
Beavatás

A lengyel unitáriusok 
nyomában

Van-e szükség egyházra?

Emlékezés az első 
világégés hőseire

Jöttünk, láttunk, 
segítettünk

Együtt a Küküllő mente

 A naponként végzett feladatok, 
a rendszerességgel bejárt utak, a 
megszokott találkozások töltik ki 
életünk jelentős hányadát. Mégis, 
emberré formálódásunk megha-
tározó pillanatai azok, amikor 
életünk eltért a megszokottól: az 
örömteli, felvillanyozó történések 
vagy a legnagyobb veszteség, a 
legmélyebb gyász életet megtörő 
alkalmai, melyek kiemelik éle-
tünkben az áldást, az örömet, de 
megmutatják azt is, hogy képesek 
vagyunk a legnagyobb nehézsé-
gek közepette is megmaradni. 

Mózes mindennapi feladatát 
végzi, amikor rendkívüli történés 
– a lángoló, de el nem égő csipke-
bokor látványa – ösztönzi arra, 
hogy elinduljon egy úton, mely-
nek végén Istenre talál. A talál-
kozás életre szóló hitet ad neki. 

Ránk is érvényes lehet: ott 
találjuk meg a hitet, Istent, 
embertársat, életcélt, ahol 
megszokott önmagunkból 
kilépve hagyjuk, hogy életünk-
ben érvényesüljön az új távlato-
kat felvillantó rendkívüli.

BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN

Perspektívák
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„„Olddd lee saaruddat aa lábaddról, mmertt szennt fööld azz a heely, ahol áállaszz!” (2MMóóz 33,5b))
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AZ EGYHÁZ HÍREI

 2014. július 14–17. között a 
Nemzeti Portrétár kutatói Ko-
lozsváron az Egyházi Központban 
fellelhető portrékat feldolgozták, 
hogy az érdekes és egyedülálló tör-
ténelmi közeg személyei is széles 
körben ismertté váljanak. A kuta-
tás kiterjedt az unitárius portrék 
leltárba vételére, a portrék ábrá-
zoltjainak egyenkénti azonosítá-
sára, a portrék állapotleírására, a 
képek digitalizálására és a digitális 
képek hozzáférhetőségének bizto-
sítására a nyilvánosság számára.

A kutatás a Magyar Unitárius 
Egyház Képviselő Tanácsának 
együttműködésében és aktív tá-
mogatásával történt.

 A Gondviselés Segélyszervezet 
Elnöksége 2014. július 13-án 
tartotta legutóbbi ülését. A 
Székelykeresztúron tartott gyűlés 
résztvevői számbavették a közel-
múltbeli segélyszervezeti rendez-
vényeket és programokat (www.
gondviseles.org), a területi fiók-
szervezetek működését, ugyanak-
kor körvonalazták a következő hó-
napok tevékenységi tervét.
 
 A kolozsvári Unitárius Óvoda a 

közelmúltban két tábort szervezett 
Szinden. A nyári tanszünet első 
hetében (június 23–27.) 40 óvo-
dás és 13 felnőtt (óvónők, szerve-
zők) táborozott a szindi unitárius 
paplakon. Július 21–26. között 
ugyanott került megszervezésre 
az Unitárius Óvoda II. Élménytá-
bora, amelyben félszáz 7–13 év kö-
zötti gyermek vett részt 15 óvónő 
és szervező vezetésével.

 Július 26–27-én került sor a 
Kolozsi Magyar Napokra. A civil 
szervezetek, valamint a magyar 
egyházak elöljárói által szervezett 
rendezvény célja a kisebbségben 
élő, politikai és személyes érdekek 
mentén megosztott magyar közös-
ség összefogása volt, olyan progra-
mok szervezésével, amelyeket 
minden érdeklődő magáénak érez-
het, és támogatni tud. 

A szombati nap közös istentisz-
telettel és megnyitóval indult. Ezt 
követték a minden korosztály szá-
mára szervezett szórakoztató és 
főként helytörténeti jellegű isme-
retterjesztő programok. Délután 
néptánctalálkozóra került sor, este 
pedig a fürdőn hagyományos An-
na-bált tartottak.

