 
működö t t a besúgók hálózata. És elmentek a falu-
ból sokan sokfelé. A demokrácia sem hozot t job-
bat, csak árvaságot, a lassú magáramaradás t . 
Tanítója még van, ingázik, de saját lelkésze nincs.... 

És most, pár héttel ezelőtt egy fiatal lelkészjelölt 
kimozdítot ta a fu l ladozó falut. Nagyotakarása ta-
lálkozott az öregedő, de megújuln i vágyó emberek 
óhajával: m é g egyszer felragyogni. És ez a lemocs-
kolt, kézlegyintett , leócsárolt, befeketített falu 
gyöngyként ragyog a sárban. Megmutat ta azt, 
hogy külföldi segítség nélkül, a sok kis falu segít-
ségével, de a falusiak munkáskezével csodálatos 
dolgot lehet művelni . Tudom, hogy az anyagi se-
gítség mellett erkölcsi támogatásra is szükség volt. 
A „merni kell!" mellé kellett a „csak-azért-is". És 
akadtak önzetlen emberek. 

Illesse köszönet Kádár Attilát, a lelkes fiatal 
teológus nagyotakarását , és azokat a medesér i öre-
geket, fiafalokat, gyermekeket , akik megszervez-
ték ezt az egyedi találkozót. Illesse köszönet 
mindazon egyházközségeket és magánszemélye-
ket, akik támogat tak minket. Boldogok vagyunk, 
hogy találkozhattunk. 

A nagy ajándék talán mégis a Fó'tisztelendó' 
Püspök Úr és a Fó'tisztelendó' Asszony megtiszte-
lő jelenléte. Köszönjük, hogy eljöttek, hogy sárban, 
szakadó esőben végig gyalogoltak ve lünk templo-
munkig , így értékelve a falu népének igyekezetét, 
találkozni-vágyását püspökével . 

Mert csoda, hogy itt ma találkozhattunk! Cso-
da, hogy a falu megmarad t uni tár ius és re formátus 
hitében. Mert a kötél is ott szakad, ahol a legvéko-
nyabb. 

Most úgy érezzük, hogy érdemes volt a sok 
küzdelem, mert ez a találkozó megerősí t hi tünk-
ben, ezeknek a napoknak a fénye beragyogja az el-
következő éveket. 

ILYÉS LENKE 

ISTEN NEVEVEL KEZDTÜK AZ UJ TANEVET 
Immár kilencedik esztendeje, hogy kicsi falunk-

ban - Alsóboldogfalván - Isten nevével kezdhettük 
az iskolai évet az ökumenizmus szellemében, tekin-
tettel arra, hogy két vallásfelekezet- unitárius és re-
formátus - létezik a faluban. így egyik évben a 
református templomban, a másik évben az unitárius-
ban tartjuk az évnyitó istentiszteleteket. 

Ennek a gyakorlatnak a faluban is hagyománya 
van, mert Orbán Balázs A Székelyföld leírása című 
munkájában már 1868-ban, amikor a falunkban járt, 
följegyezte, hogy: »Boldogfalva sok vallású lakói bol-
dog egyetértésben élnek, mi a hazában mindenütt, 
de főleg a Székelyföldön meglévő vallási türelemnek 
bizonyítványa, "(i. kötet, 20). 

A megnyitón unitárius lelkészünk, Bíró Mihály 
imájában kérte az Istent, hogy ebben az évben is ad-
jon erőt, kitartást gyermekeknek, nevelőknek, szü-
lőknek és lelkészeknek egyaránt. Egyházi beszéde 
alapgondolatát a Példabeszédek könyvéből vette: 
„ Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint: 
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." 

Kihangsúlyozta, hogy mit ér a tudomány, ha nem 
tanítjuk meg a gyermekeket Istent imádni, embertár-

saikat becsülni, a hazát és népet szeretni. Vallásos 
gyermekeket kell nevelnünk, hogy ne legyen lelket-
len, szívtelen, vallástalan a világ. így hát a tudomány 
és vallás egymástól elválaszthatatlan, a Reményik 
által megírt Templom és iskola szorosan összefügg 
egymással, mert iskola nélkül az emberiség szellemi 
szegénységre volna ítélve, de hit nélkül a szív nem 
tudna nemesen dobogni, sem a lélek tisztán szár-
nyalni, s az ajak nem tudna okos, szép szót szólni, 
az emberi kéz nem tudna jót cselekedni. 

Prédikációjába iktatott versidézete még jobban 
kiemelte, aláhúzta a textusban foglaltakat: „Üdvöz-
lünk új iskolai év!/ Tartogass számunkra erőt... / S 
mit megtenni nem tudtunk a múltban, / Tegyük meg 
a jó isten s emberek előtt. /Legyen az egy Isten ál-
dása velünk, / S védő szent kezét rajtunk tartsa,/ 
Hogy az erőt, mely minket egybe fog, /Semmi a vilá-
gon meg ne bontsa 

Ez az istentisztelet, úgy érezzük, hatványozott 
erőt adott tanulóknak, nevelőknek, szülőknek egya-
ránt az 1998-1999-es tanévhez. 

GÁLFALVI GÁBOR 
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Előző lapszámaink rovatát folytat-
juk, annak reményében, hogy Lőrinczi 
Mihály, Kelemen Imre, Simén Dániel, 
Gál Kelemen és Zoltán Sándor életé-
nek rövid ismertetését újabb életrajzok 
követik, emléket állítva azon egyházi 
és világi elöljáróinknak, akik keresz-
tény unitárius hitükkel, helyt-
állásukkal ma is példaadó erővel 
hatnak, maradásra és alkotásra bírnak 
anyaszentegyházunkban. 

Vári Albert teológiai tanár élet-
rajzát közöljük az alábbiakban, s 
mert az életrajz 1909-ben íródott, az 
ezt követő közel fél évszázados élet-
pályát ismertetjük röviden. 

Vári Albert 1909-1933-ig gimnáziu-
mi vallástanár, 1933-tól 1943-ig, nyug-
díjba vonulásáig az Unitárius 
Teológiai Akadémia professzora. Kez-
detben a gyakorlati, később (1935-től) 
a történelmi tanszék katedrájáról szólt 
diákjaihoz. De nem csak teológiai pro-
fesszorsága, tanulmányai és cikkei be-
szélnek tudásáról, egyháza iránti 
elkötelezettségéről, hanem az a lelke-
sedés és kitartás, amivel a Keresztény 
Magvetőt szerkesztette 1922-43-ig, 
amiből 5 éven keresztül (1932-36) 
egyedül vállalta a szerkesztés gondját. 

Istennek országát kereste minde-
nekelőtt, hogy nem hiába, erről nem 
csak sírfelirata, de életműve tanúsko-
dik. 

„Udvarhely vármegyében Firtos-
martonoson 1868. április 23-án 
születtem. A család ősi fészke Szé-
kelyszentmiklós, honnan nagya-
tyám, Vári Zsigmond átköltözött 
Firtosmartonosra. Családi nevünk 
is, eredetileg, Váraljai volt. Nagyia-
pámnak még láttam ilyen aláírását. 
A jobb hangzás kedvéért rövidítették 
meg. Atyám Vári Mózes földmíves; 
anyám, Demeter Julianna, aki 
1906-ban meghalt. Csekély örökség-
gel kezdették az életet, de szorgal-
muk folytán a székely közbirtokosok 
közé emelkedtek. Három testvérem 
volt: Dénes, Ida és Elek. Dénes pár évi 
tanulás után kimaradt a gymnasi-
umból s most otthon gazda. Ida 
1896-ban elhalt. Elek pedig Felsőrá-
koson áll(ami) el(emi iskolában) 
néptanító. Én voltam a legidősebb. 

AKIK ELŐTTÜNK 
JÁRTAK 

130 éve született 
VÁRI ALBERT 

teológiai tanár 

1878 szeptemberében nagy 
örömmel mentem a székelykeresztú-
ri gymnáziumba, a 3-ik el(emi) osz-
tályba miután otthon 4 évig jártam 
iskolába. Az elemi osztályokat, vala-
mint az öt gymnásiu mot is Székely-
keresztúron végeztem. A jó tanulók 
közé tartoztam. Bizonyítványaim 
kitűnőek voltak. 1885-ben jöttem 
Kolozsvárra a II. gymnáziumi osz-
tályba. Itt tettem érettségi vizsgát az 
1887-88 tanév végén. Jeles érettségi 
vizsgámért 200 kor. jutalomban ré-
szesültem a Br. P. Horváth Kálmán 
nagylelkű ajándékából. Tamdásom 
alatt különféle ösztöndíjakban ré-
szesültem, ju talmakat kaptam és pá-
lyadíjakat nyertem. 

Különös előszeretettel viseltettem a 
tanári pálya iránt, de anyagi okokból a 
lelkészi pályára léptem. Mint III- és IV-
ed éves papnövendék tanítottam az 1-11 
gymnáziumi osztályokban a hittant és 
magyar nyelvet. Ugyan ekkor voltam is-
kolafőnök is. Az angol nyelvi pályáza-
ton 100 kor. jutalmat nyertem mint 
papnövendék. 1892-ben tettem papi 
szigorlatot jeles eredménnyel. Vágya-
koztam Angliába menni tanul-
mányaim folytatására, de Józan Miklós 
mint idősebb tanuló éppen akkor ment 
ki, s őt nem várhattam vissza. 1892-

ben a püspök úr kinevezett a Kénos-
székelyudvarhelyi társ-egyházközség-
be rendes lelkésznek. Mint lelkész 
igyekeztem kötelességemet jól elvégez-
ni. Közkedveltségnek is örvendettem. 
Több egyházközségtől kaptam meghí-
vást a lelkészi állás elfoglalására, 
olyanoktól a melyek anyagilag több 
előnyt nyújtottak volna; de én egünket 
sem fogadtam el, mert fővágyam volt 
székelyudvarhelyen egy templom épí-
tése. Végtelenül bántott az, hogy an-
nak a megyének a székhelyén, 
amelyben az unitáriusok a legtöb-
ben vannak, nincsen templomuk. 

1905-ben, a székelyudvarhelyi 
egyházközség önállósíttatván, a lel-
készi állásra egyhangúlag engem 
választottak meg, melyet 1905• júl. 
2-án foglaltam el. Most már teljes 
erővel hozzáláttam a templom építé-
séhez. Pénz kevés volt* A gyűjtés 
minden módját megkíséreltük. Az 
egyházi főhatóság is támogatott. 
Mégis sok küzdelem és fáradság 
árán vált lehetővé, hogy 1908-ra fel-
épüljön a templom. De annak szép-
sége, s a hívek, buzgósága és szeretete 
m inder i fáradságot feledtetett. 

Az Udvarhely vidéki lelkészkör 
megalakításában is fáradtam, s an-
nak éveken keresztül jegyzője vol-
tam, valamint az Udvarhelyi Dávid 
Ferenc egyletnek titkára. 

Az egyházi főtanácsnak 1900 
óta vagyok tagja. 1909-ben az E.K. 
Tanácsba is beválasztottak. 

A vármegyei közéletben is részt 
vettem. Udvarhely vármegye tör-
vényhatóságának és állandó vá-
lasztmányának tagja vagyok. 

Miután a székelyudvarhelyi egy-
házközség jövőjét biztosítva láttam, 
többeknek, biztatására pályáztam a 
kolozsvári gymnáziumunknál újon-
nan szervezett vallástanári állásra, 
melyre az 1909 évi főtanács egyhan-
gúlag megválasztott. Ez állásomat 
1909 szeptemberében foglaltam el. 

Házasságra 1896-ban léptem, ami-
kor féleségül vettem Ferenczi Lajos és Si-
ménfalvi Anna felsőrákosi állami 
tanító és énekvezér leányát: A nnát. Há-
zasságunkból gyermek nem született." 

-ács- (közlő) 
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EMLÉKTÁBLA HELYETT 

Mészkön is volt unitárius iskola 
II. rész (folytatás előző lapszámunkból) 

Tőzsér - Fosztó Kozma: Az erdélyi unitárius egy-
ház története II. kötetének 232. lapján olvasom, 
hogy Szentmihályi Mihály mészkői iskolamestert 
1643-ban a tordai zsinaton megbízták a papi teen-
dőkkel. 

Ez a legrégebbi ismert adat, de feltételezhető, 
hogy már korábbi időben is folyt tanítás, mivel tud-
juk, hogy a reformáció gyó'zelme után a protestáns 
egyházak első ténykedése közé tartozott az iskolák 
beindítása. 

Az 1700-as évekből két mester nevét sikerült 
megismernem. 1780-ban „Kisgyörgy Jánost megin-
tette a Vizitáció, mert a pap tudta nélkül harango-
zott". 

1790. I. 27-én a mészkői eklézsia kérvényezte 
Várfalvi István mester elbocsátását. Vizitáció úgy 
határozott, hogy helyben kell maradnia, amíg helyet-
tes kerül. Az okát nem ismerjük. 

Annál többet tudunk Csíki Sámuel mesterről az 
1800-as évek első feléből. 28 évig tanított Mészkőn. 
Hosszú évek során hivatali és erkölcsi magaviselete 
felől teljes megelégedést jelentett a prezsbiterium. 
1834-től aztán megindult ellene a panasz. „Oskola 
nem tartással, az orgonára nézve gondatlansággal, 
a pap nem jelenléte esetében a papi szolgálat vég-
hezvitelére elégtelenséggel vádolják. "Áthelyezését 
sürgetik. Egyesek meg is fenyegetik, hogy amennyi-
ben nem megy el, felgyújtják a csűrét, pajtáját, s ha 
a pap pártolja, ő is úgy jár. A kivizsgálás során tisz-
tázódik, hogy a vádak túl súlyosak a valósághoz ké-
pest. 

Idézem Gárdonyi Gézát: „Jézus Krisztus is tanjtó 
volt, de nem magyar néptanító. Ha magyar néptaní-
tóvá kellett volna válnia, sosem jött volna le a 
mennyek országából". 

A Vizsgálószék mégis az áthelyezést határozza 
el az eklézsia lecsendesítésére, azzal a meghagyás-
sal, hogy a mester elszállítását vállalják. 

Érdekesnek találom megörökíteni az iskolában 
talált gyermekek nevét 1821-ből: 

Szolga Mózes, Gálfi Sándor, Gálfi József, 
Nagy Péter, Mezei János, Fejérvári Márton, Nagy 
József, Vana Miklós, Béla György, Halmágyi Já-
nos, Szász Mózes, Gálfi Samu, Kereki János. 

1845-ben kelt kimutatás szerint az iskola nyelve 
magyar és latin. Tantárgyak: folyvást olvasás, úri 

imádság, tízparancsolat, kiskáté, história, számvetés, 
római számok, éneklés, becsületes írás. Tanulók mind 
unitáriusok. Pap: Bíró András. Tanító: Káinoki Ütő 
Gábor. Ütő Gábort erkölcsi okokból rövidesen áthe-
lyezik. Ambrus Pál mester került Mészkőre Ádámos-
ról. Szállítása, ünnepi ebéd 67 forintba került. 

Tóth Ferenc kevés időt töltött nálunk. Saját kéré-
sére helyezték el. 

Ugyancsak az 1800-as évekből maradt fenn Sá-
muel László rektor neve, majd a század második 
feléből Jánosi Pál, Kereki György és Kászoni Já-
nos mesterekről tudunk. 

Az 1800-as években nyári vallási tanítás folyt az 
ifjak részére, ami „examennel" végződött. Ezt a mun-
kát is mesterekkel együtt végezték a papok. 

1900-ban Ekárt Ferenc tanított, dalárdát is veze-
tett nálunk. 1923-ban megalakult a Dávid Ferenc 
Egylet. Elnök: Gálfi Zsigmond pap. Titkár: Kardos 
András. Jegyző: Gálfi Tamás 

A tél folyamán négy vallásos délutáni összejöve-
telt tartottak. Előadott Gálfi Zsigmond lelkész, Ko-
máromi Márton énekvezér-tanító és Komáromi 
Mártonná okleveles tanítónő. Énekelt az egy-
házközség férfi és női énekkara. 

Az iskola utáni ifjúsági nevelést mind fokozottabb 
mértékben karolták fel, élen a tanítókkal. 

Szüleim generációját Ló'fi Béla tanította. Édesa-
nyám elbeszélése alapján kiváló pedagógus lehe-
tett, tanítványait soha nem keserítette, számára 
minden gyermek tudott, mert szeretettel és biztatás-
sal fordult feléjük. 1903-1921 között működött ná-
lunk. Iskoláit a kolozsvári Unitárius Kollégiumban 
kezdte, majd az Állami Tanítóképzőben végezte. Té-
len gazdag kultúrélet pezsgett a munkája nyomán. 
Dalárdát vezetett, színdarabokat tanított, ami szóra-
kozást és tanulást jelentett az ifjúságnak. Ebben az 
időben zajlott a „Mészkői iskola államosítási ügye". 
Egy ilyen című iratgyűjtőt találtam, mely szerint a 
mészkői egyházközség kéri az E. K. Tanács bele-
egyezését az iskola államosításához. Az iskola fenn-
tartása nehéz anyagi terhet jelentett az 
egyházközségnek. Az ügy 1912-1913 decemberéig 
húzódott. A feltételekben nem tudtak közös nevező-
re jutni. így 1913. december 5-én Bárdos Ádám ki-
rályi tanfelügyelő átiratot intézett Ferenc József 
püspök úrhoz, melyben értesíti, hogy a mészkői is-
kola ügyét elejti. (Folytatjuk) 

TÖRÖK LENKE 
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Beteljesült a halászmese 
Gyermekkorunk legszebb meséi közé tartozott az a ha-

lászmese, amelyben a halász által kifogott halacska kérte a 
halászt, engedje vissza a vízbe, s felhoz a mélyből egy ezüst-
ből, vagy aranyból kékült értékes tárgyat (tálat, fejszét stb). 