A vasárnapi istentiszteletek 
után a fiatalok focibajnokságon, a 
gyermekek pedig mese- és vers-
mondó versenyen, továbbá báb-
színház-előadáson vettek részt. A 
kultúrotthonban ismeretterjesztő 
előadásokat mutattak be, többek 
között a kolozsi gazdálkodás törté-
netéről, valamint Kolozs természe-
ti értékeiről és azok védelméről.

A rendezvényt a Bethlen Gábor 
Alap és a Communitas Alapítvány 
is támogatta.

 Július 26-án Mészkőre látoga-
tott a Bencédi Unitárius Egyház-
község majdnem félszáz tagot 
számláló küldöttsége. Meglátogat-
ták a tordai sóbányát, majd a 
mészkői testvérgyülekezet tagjai-
val közösen a Tordai-hasa dékba 
kirándultak. Este a Balázs Ferenc 
Szeretet otthonban, vacsora mel-
lett folyt az ismerkedés, a kapcso-
latok erősítése. Vasárnap istentisz-
telet után a vendégek megkoszo-
rúzták Balázs Ferenc sírját.

 A kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium idén tizedik 
alkalommal szervezte meg a Pusz-
tuló kövek nyomdokában nevű bi-
ciklitúrás expedíciót július 27-
vel kezdődően. A negyven diákkal 
induló jubileumi túra célpontjául 
a törökországi Rodostót tűzte ki, 
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
és kísérői száműzetési helyét. A 
túra egyedi és kiemelt célja Ibra-
him Müteferrika (Székely Ábra-
hám), volt kolozsvári diák, a török 
nyomda megalapítójára való emlé-
kezés, munkásságának a köztu-
datban való erősítése volt. Rodos-
tóban található emlékművét a tö-
rök nemzet nagy tisztelete övezi.

Az expedíció útvonala az Erdélyi 
Szigethegységen keresztül Lugost 
érintve Orsova irányában haladt. 
Bulgáriába Calafatnál keltek át. 
Az ország területén közbiztonsági 
okokból autóba szállva haladtak 
Törökországig, ahol Ro dos tóba 
való érkezésük előtt meglátogatták 
Drinápolyt és Isztambult. 

A tizenhat napig tartó túra tel-
jes távja meghaladja a 2500 kilo-
métert, ezért visszafelé társas gép-
jár művel utaznak. Hazaérkezésük 
időpontja augusztus 11.

  Július 28. és augusztus 3. kö-
zött a székelyderzsi és székely-
muzsnai egyházközségek közös 
szervezésben tartották a X. Unitá-
rius Gyermekhetet. A lelkészhá-
zaspár, énekvezér és gyülekezeti 
önkéntesek irányításával mintegy 
80 gyermek vett részt a vallásórai 
jellegű foglalkozásokon, csoportjá-
tékokon, kézműves- és dráma-
pedagógiai tevékenységeken. 

 A Kolozs-Tordai Unitárius Egy-
házkör 2014. augusztus 16-án, 
szombaton szervezi meg a II. 
Tordai-hasadéki Unitárius Ta-
lálkozót. Az egész napos rendez-
vényre délelőtt 9 órától várják a 
résztvevőket. A találkozó prog-
ramjai 10 órakor kezdődnek az al-
kalmi, szabadtéri istentisztelettel, 
melyen Solymosi Zsolt lelkész-val-
lástanár prédikál, és Kertész Rozá-
lia végzi az énekvezéri szolgálatot. 

A kulturális műsort (az 
Aranyos szék Néptáncegyüttes fel-
lépése, a magyarszováti Dezső Er-
zsébet népdal-előadása, szavala-
tok) tartalmazó ünnepélyes 
megnyitó után mindenkinek szer-
veznek programokat: a gyerekeket 
színes és érdekes tevékenységek 
várják, a fiatalokat és felnőtteket 
előadások, kirándulások, sportte-
vékenységek, főzőverseny, íjászbe-
mutató, az egyházkör sajátossága-
it ismertető kiállítás, koncertek.

A találkozó helyszíne a Tordai-
hasadék magyarpeterdi oldalán 
levő kemping.
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JAKABHÁZI 
BÉLA 
BOTOND

A LÉLEK KENYERE

A nem-duális elme 
és az elkülönültség illúziója

„A gondolat végül széttör 
minden káprázatos for-
mát, – keserves út ez az 

egyszerűség felé” – írja Szilágyi 
Domokos. Ahogy a költő kezéből, 
az élet-halál, szenvedés-szeretet 
összefüggéseinek felismerésekor 
kicsúsznak a rímek és a versírás 
szabályai, úgy a szentséget, az is-
tenséget, vagy végső valóságot ke-
reső, megtapasztalására vágyó 
egyén számára is a vallásosság 
külső formái mögött, mellett, 
avagy a „káprázatos formák” he-
lyett megszületik egy olyan elemi 
erejű felismerés, amely a keserves 
istenismeret, és ettől elmaradha-
tatlan önismeret útján vezet az 
eredeti egység, egyszerűség és tel-
jesség-érzés állapotába. Amikor 
már jelentéktelenné vált az Isten-
ről és a Vele való kapcsolatunkról 
kimondott szó, a vall-ás (a páratla-
nul tömör és lényeglátó magyar 
nyelv egyik ritka „melléfogása”, 
hogy az egyéni vagy szervezett és 
intézményesített spiritualitást a 
kimondott szóval, vallomással 
hozza összefüggésbe), viszont na-
gyon fontossá vált a szó legneme-
sebb értelemében vett re-ligió, azaz 
életünk visszakötése annak forrá-
sához és céljához: az Egyetlenhez. 
Ahhoz, aki/ami maga a teljesség 
és az egyszerűség is egyben. Az, 
akihez/amihez részre szakadt el-
mével és gőgös szívvel képtelenség 
közelíteni.

Feltételezem, hogy azért kísért 
vagy kísérthet, hogy a magát min-
denben kinyilatkoztató istenség 
helyett a moralizáló és esetenként 
iratok által rekonstruált isten-pót-
lékot vagy isten-bálványt válasz-
szuk, mert amíg az utóbbi kiszá-
mítható, addig az előbbi biztonság 
helyett teljességet ígér. Nem a 
megváltoztathatatlan megváltoz-
tatását, hanem az emberi sors tö-

rékenységébe rejtett áldás megélé-
sét. Ehhez a felismeréshez, és en-
nek megéléséhez a hétköznapi, 
dualista módon gondolkodó el-
ménk nem képes. Az sem segít, 
hogy egy olyan társadalomban 
élünk, amelyben a domináns kul-
túra beszűkítő és magát mindenki 
másnál felsőbbrendűnek tartó 
ethosza meggyőz arról, hogy bot-
rányosan kilógunk a sorból, ha a 

nyitottság és tanulásvágy szerény-
ségével, friss elmével, és kíváncsi-
sággal keressük az Egyetlennel 
való közösséget. Olykor azonban 
keresésünk és szenvedélyes vá-
gyakozásunk a szentség közvetlen 
megtapasztalására mindennél 
fontosabbá válik. Persze ez nem 
unitárius kiváltság, viszont a Dá-
vid Ferenc-i lelkület kimondottan 
segítségünkre van. Olyan ez, 
Marcus Borgot parafrazálva, mint-
ha újra és ismét a legelső alkalom-
mal találkoznánk Jézussal. Ezúttal 
Jézussal és tanításával való talál-
kozás újra az Egyetlen, oszthatat-
lan és címkézhetetlen valóság 
megélésére hív: Isten megtapasz-
talására. Jézus, a nyugati világ 
nagy kontemplatív mestereként, a 
kettősség-mentes, azaz nem-duá-
lis elmét, gondolkodásmódot hir-
deti: nemcsak Isten egyetlen, ha-
nem a világ és mi is benne egyet-
len egységet alkotunk. Ilyen össze-
függésben a templomaink bejára-
tán olvasható Egy az Isten felirat 
már nem a letűnt korok trinitárius–
antitrinitárius vitáit idézi, hanem 
a dualizmus tagadása által az Is-
tennel, teremtett világgal és min-
den lénnyel való lényegi összetar-

tozásunkat: Isten az egyetlen való-
ság.