A Homoródszentpéter és Városfalva közötti tájon a 
Nagy-Homoród vizében halászás közben egy halásznak 
1991-ben nem halacska szólalt meg, hanem a Nap az ara-
nyat sugárzó fényével. Ez a fény a halász szemébe sütött, 
s ő megharagudva a zavaró fényre, tovább akarta dobni a 
fénylő darabot. 

De azonnal elmúlt haragja a fényre, mert egy aranyo-
zott ezüsttányért tartott a kezében. 

Az eltelt hét év alatt sokszor nézegette. Még Budapes-
ten is készült eladni, de azt Isten nem engedte, és útja Kő-
halomba vezettetett. 

Árulták a református lelkésznél is, Szegedi Lászlónál, 
akihez én éppen akkor toppantam be, amikor a halászifjú 
(Dombi Csaba) a tányért odavitte. Lelkésztársamtól azon-
nal értesítettem dr. Szabó Árpád püspök urat, és a fénymá-
solóval készített felvételt a tányérról néhány perc múlva 
Kolozsváron láthatta. Azonnal az unitárius aranyműveshez 
(Benedek Ildikó) vittem, lemérte a 101 gr ezüstöt tartalmazó, 
aranyozott tányért, amit 500 000 lejért visszaváltottunk a ho-
moródszentpéteri unitárius egyházközségnek. Felirata: 
Hv.Sz.Peteri Ecclesiae 1642. 

Közben felvittem a halászt a városfalvi hídhoz, s on-
nan addig mentünk a Homoród vize mellett, amíg megta-
láltuk azt a kicsi szigetet (füves részt a víz közepén), 
amelyen ő halászott 1991-ben. Lefényképeztem a helyet 
is, amely a templomtól alig egy km-re van. Azután a 
gondnokhoz, Csomor Árpádhoz mentem, és betekintve az 
egyházi kegyszerek közé, egy ónkannát is láttam ugyan-
azzal az írással évszám nélkül. Tehát a kanna is ebből az 
időből van, 1642-ből. 

A legrégibb feljegyzés a jegyzőkönyvbe 1744-től van. 
Unit. Püsp. Vizit. 1788, 585-586 feljegyzésében szerepel 
még egy noduszos ezüstpohár, tányérral, mely - évszáma 
szerint - a később önállósult filia legkorábbi felszerelési 
tárgya, ilyen felirattal: Ho:Sz.Peteri Ecclesiae A 1642. 

VASS MÓZES 

A bágyoni egyházközség 
szórványairól 
Az első, szórványokra vonatkozó bejegyzést 1841-ben ta-

láljuk a levéltári anyagokban. A Vizsgálószék alkalmával a 
harasztosi és kercsedi leány egyházközségekről beszéltek, 
1904-ben megjelent Kocsárd, 191 l-ben Felvinc is. 

1925-ben Szindhez csatolták a szórványokat, de Ker-
esed ekkor is az egyházközség gondozásában maradt. 
]954-ben jelent meg a bogáti szórvány, melyből 1972-ben 
lett leányegyházközség. 1977-ben Mészkőhöz csatolták, 
majd 1993-ban ismét visszakerült a bágyoni egy-
házközség gondozásába. 

A szórványok gondozására vonatkozóan csak 1907-
ben találunk buzdító felszólítást, s ezt is egy olyanformá-
ban, hogy az egyházközség vezetősége írja össze a 
szórványban élő híveket, és tartsanak fenn velük kapcso-
latot. Később már azt is megtudjuk, hogy a hívek alkalom-
szerűen lelkészi gondozásban is részesültek. 

1918-ban közel négyoldalas jelentésben számolt be a lel-
kész a szórványgondozás nehézségeiről. Harasztos 12 km, 
Felvinc 14 km, Keresed pedig 8 km távolságra van az egy-
házközséghez viszonyítva, amit általában gyfolog kellett 
megtennie a lelkésznek. „Sáros időben a rövidebb úton sem 
szekérrel, sem gyalog megközelíteni csaknem lehetetlen". 
Emiatt maradt legtöbbször az alkalomszerű gondozás, ami 
szinte egy-egy szükséges szolgálat elvégzésében merült ki. 

Az 1950-es években már alig voltak alkalmi találkozá-
sai a lelkésznek a kercsedi szórványban élő hívekkel. 
1954 után a bogáti szórványra terelődött a hangsúly. Ek-
kor hangzott el az a javaslat is, hogy alkalmas lenne egy 
szórványgondozói lelkészi állás megteremtése központi-
lag, hiszen csak abban az esetben lehetne eredményes 
munkát végezni. 

A bogáti istentiszteletek tartásával kapcsolatosan már 
1960-tól minden hónap első vasárnapján tartották, vi-
szont a sátoros ünnepek alkalmával is. A hívek számához 
viszonyítva jó a templomlátogatás. 

A gyermekek valláserkölcsi nevelésével kapcsolatosan 
nincs sok adatunk, viszont a nehézségek sokaságának a 
felsorolása arra enged következtetni, hogy bizonyára na-
gyon akadozott ez a munka. 1918-ban találkozunk először 
ezzel a kérdéskörrel. Évente két-három tanköteles gyer-
mek volt, s ezek tanítása érdekében szerdán, csütörtökön 
és szombaton végezhette volna a lelkész a tanítást. A fel-
tételes kijelentés a hiányosságot igyekszik elfedezni. 
1932-ben viszont arról értesít a Püspöki Vizsgálószéki 
jegyzőkönyv, hogy Kercseden ősszel és tavasszal „szíves-
ségből" vallásórákat tartott a lelkész. 1938-ban mintha 
egy kissé lelkesebben működött volna ez a tevékenység, 
viszont 1940 után nincs többé megemlítve a szórvány val-
láserkölcsi nevelés. 

A szórványok vagyonát illetően semmi közelebbit 
nem tudunk 1967-ig, mikor az Egyházi Képviselő Ta-
nács jóvoltából a bogáti leányegyházközség kapott egy 
harangot melyet homoródszentmiklósról kellett elszál-
lítaniuk. Időközben vagyonuk kehellyel és úrasztali te-
rítőkkel egészült ki. 

PAP LÁSZLÓ 
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L E L K E S Z I O L D A L 

Köszöntjük az Unitárius Közlöny olvasóit! 
Most jelenik meg az Unitárius Közlönyben külön a 

lelkészi oldal. Ezen az oldalon a továbbiakban az Uni-
tárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) 
szervezeti tevékenységéről, a lelkészek sajátos szak-
mai és társadalmi kérdéseiről fogunk írni. 

Panaszaink, ötleteink, javaslataink és vágyaink kí-
vánnak ezen az oldalon szóhoz jutni. Emellett eredmé-
nyeinkről is be akanink számolni egymásnak és kedves 
híveinknek. 

Szeretnénk megismertetni magunkat, szeretnénk 
egyházunkat a lelkészek szemével nézni, és szeretnénk 
megmutatni egyházi életünk menetét azoknak, akik fi-
gyelemmel kísérik azt. 

Fontosnak tartom a bemutatkozáskor közölni, hogy 
az ULOSZ nem új képződmény egyházunkban. Több 
mint 100 évvel ezelőtt alakult. Ferencz József akkori 
unitárius püspök volt a mostani Lelkészszövetségünk 
első elnöke. Kezdetben a lelkészek szervezetét Egye-
temes Unitárius Lelkészkörnek nevezték, és akkor 
is a Dávid Ferenc Egylet, a Nőszövetség, valamint az 
Ifjúsági Egylet mellett az egyetemes egyház egyletei 
sorába tartozott. 

Mostani elnevezését az Unitárius Egyház Alaptörvé-
nye rögzíti. 

Az ULOSZ a többi egyletekhez hasonlóan a máso-
dik világháború utáni években megszűnt, és csak az 
1989-es fordulat után éledt újra. 