Életünket olykor széttöredezett-
nek tapasztaljuk meg. Ilyenkor el-
ménk hajlik arra, hogy „mindent 
rendbe tegyen”. Ezért felépíthet 
magának egy hamis énképet, ame-
lyet sokszor egy egész életen ke-
resztül védelmeznie kell, mivel tö-
rékeny, szeszélyes, gyanakvó és 
ítélkező. Ezt a beszűkültséget a hét-

köznapi elme nem akarja, vagy 
nem tudja segítség nélkül felismer-
ni, holott ismertetőjegyei szembe-
ötlők: elidegenedés, bűntudat, el-
lenségesség, a valóság elfogadásá-
nak képtelensége, öngyűlölet, er-
kölcsi felsőbbrendűség érzése, ru-
galmatlanság és kicsinyesség. Ez 
az elme, és a lelkület, melyet szül, 
belerángathat abba az álomvilág-
ba, amelyből fájdalom, csalódás és 
sok féltve őrzött illúzió széttörése 
nélkül még senkinek sem sikerült 
felébrednie. A dualista elme ítélke-
ző elme: a világot és embereket ré-
szekre osztja. Szétválasztja elfo-
gadható énünket az elfogadhatat-
lan, megvetett árnyék-énünktől és 
életünktől. Ezzel ellentétben a 
nem-duális, mondhatnám, hogy 
unitár-ius elme tudja, hogy nem 
kell semmit sem elrejtenie (például 
a peremen élőkkel, a megvetettek-
kel, kiközösítettekkel és ellenszen-
vesekkel való közösségvállalást, 
amely mély Isten- és önismeretre 
vezet: szorongásainkkal, félelme-
inkkel való szembenézéshez, em-
berségünk teljességének elfogadá-
sához, a magát esendőségünkben 
kinyilatkoztató isteni erő megsej-
téséhez). Ha a legképtelenebb és 

„Aki engem látott, az Atyát is látta. (…) Én és az Atya 
egy vagyunk.” (Jn 14,9b; Jn 10, 30)
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számunkra undorító helyeken is 
felismerjük és megéljük Istent, ak-
kor a teljes teremtett világban 
megérezzük. Jézus nem-dualista 
tanítása erre vonatkozik, és ilyen 
elmével már érthető, hogy miért 
mondja azt, hogy ne állj ellen a go-
nosznak, szeresd embertársad úgy, 
mint saját magad, adj annak, aki 
kér, és bocsáss meg, fenntartások 
nélkül, sőt, hogy szeresd ellensége-
det. Így már világos, miért a bűnö-
sök barátja Jézus, és miért kéri tő-
lünk is ugyanezt, a szentség meg-
élését az itt és most-ban (bárhol és 
bármikor legyen is az).

A jézusi tanításban a nem-duá-
lis elme állapota az osztatlan való-
ság szelíd megtapasztalása, Isten 

országa. Egy olyan „hely”, amelyet 
a keresztény hagyományban ne-
veztek mennyországnak, üdvözü-
lésnek, újjászületésnek vagy a 
megváltottság állapotának. Nem 
csupán mentális leképzése egy 
vágynak, ami a teljességet, örömöt 
és szabadságot idézi, hanem teljes 
önátadás Istennek, ezáltal az is-
tenséggel való együvé tartozás 
megtapasztalása. Az egységérzés 
által a világ visszarendeződik ere-
deti harmóniájába, rendjébe. Nem 
az emberi törékenység megszünte-
tése ez, hanem a sérthetőségben 
testet öltő szentség megtapaszta-
lása.