Már kezdetben minden egyházkörben működtek 
köri szervezetei, ezek most újraindultak. Az újraindulás 
után Szombatfalvi József, akkori csehétfalvi lelkész 
lett a Lelkészszövetség elnöke. Az 1997 szeptemberi 
Lelkészi Konferencián - amely szervezetünk legfőbb 
testülete - alulírottat választották meg az elnöki tisztség 
betöltésére. Mellette Kovács István sepsiszentkirályi 
lelkész titkári minőségben és Vass Mózes kőhalom-ho-
moródi lelkész pénztárnoki minőségben állnak a szer-
vezet élén. Az egyházköri einökök. egyben a szervezet 
alelnökei is: 

- a kolozs-tordai egyházkörben Pálfi Dénes sinfal-
vi lelkész, 

- a maros-küküllői egyházkörben Nagy Endre ma-
gyarsárosi leikész,' 

a székelykeresztúri körben Kiss Gergely székely-
szentmihály-bencédi lelkész, 

- i székelyudvarhelyi körben Keresztes Sándor 
homoródszentpáli lelkész, 

- a háromszék-felsőfehéri körben Pap Mária szen-
tivánlaborfalvi lelkész. 

így együtt alkotjuk a választmányt, amelynek az 
1998 júliusi konferencián megválasztott szerkesztő, 
Molnár B. Lehel egyházi levéltáros is a tagja.* 

Tevékenységünk eddigi megvalósításaként tartjuk 
számon az új egyházi Alaptörvény megalkotásában va-
ló aktív részvételt, az Amerikai Unitárius Lelkészek Szö-
vetségével való kapcsolatfelvételt. Ez utóbbinak egyik 
közeli eredménye az a kétezer dolláros anyagi támoga-
tás, amelynek segítségével imapályázatot hirdettünk a 
lelkészek között. A pályadíjat nyert imákból a betegek 
részére imakönyvet kívánunk kiadni. Az amerikaiak ál-
tal küldött pénzből segélyeztünk tíz betegeskedő lel-
készt, illetve lelkészi családtagot. 

Az 1997 szeptemberében tartott IV. Lelkészi Konfe-
rencián előadás hangzott el a „Lelkészi hivatás a XX. 
század végén"címmel, amelyben alulírott a XX. század 
két neves lelkészének példáját állította a figyelem kö-
zéppontjába. Balázs Ferenc és Gellérd Imre egyszerű 
falusi lelkészként, a mindennapi élet nyomorúságai kö-
zött mutatta meg, hogyan lehet túlnőni a lelkészi lakás 
udvarán, az egyházközség keretein, és hogyan lehet 
egyetemes színvonalon gondolkodni, valamint csele-
kedni. 

1998. július 22-23-án volt az 1989-es fordulat utá-
ni V. Lelkészi Konferencia. Itt előadás hangzott el -
többek között - az unitárius lelkészek társadalmi 
helyzetéről, amely a lelkészszövetségi elnök 1997 
decemberében kiküldött helyzetfelmérést célzó le-
velére kapott válaszokra épült. 

A fent említett előadás sürgette a mostani lelkészek 
hatékonyabb részvételét az egyetemes egyházi felada-
tok megoldásában. Olyan feladatokat jelölt meg, ame-
lyeket egyházunknak a közeljövőben meg kell oldania. 
Ilyenek például az Unitárius Szószék című lap újrain-
dítása, az Unitárius Könyvnaptár évenkénti kiadása, 
a Főtanácsi jegyzőkönyvek kinyomtatása, és azok-
nak az egyházközségi, valamint lelkészi könyvtárakba 
való elhelyezése. 

Felmerült az úgynevezett cigánykérdés unitárius 
egyházi vonatkozásaival való komoly szembenézés 
szükségessége. Fontos feladatnak tartjuk egy új teoló-
gus-nemzedék felnevelését, amely kapcsolatot tud tar-
tani - angol nyelvismerete által - az angol-amerikai 
unitáriusokkal, közvetíteni tudja az ő teológiai, egyházi 
irodalmukat -, és át tudja hozni az egyházszervezésben 
kialakított sikeres gyakorlataikat. Ezen tapasztalatok 
alapján mi is tovább szélesíthetjük egyházunkban az 
1989 után megindult belső demokratizálódást. 

Ugyancsak a fiataloktól várjuk a latin nyelv elsajátítá-
sát, amely alapul szolgál egyházunk történelmének rész-
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letesebb, alaposabb megismeréséhez, és híveinkkel va-
ló megismertetéséhez. 

Talán mindennél még fontosabb egy unitárius ér-
telmiségi réteg felnevelése és annak közösségbe való 
szervezése. Ezért figyelmet kell fordítanunk az unitá-
rius középiskolákra, és az unitárius egyetemi ifjúság-
gal való minél jobb kapcsolat kiépítésére. 

Az unitárius lelkészek nagy többségének szinte ál-
landóan jelenlevő nehézsége a mindennapi anyagi 
gond. A családfenntartás problémái nagyban gátolják a 
lelkészt a tulajdonképpeni hivatása gyakorlásában. Ha 
felszínen, vagyis a társadalmi rétegek sorában megfele-
lő színvonalon akarunk maradni, akkor a lelkésznek a 

lelkészi tevékenysége mellett más munkát is kell vállal-
nia, ez pedig a gyülekezetek kárára van. Sajnos a for-
dulat utáni „demokráciában" híveink is inkább a saját 
jövedelmükkel vannak elfoglalva, s az egyházi életre 
kevéssé figyelnek. 

A fentiekhez hasonló sok más kérdés foglalkoztat 
mindannyiunkat. Éppen ezért szeretném, ha a további-
akban hangot adhatnánk e lap hasábjain. Tehát ezúttal 
szeretettel kérem lelkésztársaimat, írják meg a szerkesz-
tő címére észrevételeiket, javaslataikat. Figyelmünk itt 
is híveink felé fordul, tehát az ők idevonatkozó írásai-
kat is szeretettel fogadjuk. 

JAKAB DÉNES 

"ZSIROSKENYERI 

Bár lelkészként híveim közösségében élek és 
dolgozom, sokszor érzem hiányát lelkésztársaim 
közösségének. Szinte irigykedve nézem azokat, 
akik naponta együtt vannak munkahelyükön és 
folyamatosan megoszthatják gondjaikat, szakmai 
kérdéseiket. Ilyen szempontból nem is lehet rossz 
szerzetesi közösségben lenni... Azonban éppen 
küldetésünkből adódik, hogy miként a só nem egy 
tömbben, hanem az ételben feloldódva töltheti be 
ízesítő szerepét, mi sem egy világfeletti szerzetesi 
közösségben, hanem a „rög alatt", sokszor fájdal-
masan-magányosan lehetünk azok, akiknek len-
nünk kell... És mégis, milyen jó lenne, ha ki-ki a 
maga helyén érezné egy igazi lelkészi közösség 
megtartó és újjáteremtő erejét. Óriási erőtartalék-
kal rendelkezünk egymás számára, rengeteget ta-
nulhatnánk egymástól! így fogalmazódott meg, 
hogy - havonta egyszeri egyházköri találkozása-
ink és a. negyedévenkénti lelkészi értekezletek al-
kalmain túl - tenni kell azért, hogy egy termékeny 
szellemi munkaközösség jöjjön létre közöttünk. 

Pezsgő szellemi műhelyhangulatról, megbe-
szélt prédikációkról, teológiai hivatásunkkal 
kapcsolatos kérdések megvitatásáról, személyes 
hitéletünk elmélyítéséről, csoportkohéziós lelki-
gyakorlatról, egymás jobb megismeréséről ábrán-
doztunk többen, amikor az első „zsíroskenyeres 
estére" Szentkirályba összehívtuk tavaly a szom-
szédos lelkészeket. A vártnál jóval sikeresebb első 
találkozáson mindnyájan éreztük, hogy valóság-
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gal simogatott a pillanatok alatt létrejött közös-
ségi hangulat, a csoportban történő megnyilat-
kozások őszintesége, az együttimádkozás 
csendes áhítata. Hamarosan kiderült, hogy azt a 
műhelyközösséget körünk minden lelkészével 
meg kell osztani, és az ULOSz égisze alatt kíván-
juk működtetni. Hagyományteremtővé vált a 
zsíroskenyér, mely egyrészt a túlzott anyagi ki-
adásoktól kíméli meg a soronkövetkező házigaz-
dákat, másrészt meg szerény mivoltával arra 
utal, hogy elsősorban lelkiekért gyűlünk össze. 

Azóta Kőröspatakon, Datkon, Nagyaj tán, 
Kökösben és nemrég Káinokon találkoztunk. 
Minden alkalommal előre megbeszélt témákat 
vi tat tunk meg, eset tanulmányként kerestük a 
megoldást egy-egy kolléga által felhozott hely-
zetre, ünnepek előtt ünnepi prédikációvázla-
tokkal segítettük egymást újat mondan i 
ugyanarról a témáról, és minden egyes alka-
lommal feltöltődve tértünk haza. 

A jelenlevő kollegák létszáma esetenként 
változott. Mivel n e m kötelező rendezvény, 
csak azok vesznek részt, akik számára lelki 
szükséglet az együttlét. Miként mindenben, itt 
is vannak hitet lenkedve legyintők vagy szal-
maláng-lelkesedők, de ott van egy kitartó mag: 
az egymás kezeit és gondolatai t őszintén kere-
sők közössége. 