A szentség és világ egységének 
megtapasztalásának a hétközna-

pi, duális elme makacsul ellenáll. 
Ezért van szükségünk egy követ-
kező lépésre, „minőségi ugrása”, 
amely új szempontot nyújt szá-
munkra arról, hogy kik vagyunk, 
mit akarunk életünkkel, hogyan 
akarunk viszonyulni egymáshoz 
és az egész teremtett univerzum-
hoz. Jézus és mai kontemplatív 
mesterek következetesen tanítják 
Istennel és a teremtett mindenség-
gel való egységállapotunk felisme-
rését, a feltétlen és határtalan sze-
retet, gyöngédség szemével való 
nézést, a kitartó erőfeszítést, végső 
sorban a Gondviselés megtestesí-
tését. A „káprázatos formák” he-
lyett a teljesség és egyszerűség felé 
vezető ösvényt.

Szerető Istenünk, gondviselő jó 
Atyánk!

Áldott Tanítónk, Jézus minta-
imádságának országod eljövetelé-
ről és akaratod megvalósulásáról 
szóló kérését ismételve fordulunk 
Hozzád imádságunkban, hálát 
adva Neked azért, hogy ez a kérés 
visszhangra talált bennünk. Nem 
először visszhangozza e kérést a 
mi szívünk, szánk nem első alka-
lommal mondja ki. Nagyon sok-
szor elmondtuk már, és – reméljük 
– még nagyon sokszor el fogjuk 
mondani.

Ám e kérés gyakorisága mel-
lett, megfogalmazódik bennünk és 
Téged keres a kérdés is: elég-e a jé-
zusi mintaimádság állandó ismét-
lése ahhoz, hogy egyszer eljöjjön a 
Te országod, hogy meglegyen a Te 
akaratod? Hogyan kell ezt elimád-
kozni annak érdekében, hogy a 
hőn óhajtott kérés végre valósággá 
váljon?

Hisszük és érezzük, hogy a Té-
ged őszintén, kitárulkozó szívvel 

keresők-kérdezők számára készen 
áll feleleted. És csak a lélek csend-
jében, áhítatában hallható szent 
szavad megérteti az így kérdező-
vel: nem elég a jézusi imádság ké-
réseit szüntelenül szajkózva, gépi-
esen imamalmozva, karba tett 
kézzel a Te országod megvalósulá-
sára várni. Országod jöttéhez, aka-
ratod megvalósulásához a kérés 
átérzése szükséges elsősorban. 
Megérezni és megérteni azt, hogy 
mi magunk is a Te akaratod meg-
valósulásának eszközei vagyunk, 
azzá kell nemesednünk, ha azt 
szeretnénk, hogy eljöjjön, első fo-
kozatként legalább belőlünk ki-
bontakozzon: a Te országod.

A Te országod jöttét tehát, köte-
lező módon, a Te akaratodra han-
golódásunknak kell megelőznie. 
Ha azt szeretnénk, hogy igaz, jó és 
szép legyen ez az élet, akkor ne-
künk is – a Te lényed alapvető jel-
lemvonásaiként – az igazat, jót és 
szépet kell szolgálnunk és diadalra 
vinnünk már itt ezen a földön.

Kérünk, ezt értesd meg minden 
gyermekeddel. Azokkal, akik ké-
szek az akaratod szerinti, a Te or-
szágodat gyümölcsöző életre, de 
azokkal is, akiket értetlenkedésük, 
tékozló életük lélekben messze so-
dort Tőled és testvéreiktől, orszá-
god boldogságától. Értesd meg ve-
lük, velünk, hogy ez a mennyet-föl-
det átfogó, átható boldogság raj-
tunk is múlik, méltó imádságunk 
és tettünk, életünk árán lehet osz-
tályrészünk.

Ezzel szemben a Te akaratod 
nélkülünk is megvalósul, meglesz. 
Sokan, amikor ezt kimondják, ké-
rik, rosszra gondolnak: szenvedés-
re, betegségre, halálra. Pedig Te 
azt akarod, hogy életet nyerjünk, 
lelki boldogságban, üdvösségben 
legyen részünk. Ennek érdekében 
segíts akaratod teljesítésére, Iste-
nem, a Te jó Lelked vezéreljen 
mindannyiunkat az egyenes, kes-
keny, de a Te országod felé vezető 
úton. 