KOVÁCS ISTVÁN 



Az UNOSz 1998. aug. 2-án Ürmösön 
tartott Közgyűlésén elfogadott 

HATÁROZAT 

Az unitárius nőszövetségek az 1998/99-as idő-
szakban munkájukat a következő alapelvek szerint 
szervezik: 

Valláserkölcsi téren: 

1. A nőszövetségek rendezvényeiken a helyi igé-
nyeknek megfelelő hiterősítő és ismeretterjesztő előa-
dásokat tartsanak, bevonva jó szavalókat, énekeseket, 
gyermekeket és ifjakat. 

2. A nőszövetségek igyekezzenek meggyőzni a 
szülőket az anyanyelvi oktatás és ismeretek alapos el-
sajátításának fontosságáról, felhasználva az ürmösi 
konferencia anyagát. 

3. A templomlátogatás javítása érdekében a nőszö-
vetségek szervezzék meg vasárnapra a gyermekek 
felügyeletét, segítsék a vasárnapi iskolák szervezését. 

4. A nőszövetségek kezdeményezzék és segítsék -
ha szükséges anyagilag is - vonzó gyermekprogra-
mok szervezését (bábozás, gyermekszíndarabok elő-
adása, kirándulások, barkácskörök stb.), hogy ezáltal 
is közösségünkhöz kössük gyermekeinket. 

5. A nőszövetségek irányítsák a továbbtanulni aka-
ró gyermekeket unitárius középiskoláinkba (Kolozs-
vár, Székely keresztúr). 

6. Az UNOSz támogassa továbbra is a szórvány-
ban élő gyermekek nyári táboroztatását, emellett se-
gítse a falusi és városi gyermekek csereüdültetését. 

7. Az UNOSz negyed- vagy félévenként jelentes-
sen meg egy saját kiadványt, amelyben közölje nőszö-
vetségeink eredményeit, a konferenciák anyagát, és 
más, nőknek szóló cikkeket, híreket. Ennek érdekében 
alakítson szerkesztő bizottságot f. év nov. 15-ig. 

8. A falusi nőszövetségek szervezzenek könyv-
tárakat, ehhez kérjék az UNOSz segítségét. Fizessenek 
elő közösen folyóiratokra, újságokra. 

Szociális téren: 

9. A nőszövetségek támogassák a betegeket, örege-
ket, segítsék az arra rászorulókat (elsősorban sokgyer-

mekes családokat) anyagilag, tanácsokkal, útmutatá-
sokkal, ügyintézéssel. Támogassák a helyi családvédő 
csoportok munkáját. Indokolt esetben kérjék a köz-
ponti segélyalap segítségét. 

10. A nőszövetség vállalja fel, a lehetőségek sze-
rint, a tehetséges, de nehéz körülmények között élő 
vagy beteg gyermekek támogatását. A tehetséges to-
vábbtanulni vágyó gyermekekről tegyen jelentést az 
UNOSz-nak, hogy nyilvántartásba vehessük, és szük-
ség esetén segélyt szerezhessünk számukra. 

11. A nőszövetségek segítsék a meglévő bentlaká-
sainkat terménnyel, anyagiakkal, ahol pedig nincs 
bentlakás, segítsenek a továbbtanuló gyermekek csa-
ládoknál való elhelyezésében. 

12. Az UNOSz dolgozzon ki terveket szociális cé-
lokra, amelyekre alapítványoknál támogatásokat le-
hetne megpályázni. E célból a nőszövetségek mérjék 
fel a nyugdíjas otthonok iránti igényeket, illetve azok-
nak a személyeknek a számát, akik házi gondozást 
igényelnének. 

Szervezési téren: 

13. Az UNOSz szervezze meg a köri nőszövetségeket 
az Esperesi Hivatalok és a Köri Tanácsok segítségével, és 
a körökben tartsanak nőtalálkozókat. 

14. Az Ürmösön tartott előadások alapján szervez-
zenek találkozókat a szórványban elő nőkkel az anya-
nyelvi oktatás és az unitárius öntudat témakörről. 

15. A nőszövetségek igyekezzenek bevonni a fiata-
lokat is a munkába, találjanak ehhez megfelelő idő-
pontot, formát és témát. Ahol lehetséges, alkossanak 
szakcsoportokat érdeklődési kör szerint (kézimunka-
kor, kismamakör, háziasszonyok klubja, nyelv-
tanfolyamok, színjátszó csoport, dalárda stb.). 

16. A nőszövetségek igyekezzenek közvetlen kap-
csolatokat kiépíteni egymással. 

17. Az UNOSz szervezzen vezetőképző tanfolya-
mokat, ezekbe igyekezzenek fiatalabb nőket toboroz-
ni, arányosan minden egyházkörből. Ugyanakkor 
támogassa erkölcsileg a személyiségfejlesztő köröket 
(pl. fiatal pedagógusok köre stb.). 

18. Az UNOSz szervezze meg a jövő évben V. ha-
gyományőrző kézimunka-tanfolyamát. 

19. Az úrmösi konferenciáit elhangzott olyan ja-
vaslatokat, melyek meghaladják az UNOSz hatáskö-
rét, továbbítsa a vezetőség az Egyházi Központ felé 
(bentlakások szükségessége, magyar tannyelvű isko-
lahálózat ismertetése, a mészkői iskola magyar tago-
zata újraindításának szükségessége stb.). 

20. Az évi jelentéseket a helyi nőszövetségek ez-
után a tevékenységükre jellemző, június 30-tól a kö-

11 



vetkező év június 30-ig terjedő időszakra készítsék, s 
azt július 10-ig az UNOSz központnak küldjék be, 
hogy az összesített jelentést elkészíthessük. (A helyi 
közgyűlésnek és a lelkészi jelentéshez a naptári évre 
készülnek a jelentések.) 

21. Az UNOSz az 1999. évi közgyűlését szeptem-
ber 7-én tartja Árkoson. A közgyűlés témáját a vezető-
ség az Ürmösön elhangzott javaslatok alapján 
állapítja meg 1998. november 15-ig. 

Gazdasági téren: 

22. A nőszövetségek küldjék be rendszeresen az 
alapszabályzatban előírt fenntartási járulékot az 

UNOSz központi pénztárának. Azok a nőszövetsé-
gek, ahol nem szednek pénzbeli tagdíjat, a fenntartási 
hozzájárulást természetben is leróhatják terménnyel 
vagy kézimunkával, melyet a központ értékesít piaci 
áron, és a befolyt összegről nyugtát küld az illető nő-
szövetségnek. 

23. Az UNOSz a megválasztott kuratórium által 
segítse és ellenőrizze az UNIFOLK Kft tevékenységét. 

24. Az UNOSz nyúj tson be pályázatokat külön-
böző alapí tványokhoz az 1999. évi közgyűlés és 
tanfolyamaink szervezéséhez, valamint folyóira-
tunk kiadásához szükséges pénzügyi alapok bizto-
sítására. 

KIRÁNDULÁS DÉVÁR, 
A székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyház-

község Nőszövetsége augusztus 25-27-én kirándulást 
szervezett Déván keresztül Ópusztaszerre. Amikor 
elindultunk, sírásra állt az ég szeme, de amikor Dévá-
ra értünk, már Napot is láttunk. Örömünkre fel tud-
tunk menni a várba, ahol koszorút helyeztünk el a 
cella ajtajára, mely egyházalapító mártír püspökünk 
emléktábláját őrzi. Jó volt látni, hogy új vasajtó őrzi 
az új emléktáblát, s útját állja gonosz kezek pusztító 
szándékának. Utunkat tovább folytatva, a határon 
minden nehézség nélkül átkelhettünk. Augusztus 25-
én este 8 óra körül érkeztünk meg Hódmezővásár-
helyre, ahol a Cseresznyés Kollégiumban kaptunk 
helyet éjszakára. Előzetes megbeszélés alapján a szál-
lást Kiss Mihály unitárius lelkész foglalta le 45 tagú 
küldöttségünk számára. Másnap reggel Szegeden ke-
resztül Ópusztaszerre vettük utunkat. 

Ópusztaszer 1970 óta a magyar nemzet történel-
mi emlékparkja. A főbejárati kupola kifeszített sátor 
formáját idézi. Első utunk a milleneum alkalmából 
felállított Árpád-szoborhoz vezetett. Nem messze in-
nen a kilátó dombról megnéztük az 1970-ben feltárt 
legelső magyar telepesek temetőjét, ahol még pogány 
szokás szerint temették el a halottakat. Emellett van 
Szer monostorának alapja, amelyet az idők folyamán 
többször átépítettek. A legnagyobb élményt a rotunda 
megtekintése jelentette, mely Feszty Árpád és festő-
társai 15 x 120 méteres óriás festményén a magyarok 
bejövetelét jeleníti meg. A körkép-miután világhábo-
rús sérüléseit lengyel restaurátorok „meggy ógyítot-
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L ÉS ÓPUSZTASZERRE 
ták" - Magyarország leglátogatottabb kiállításaként 
segíti nézőit abban, hogy magukban elképzelhessék és 
felidézhessék a honfoglalást. 

Augusztus 26-án este Hódmezővásárhelyen meg-
néztük az unitárius templomot, ahol Kiss Mihály he-
lyi lelkész baráti szavakkal köszöntötte csoportunkat. 
Ezután a jó akusztikájú templomban elénekeltük ki-
nek-kinek választott zsoltárát. 27-én délelőtt egyesek 
fürödni mentek a melegvizű fürdő strandjára, mások 
pedig városnézésre indultak. Déli 12 órakor indul-
tunk vissza Udvarhelyre. 

Az utazás vidáman és hasznosan telt el, hisz tör-
ténelmi ismertetések, énekek és vidám történetek egy-
mást követték az önkéntes vállalkozók ajkán. A 
hosszú utazás csaknem észrevétlenül telt el az 
együttlét örömében. Sok szép élménnyel és sok hasz-
nos történelmi ismerettel lettünk gazdagabbak. 

KEDEI DÉLINKÉ, KOVÁCS ÉVA, NAGY MAGDA 



Kedves Barátaink! 
„Itt van az ősz, itt van újra..." - és itt vagyunk mi is, 

nyári rendezvényeink utáni első levelünkkel. Isten-
nek hála, a magunk mögött hagyott időszak ifjúsági 
szempontból sikeresnek mondható eseményekben 
bővelkedett. A nyári idényt megnyitó szórványtábo-
rok elfeledték a boldog időket, amikor második egyle-
ti rendezvényként díszeleghettek; az idővel felgyűlt 
tapasztalat és letisztult elképzelések a szervezői cso-
port eredményes munkájával egészült ki. A vezető-
képző sikeresen mélyítette el a szervezeti-működési 
ismeretek már tavaszi köri találkozókon lefektetett 
alapjait. Az IRF-konferencián az ODFIE-et képviselő 
csoport fittyet hányt Anglia ködös időjárására, s a 
nemzetközi kapcsolatok új hálózatának kiépítésén 
munkálkodott . A bölöni ifjúsági konferencia hozta a 
csúcsrendezvény megszokott formáját, s ebben az év-
ben is messze a többi rendezvény fölé emelkedett. Vé-
gül a színjátszó-találkozóról több bejelentkezett 
csoportot elijesztett a szeptemberi idő, de még a vi-
szonylag kis létszám sem tudott a tavaly óta sokat fej-
lődött szakmai színvonal rovására menni. Most, hogy 
a nyár forróságával együtt odalettek a tábortüzek 
melletti dalolások felhevülései is, jelen levelünkben az 
1998-as évből hátramaradt időszakra vonatkozó egy-
leti kérdéseket próbáljuk felvázolni. 

1. Amint az szóban többször is szertekürtölődött 
már, november 6-7. között kerül sor egyetlen év végi or-
szágos rendezvényünkre: a nemzet- és egyházismereti 
verseny országos szakaszára Kolozsváron, amelyet 
közvetlenül a dévai Dávid Ferenc-emlékzarándoklat 
követ. 

Az országos döntőn való részvétel érdekében fel-
kérjük a helyi ifjúsági egyleteket, hogy a hátramaradt 
időszakban szervezzék meg a versenyek helyi, egy-
házközségi szakaszát, s a verseny győztesének adatait 
(egyletenként egy személy) az országos döntőre való 
bejelentkezésképpen is küldjék el az ODFIE-irodára, 
október 26-i határidővel. A verseny helyi szakasza 
megszervezésének könnyítése érdekében az egyletve-
zetőknek azt javasoljuk, hogy a nemzet- és egyháztör-
ténelmi kérdésekben kérjék ki a helyi lelkész, illetve a 
szaktanárok véleményét. Felhasználható iroda-
lomként ajánlunk minden, a múlt rendszer ideológiá-
jától mentes, helyi szinten elérhető forrásmunkát. A 
döntőre november 6-án, pénteken 17 órától kerül sor 
Kolozsváron, az Unitárius Egyház dísztermében 
(Brassai Sámuel Líceum, 1989 December 21 u. 9. 
szám), étkezést és szállást biztosítunk. 

A Dávid Ferenc emlékét az ifjúság körében újra az 
őt megillető helyre elhelyezni kívánó, remélhetőleg 
hagyományteremtő zarándoklatra a nemzet- és egy-
házismereti verseny másnapján, november 7-én kerül 

sor. A rendezvény 15 órakor szabadtéri istentisztelet-
tel veszi kezdetét (rossz idő esetén a református temp-
lomban), amelyet zászlófelvonás, szabadtéri előadás 
és megemlékező programrész követ a dévai várban. 
Az ünnepélyt a délutáni órákban közebéd zárja. A za-
rándoklatra szeretettel meghívunk minden egyletta-
got, aki az útiköltségek terhét vállalni tudja. A 
zarándoklaton részt venni szándékozók írásbeli 
visszajelzését szintén az ODFIE-irodába várjuk, októ-
ber 26-i határidővel. Déva (Déva) a 200-as vasútvona-
lon, Piski (Simeria) és Radna között fekszik, vonattal 
közelíthető meg. Ajánlott járataink: a 3503. sz. sze-
mélyvonat 6,02-kor, az 1745. sz. gyorsvonat 8,44-kor 
indul Brassóból. Tövisen (Teius) leszállva a 2303. sz. 
személyvonattal Piskire (Simeria) érhettek 14,01-kor. 
Itt az állomáson Dévára induló, különjáratú autóbusz 
vár majd. 

2. Közérdekű fontosságukra való tekintettel a kö-
vetkezőkben megismételjük a helyi ifjúsági egyleteink 
számára kiírt legfontosabb pályázati felhívásokat: 

A./ A Küldöttgyűlés határozata értelmében az 
ODFIE Választmánya pályázatot hirdet az 1999 nya-
rán sorra kerülő XXIII. Erdélyi Unitárius Ifjúsági 
Konferencia megszervezésére. A pályázatra olyan 
nagy taglétszámú ifjúsági egyletek jelentkezhetnek, 
amelyeknek faluközössége és egyházközsége egya-
ránt vállalja a szervezéssel járó anyagi terheket és 
munkát. A pályázatok beküldési határideje 1998. ok-
tóber 5., az elbírálás során sor kerül egy, a helyi álla-
potok felmérését célzó kiszállásra is az ODFIE 
Elnöksége részéről. 

B./ Annak érdekében, hogy a jövő évi esemény-
naptár idejében összeállhasson, az Elnökség jelen ki-
írással pályázatot hirdet a jövő nyáron sorra kerülő 
III. ODFIE Színjátszó-találkozó megszervezésére. A 
pályázatok beküldési határideje 1998. november 2. 

C./ Figyelembe véve az ODFIE megalakulásának 
közelgő százéves évfordulóját (2000), a Választmány 
pályázatot hirdet egyházközségi egyletek törté-
netének megírására, valamint az egyházközség irat-
tárában az ifjúsági egyletre vonatkozó iratok és 
adatok összegyűjtésére. A pályamunkák és össze-
gyűjtött anyagok ODFIE-irodába való beküldési ha-
tárideje 1998. december 31. A pályázat terjedelmi és 
formai követelményei kötetlenek, bármüyen kérdés-
sel forduljatok az ODFIE-irodához. Sikeres pálya-
munkák esetén a százéves évforduló alkalmából az 
ODFIE külön kiadványban jelentetné meg azokat. 

D./ Az ODFIE jellegéből kifolyólag felvállalta a 
helytörténeti feltáró és megőrző tevékenységet is, 
amit elsősorban egy ún. faluismertető füzet-sorozat 
indításával kíván véghezvinni. A sorozatnak jelen pÜ-
lanatig négy száma jelent meg. A nevezetes műemlé-
kekkel rendelkező, valamint ifjúsági konferenciáink 
helyéül szolgáló egyházközségeinkről a jövőben ha-
sonló füzetek kiadását terveztük. Távlati elképzelé-
sünk az, hogy lassan megjelenő kiadvány-sorozatunk 
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átfoghassa Egyházunk minden megjelentetésre érde-
mes egyházközségét. 

A fentiek értelmében pályázatot hirdetünk egy-
házközségi egyleteink számára a szülőfalu kismo-
nográfiájának megjelentetése céljával. A helyi 
egyletek feladata a füzetek anyagának szakember ál-
tali összeállíttatása és az ODFIE-irodába való eljutta-
tása. A szerkesztést és a nyomdai előkészítést az 
ODFIE szakértői csoportja ingyenesen biztosítja. A 
nyomtatás részleteit és a forgalmazás körülményeit 
egy, a Választmány és az anyagot szolgáltató ifjúsági 
egylet, esetleg egyházközség között lefektetett szerző-
dés pontosítja. A pályázatok beküldési ideje folyama-
tos. 