Ámen.

FOHÁSZ

„…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6,10) PÁLFI DÉNES
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 Talán nincs is olyan ember az unitárius egyházban, 
aki ne őrizne egy-egy élményt konfirmálásával kap-
csolatban. Lehet egy csíny, amit zsenge tizenévesen 
tett meg papja háta mögött, vagy az ünnepély izgal-
ma, egy tábor, a lelkész egy mondata, vagy a kátésok 
közössége. Valami, mégoly kicsi és jelentéktelen él-
mény, ami mégis élettel és valósággal telik meg vala-
hányszor csak azt halljuk: konfirmáció. Köztudott, 
hogy ennek az egyéves folyamatnak két fő célja van. 
Egyrészt a konfirmációra való felkészítő rendjén, kér-
désről kérdésre haladva, elsajátíthatunk néhány 
alapvető dolgot vallásunkról, egyházunkról. Más-
részt, az ünnepi istentisztelet folyamán, jelképesen 
befogadnak egy gyülekezet önálló tagjai közé. Egy be-
avatási rítusról van szó, éppen ezért olyan lényeges 
elem az izgalom, a kérdések és válaszok szó szerinti 
elsajátítása, a gyülekezeti tagok jelenléte, amely ré-
vén a felnőttek a hitbeliekben éretteknek nyilváníta-
nak minket. Természetesen ez a lelki érettség távolról 
sem jelenti a végső tudást, hanem azt, hogy rendelke-
zünk azokkal az alapvető eszközökkel, amelyeknek 
segítségével kereshetjük hitünk igazolását, megfogal-
mazhatjuk kérdéseinket.

Az is könnyen belátható, hogy bár egyházunk elég 
nagy területen fekszik, a konfirmáció során csak kép-
zeletben, lelkészeink tehetsége szerint láthatjuk azo-
kat a helyeket, amelyek meghatározóak történelmünk 
szempontjából. Csak képről nézhetik a legtöbben a 
kolozsvári kerek követ, vagy ismerkedhetnek meg Ba-
lázs Ferenc templomával, csodálhatják meg a Szé-
kelykő lábainál fekvő Torockót. Csak lelki szemeink 
előtt elevenedik meg Székelyderzs csodálatos templo-
ma, amelyben még a levegővétel is felér egy imával, 
vagy a Homoród mente, ahol az apró falvak, fehér 
templomaikkal úgy helyezkednek el, mint igazgyön-
gyök a láncon. És a legtöbben csak hírből hallottak 
Vargyasról, Nagyajtáról vagy Bölönről. Pedig egyszer, 
az életben legalább egyetlen egyszer meg kell adni 
minden egyes unitáriusnak azt a lehetőséget, hogy 
elzarándokoljon – többek között – ezekre a kegyhe-
lyekre, és magába szívja a kőbe, falba és emberi tettbe 
írt unitárius hittant. Ebből a kell-ből született a kon-
firmáltak mozgótábora, amely az adott évben konfir-
mált fiatalokat hívja, hogy egy hét alatt bejárják Er-
délyt, és elmélyítsék, élővé tegyék mindazt, amit a szó 
gyakran oly halványan ad vissza.

Az ember az egyedüli lény, aki utazásaiban nem-
csak térbeli elmozdulást tapasztal, hanem az útnak, a 
látottaknak többletlényeget tulajdonít, aki kézzel meg 
nem fogható, de valóságos jelentést tud adni egy hely-
nek, személyes és sokatmondó jelképekbe képes át-
váltani a látott valóságot. Ez a mi táborunk is egy 

ilyen alkalom, amely során tíz templomot mutattunk 
be hatvanöt frissen konfirmált ifjúnak. Arra buzdítot-
tuk őket, hogy közösséggé váljanak, egymásra han-
golódjanak, és a játékban, a beszélgetésben, a buli-
ban,  a felszabadultan vidám és az elmélyülten csen-
des pillanatokban egyaránt érezzék és éljék a vallásuk 
kézzel meg nem fogható, szemmel nem látható, de 
alapvető igazságait, megállapításait.

Idén július 14-én kezdődött a zarándoklat. Hol 
máshol, mint Kolozsváron, egyházunk epicentrumá-
ban, ahol először prédikált Dávid Ferenc az egy és 
oszthatatlan Istenről? Sajátosak az első napok. A fia-
talok serege nagynak tűnik, az emberek közötti távol-
ság jól látható. Meg is töltöttük a János Zsigmond Uni-
tárius Kollégium tornatermét, hosszú sorban kígyóz-
va jártuk végig az iskola folyosóit, kicsit bágyadtan, 

kicsit ijedten, kicsit nem találva a helyünket, és ezért 
zavartan hallgattuk az idegen emberek, nagy és te-
kintélyes emberek, aligazgatók, teológiai tanárok is-
mertetőit. Az ember ilyenkor érzi azt, hogy jobb lett 
volna el sem jönni, otthon maradni a megszokott vi-
lágban. Még jó, hogy van pár ismerős, akad néhány 
szimpatikus ember, akivel a zavar torokszorongató 
érzését el tudja ütni az ember. Még jó, hogy éjszaka 
lehet egy kicsit játszani, viccelődni a szobákban.

Másnap utunk Torockóra vezetett, ahol Csécs 
Márton helyi lelkész mellett Jókai Mór is kalauzolt 
minket, hogy minél közelebb kerüljünk az egy Isten-
hez. Ezután a Tordai-hasadékban történt túra segített 
abban, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljünk 
egymáshoz, majd Mészkőn, Balázs Ferenc templomá-
ban megidézhettük annak az embernek a szellemét, 
aki önmagát magként vetette el a rög alá, hogy nőjön 
új élet. 

Végre szerdán búcsút intettünk a Kincses Város-
nak. Tordán időutazást tettük vissza 1568-ba, annak 
az országgyűlésnek a helyszínére, ahol az erdélyi ren-
dek először mondták ki, hogy minden közösség szaba-
don választhat magának prédikátort, mert a hit Isten 

Beavatás
RÁCZ NORBERT
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ajándéka. Meg is csodáltuk a múzeumban Kőrösfői-
Kriesch Aladár monumentális festményét, amit a leg-
többen csak lekicsinyítve  láttak eddig.

Marosvásárhelyen Lőrinczi Levente helyi segédlel-
kész és táborvezető ismertette a gyülekezetek életét, 
és énekeltünk közösen a Bolyai téri templomban. Vég-
re késő délutánra érkeztünk meg a szállást nyújtó 
Székelykeresztúrra, ahol az utazás porát fergeteges 
buli keretében ráztuk le magunkról. 

A következő napon helyben maradtunk. A délelőtt 
folyamán különböző csoportos foglalkozásokon ve-
hettünk részt. A családfakészítés rejtélyeibe, fontos-
ságába tekinthettünk bele, drámajátékokat próbál-
tunk ki, énekeltünk, valamint a hit és értelem kapcso-
latáról beszélgethettünk az Amerikai Egyesült Álla-
mokból érkezett Jennifer Emrichhel. Délután Lakatos 
Sándor, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium vallástanára ismertette egyházunk eme 
rendkívül értékes oktatási intézményének múltját és 
jelenét. Elhangzott az is, hogy nem burkolt szándé-
kunk: győzzük meg a hamarosan középiskolába irat-
kozókat arról, hogy válasszák valamelyiket a két fele-
kezeti iskolánk közül. Este pedig jót mulattunk mind-
nyájan az „U-faktorban”. 