E./ A következő pályázat egyházközségi egylete-
ink saját lapjának megjelentetésére vonatkozik. Je-
len pillanatban országos szinten hat egylet jelentet 
meg többé-kevésbé rendszeresen önálló kiadványt. 
Az alapjaiban egyházközségi egylettagok által megírt 
anyagok mellett a lapok sok érdekes, az ifjúság érdek-
lődésére vonatkozó, nem egy esetben máshonnan át-
vett írást is tartalmaznak. E kiadványok jelenléte 
rendkívül pozitív hatással van az illető egylet műkö-
désére, de az egész helyi közösség életére is. Emiatt a 
Választmány úgy határozott, hogy elsősorban anyagi 
segítséget nyújt a helyi egyleteknek saját egyleti újság 
megjelentetésére. A pályázatok benyújtási ideje folya-
matos. A benyújtott anyagokat: a pályázati kérést és a 
kiadandó újság mesterpéldányát az ODFIE szakértői 
csoportja megvizsgálja, majd lépéseket tesz a minél 
előbbi megjelentetés érdekében. A kiadás és terjesztés 
részleteit az ODFIE és a helyi egylet között lefektetett 
szerződés szabályozza. 

F. / Egyházközségeink életére nézve rendkívül ál-
dásosak azok az alkalmak, amikor egy-egy rendez-
vényt, ünnepet, megemlékezést az ifjúsági egylet 
tagjai saját műsorral egészítenek ki és tesznek értéke-
sebbé. Ezeket az alkalmilag elhangzó műsorokat, 
versösszeállításokat, jeleneteket az ODFIE össze sze-
retné gyűjteni és egységes kiadvány formájában meg-
jelentetni. E meggondolásból felhívjuk minden 
egyházközségi egylet figyelmét arra, hogy az eddigi 
működése során előadott karácsonyi, farsangi, Már-
cius 15-i, húsvéti, anyák napi, Dávid Ferenc-megem-
lékezó' stb. műsorait és jeleneteit gyűjtse össze, és 
december 31-i határidővel juttassa el az ODFIE-irodá-
ba. A megjelenő kiadvány a helyi egyletek működésé-
re nézve mindenképp pozitív hatású lenne. 

Kéréseink meghallgatása és kérdéseink megválaszolá-
sa hitével eredményes munkát és pontos visszajelzéseket 
kívánunk, a kolozsvári, ill. dévai viszontlátás reményé-
ben üdvözlünk! 

Barátsággal: 

SZABÓ LÁSZLÓ, GYERŐ DÁVID 

NYILATKOZAT 
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 1998. au-

gusztus 20-23. között az erdővidéki Bölönben tartotta 
meg a XXII. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát a he-
lyi ifjúsági egyletek képviseletében érkezett négyszáz 
fiatal részvételével. A Konferencia záróünnepélyén az 
alábbi Nyilatkozatot tesszük közzé. 

1. Konferenciánk témája: „Élettisztelet és gyermek-
vállalás: emberi, nemzeti és egyházi jövőnk alapfeltéte-
lei" volt. Témaválasztásunkat mélyen indokoltnak és 
időszerűnek tartjuk, mert ezáltal egyházi és nemzeti jö-
vőnk biztosításának módozatait vizsgálhattuk. 

Az erdélyi magyarság más rétegeihez hasonlóan 
idős és fiatal unitáriusok is sokszor a lemondás, a csüg-
gedés nyomasztó életvitelét gyakorolják mindennapjaik-
ban. Nincstelenségnek, hátrányos helyzetnek nevezett 
életkörülményekre, valamint az abból származó tehetet-
lenségre hivatkozva, az élet iránti tisztelet nevében az 
anyagi érvényesülést részesítik előnyben. 

Életvidám, reménykedő, fiatal szívünk dacosan szói 
ezen szemlélet és életvitel ellen. Hisszük, hogy életünk 
adója és megtartója Isten, így a létezés biztosítását nem 
szabad kizárólagosan gazdasági érvekre és jogi szabá-
lyokra bízni. Hisszük, hogy emberi életünknek célja van 
saját akaratunk határai fölött Az életet kioltani bűn, ami-
nek feldolgozását mindenki egyénileg kell vállalja. 
Hisszük, hogy a megfelelő felvilágosítás és a témában 
való elmélyülés az életellenes viszonyulás megváltozá-
sát fogja eredményezni. 

Életünk célját és értelmét unitárius vallásos alapokra 
helyezve, meg akarjuk találni azt a lelkületet, mely meg-
erősíti bennünk Istenhez tartozásunk tudatát, és arra kö-
telez, hogy az életet, a magzatot vállaljuk, ezáltal pedig 
nemzeti és egyházi jövőnket biztosítsuk. Meggyőződé-
sünk, hogy hitelveink megtartó erejére alapozott élet-
központú vallásossággal megfelelően függetleníteni 
tudjuk magunkat életkörülményeink anyagi-pénzügyi 
kötelékeitől, és változtatni tudunk az önámító és örf-
pusztító életvitelen. 

Unitárius ifjakként a fentiek szerint összpontosítunk 
az életre, ami számunkra végső soron Isten az ő teremt-
ményeivel. 

2. Közéleti vonatkozásban sajnálattal állapítjuk meg, 
hogy a közel két évvel ezelőtti romániai államhatalmi válto-
zás, valamint erdélyi magyar nemzetközösségünk érdek-
védelmi szervezetének kormányzati szerepvállalása sem 
hozta meg az elvárt eredményeket. Mindez az önerejű 
munkavégzés fokozására, saját ügyeink önrendelkezőbb 
intézésének biztosíttatására sarkall. Meggyőződésünk, 
hogy önmagunkért és másokért, de soha más ellenében 
történő igyekezetünk nyomán fokozatosan elérjük azt. 
hogy természetesen megillető jogaink koldusaiból és elor-
zott közösségi javaink visszakunyerálóiból egyházi és 
nemzeti jövőnket biztosító birtokosokká válunk. 

3. A Konferencia keretében tartottuk Egyletünk idei 
Küldöttgyűlését, amely az elmúlt évi működés kiértéke-
lése, és az időszerű szervezeti kérdések megvitatása 
mellett választással töltötte be a megüresedett tisztség-
viselői helyeket. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, 
akik áldozata lehetővé tette évi seregszemlénk megfele-
lő színvonalú és gazdaságos megszervezését. 

Lezajlott Konferenciánk eredményeire és előttünk ál-
ló feladataink elvégzéséhez Isten áldását és segítségét 
kérjük! 
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Tudósítások, hírek 

Az Egyházi Főtanács július 23-24. napjain tartotta 
évi rendes ülését a kiadott és elfogadott tárgysorozat 
alapján. A főtanácsi istentiszteleten a lelkészi szolgála-
tot Máthé Sándor brassói esperes-lelkész végezte. A 
közebéden a Berde-serleggel a hagyományos pohár-
köszöntőt Zsakó Erzsébet, az Országos Unitárius Nő-
szövetség elnöknője mondta. 

A Főtanácsot megelőző napokon, július 22-23-án 
került sor az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsé-
gének (ULOSz) konferenciájára és a lelkészfeleségek 
találkozójára, szintén Kolozsváron. 

Az Egyházi Képviselő Tanács július 16-án tartotta 
II. évnegyedi ülését, amely az évi rendes Főtanácsi 
ülést készítette elő. 

Az egyházköri közgyűléseket július 5-12. között 
tartották: július 4-én Kőhalomban, július 5-én Toroc-
kón és Kadácsban, július 11-12. napjain Bözödön, júli-
us 12-én Oklándon. 

A III. évnegyedi lelkészi értekezletekre szeptember 
7-15. között került sor: szeptember 7-én Brassóban, 
szeptember 8-án Székelykeresztúron, szeptember 10-
én Marosszentgyörgyön, szeptember 11-én Homoród-
szentmártonban, szeptember 15-én Komjátszegen. Az 
értekezleteken Simén Domokos lelkész: Az egyház és a 
cigánykérdés és Molnár Lehel levéltáros: Emlékezés 
Szentábrahámi L. Mihály halálának 240. évfordulójára cí-
m ű előadások hangzottak el. 

Szeptember 4-5. napjain a lelkészfeleségek találko-
zóját tartották Székelyderzsben. A találkozó alkalmá-
val tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Kiss 
Károly lelkész végezte. 

Az Országos Nőszövetségi konferenciát augusztus 
2-án tartották Ürmösön. Ez alkalomból az istentiszte-
leti szolgálatot Moldován Szeredai Noémi, marosvá-
sárhelyi gyakorló segédlelkész-vallásoktató végezte. 

A lelkésztovábbképző tanfolyamot augusztus 31 -
szeptember 4. között a pedagógia és a lélektan tárgyköre-
it előtérbe helyezve Homoródszentmártonban rendez-
ték meg. A meghívott előadók: Dr. Varga Jenó', Militen 
Enikó' és Fóris Ferenczi Rita. A lelkésztovábbképzőn 22 
lelkészünk vett részt. 

LELKÉSZNEVELÉS 

Az unitárius teológiai hallgatók tanévzáró isten-
tiszteletére és az V. évesek kibúcsúzására június 21-én 
került sor a belvárosi templomunkban. Ez alkalomból 
az istentiszteleti szolgálatot dr. Rezi Elek főjegyző vé-
gezte. Az istentiszteletet a hallgatók, szülők, tanárok 
és a meghívottak közös szeretetvendégsége követte. 

Az V. évet végzett teológiai hallgatók sikeres szak-
vizsgát tettek szeptember 14-15. napjain, és a követke-
ző kinevezésekben részesültek: Berei István 
Kissolymosba, Demeter Erika Magyarzsákodra, Simó 
Rozália Székelykálba, Simó Sándor Homoródjános-
falvára, Szabó László Szindre. Szász Adrienne ma-
gyarországi abszolvens kinevezéséről a magyarországi 
Unitárius Egyház gondoskodik. 

A II. évet végzett hallgatóink: Andrási Benedek, 
Bálint Róbert Zoltán, Kádár Attila, Koppándi Zoltán 
Attila, Szabó József és ifj. Szombatfalvi József ered-
ményes alapvizsgát tettek szeptember 22-24. napjain. 

A Protestáns Teológiai Intézet Unitár ius Fakultá-
sának I. évfolyamára a sikeres felvételi vizsga és az 
E.K.Tanács jóváhagyásával a következő hallgatók 
iratkoztak be: Bodor Piroska Rozália, Hegedűs Ti-
vadar, Lakatos Adél Csilla és Orbán Erika. 

A Protestáns Teológiai Intézetben rektorválasztásra 
került sor, amelynek eredményeképpen a következő 
négy évre dr. Kovács László Attila evangélikus teológiai 
professzor tölti be a tisztséget. Eredményes és áldásos 
munkát kívánunk! 

A teológiai hallgatóink évnyitó istentisztelete ok-
tóber 4-én történt. Ez alkalomból a szószéki szolgálatot 
dr. Szabó Árpád püspök végezte. 

Kovács Sándor a kolozsvári III. számú egy-
házközség lelkésze október 1-től rendes tanári kineve-
zést nyert a Protestáns Teológiai Intézet unitárius 
egyháztörténelem és vallástörténelem tanszékére. 

Augusz tus 1-én sikeres énekvezérképesítő vizs-
gát tettek: Demeter Annabella, Hatházi Júlia és 
Koncz Árpád, a marosvásárhelyi Kántor-tanítókép-
ző végzős diákjai. 
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ISKOLÁINK ÉLETÉBŐL 

Unitárius középiskoláinkban az érettségi vizsgákra 
június 22 - július 1. napjain, a felvételi vizsgákra július 
6-9. napjain került sor. A pótérettségi időpontja au-
gusz tus havában zajlott. Diákjaink teljesítménye jónak 
mondha tó . 

Az Unitárius Kollégium tanári kara és diákjai nevé-
ben köszönetünket nyilvánít juk Mátyus Etelkának az 
iskola könyvtárának fejlesztéséért tett értékes 
könyvadományáér t , Hermann János lelkésznek az 
elektronikus h a r m ó n i u m adományozásáér t , valamint 
az 50 éves érettségi találkozón részt vett egykori unitá-
rius kollégisták anyagi támogatásáért , névszerint: Hat-
házy Ferenc, Tompa Sándor, Gotthárd György, 
Székely László, Péter József, Müller Ádám, Borsai 
Endre, Botár Andor afiainak. 

LELKÉSZBEIKTATÓK 

Jú l ius 26-án, Lázár Levente le lkészt , a csokfa l -
vi, a u g u s z t u s 16-án Pap Mária l e lkésznőt a szent i -
v á n l a b o r f a l v i , s z e p t e m b e r 20-án Bartha Alpár 
le lkészt a f i a t f a lv i e g y h á z k ö z s é g b e ik ta t t ák be ü n -
n e p é l y e s ke re tek közö t t . E g y h á z s z o l g á l a t u k r a Is-
ten á ldásá t ké r jük ! M i n d h á r o m a l k a l o m m a l 
e g y e t e m e s e g y h á z u n k a t dr. Szabó Árpád p ü s p ö k 
képv i se l t e és m o n d o t t b e s z é d e t . 

KINEVEZÉSEK 

Moldován Szeredai Noémi, marosvásárhelyi gya-
korló segédlelkész-vallástanár szeptember 1-től a cse-
kefalvi, Kelemen Szabolcs székelykáli lelkész október 
1-től a szentegyházai egyházközségbe nyert kineve-
zést. Isten tegye áldottá gyülekezeti munkájukat ! 

• Az ürmösi templom 200. éves évfordulóját július 
19-én t a r to t t ák , az ünnepségen dr. Szabó Árpád püs-
pök vett részt és végzett szószéki szolgálatot. 

• A kőhalom-homoródi egyházközségben ha-
rangavatási ünnepségre került sor augusztus 2-án. Az 
egyetemes egyházat dr. Szabó Árpád püspök képvi-
selte és mondo t t beszédet. 

• Az oklándi templom építésének 60. évfordulóját 
ünnepel ték augusztus 9-én, ahol egyetemes egyhá-
zunk nevében dr. Szabó Árpád pü spök mondot t ün-
nepi beszédet . 

• A Magyarok Világszövetségének augusz tus 22-
27. rendezvénysorozatán egyházunkat dr. Szabó 
Árpád püspök és Andrási György képviselték. 

• A marosvásárhelyi unitárius egyházközség 
ÉRTESÍTŐ címen egyházközségi lapot indított . A 
folytatáshoz sok sikert k ívánunk. 

• Az ODFIE nyári rendezvényeiről a következő 
számunk Ifjúsági Oldalán részletesen beszámolunk. 

• Október 2-3. napjain Kolozsváron egyházunk és a 
Magyarországi Unitárius Egyház képviselői tanács-
koztak időszerű egyházi, teológiai, társadalmi, kultu-
rális és gazdasági kérdésekről. A tanácskozáson dr. 
Szabó Árpád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző, Andrási 
György előadótanácsos, Kovács István teológiai tanár 
a romániai, dr. Murvay Sámuel és Mikó István fő-
gondnokok, Orbókné Szent-Iványi Ilona főjegyző, 
dr. Sztankóczy Zoltán a magyarországi uni tár ius egy-
ház képviseletében vettek részt. 

N Y U G D Í J B A V O N U L Á S 

Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész szeptember 
1-től 47 évi szolgálat u tán nyuga lomba vonult . Egyhá-
zunk hűséges, lelkiismeretes szolgájának bizonyult , 
akinek munkájá t a lupény-vulkáni (1951-1954), énlaki 
(1954-1972), szentábrahámi (1972-1973) gyülekezetek 
szolgálata u tán a sepsiszentgyörgyi lelkészi tevékeny-
ség tette áldásossá. Elismerést és tiszteletet érdemel 
azért a munkáér t , amelyet a sepsiszentgyörgyi temp-
lom építése érdekében kifejtett. Egészséget és erőt kí-
vánunk Istentől nyugdí jas éveiben. 

HALOTTUNK 

Sándor Bálint nyugalmazott lelkész 72 éves ko-
rában, július 29-én Szederjesen elhunyt. 1926 január 
27-én született Szalárd-Telepen, középiskolai tanul-
mányait Csíkszeredában végezte. Teológiai tanul-
mányait a Protestáns Teológiai Inézetben 1951-ben 
fejezte be. Lelkészként szolgált: Magyarszentbene-
deken (1951-1952), Homoródjánosfalván (1952-
1963) és Torockószentgyörgyön (1963-1997). Július 
31-én temették el Szederjesen , temetésén a lelkészi 
szolgálatot Simén Domokos csíkszeredai lelkész vé-
gezte, egyetemes egyházunk nevében dr. Szabó Ár- ' 
pád püspök mondott búcsúbeszédet. 

Emléke legyen áldott! 

Unitárius Közlöny. A Keresztény Magveto melléklete. 
Szerkesztő bizottság: dr. Rezi Elek főszerkesztő, Kovács Sándor szerkesztő. Olvasószerkesztő: Kürti Miklós. 

Számítógépes munkálatok: Kriza János. Készült a TIPOHOLDING nyomdájában. 