Másnap búcsút intettünk Székelykeresztúrnak, és 
ellátogattunk Székelyderzsbe, megnéztük a páratlan 
templomot, amelynek minden zugában van elrejtve 
titok, ahol a történelem együtt él a faluval. Ezután 
megcsodáltuk egyházunk legmagasabb tornyát 
Homoródalmáson, majd a közös éneklés után utun-
kat Vargyas felé vettük. A település szépen felújított 
templomában Sütő Béla gondnok beszélt nekünk a 
gyülekezetről. Estére érkeztünk meg Nagyajtára, ahol 
be is rendezkedtünk a gyülekezeti házba, valamint a 
vártemplom egyik bástyájába. Este, ebben az ősi 
templomban, együtt eveztünk a daltutajon.

Szombaton kicsit kedvtelenül ébredtünk. Minden-
ki érezte, hogy táborunk lassan a végéhez közeledik. 

A fáradtság, a megannyi információ, esemény, tevé-
kenység ellenére kicsit nyújtottuk volna még az időt, 
lassítottuk volna a pillanatokat, hogy maradhassunk 
még együtt.  Délelőtt mintegy összegzésként elmond-
tuk, hogy közöttünk vannak egyházunk jövendőbeli 
gondnokai, keblitanácsi tagjai és lelkészei. Elhang-
zott, hogy unitáriusnak lenni jó, kiváltság, amire 
büszkék kell legyünk, hogy bár a tábor véget ér, ha-
marosan találkozni fogunk az ifjúsági egylet rendez-
vényein, hogy a közös utunk csak térben közeledik a 
végéhez, ám az igazi az csak most kezdődik. Este pe-
dig a templomban, a gyertyák lángjánál vallottunk a 
táborról, élményeinkről, tapasztalatainkról. Néha el-
elcsuklott a hang, néha legördült az arcunkon egy-
egy könnycsepp, mert jó volt együtt lenni, közel lenni 
egymáshoz, jó volt énekelni a tábortűz mellett, szép 
volt emlékezni, érezni, hogy barátokra, közösségre 
leltünk.

Táborunk vasárnap istentisztelettel zárult, ame-
lyen Fekete Levente nagyajtai lelkész oktatott, erősí-
tett minket, majd következett a búcsú, az ölelkezés és 
a rövidebb-hosszabb út hazafelé.

Most pedig nézem, amint az egyik közösségi olda-
lon egyre több kép jelenik meg a táborról, és a képe-
ken keresztül felelevenednek az események, történé-
sek. Jó volt ez a tábor? Határozottan igen! Nagyon jó! 
Azért is, mert azon pillanatok közé tartozik, amelyek 
egyediek, de azért is, mert amit egy éven keresztül 
szóban hallhattunk, mondtak el a lelkészek, e hét 
alatt valósággá: templommá, várossá, faluvá, ember-
ré és közösséggé, érzéssé, barátsággá változott. Most 
már érezzük is, tapasztaljuk is, hogy unitáriusnak 
lenni tényleg jó, élmény és öröm. Illesse köszönet el-
sősorban a fiatalokat, akik élettel és értékkel töltötték 
fel ezt a hetet. Illesse köszönet ugyanakkor lelkészei-
ket is, akik elküldték őket ebbe a táborba, és azokat a 
lelkészeket és gondnokokat, akik fogadtak minket za-
rándoklatunk folyamán!

 Ördögöt űz a katolikus egyház
Hivatalosan elismerte a Szentszék, a római katolikus 
egyház legfőbb intézménye a nemzetközi ördögűzők 
társaságát, amelynek tagjai arra hivatottak, hogy 
megszabadítsák az embereket az őket kínzó démo-
noktól. 

A L´Osservatore Romano című vatikáni lap július 
1-jén számolt be arról, hogy a vatikáni Klérus Kongre-
gációja jóváhagyta a szervezet szabályzatát, és az 
egyházjog alapján elismerte a csoport működését. A 
lépés azt jelzi, hogy a római katolikus egyház elfogad-
ja az ördögűzés vitatott gyakorlatát. 

Az ördögűzők társaságának világszerte harminc 
országban mintegy 250 katolikus pap a tagja. A szer-

vezet egyik alapítója Gabriele Amorth atya, aki Róma 
legfőbb ördögűzőjeként vált ismertté. 

A katolikus egyház 1999-ben adott ki egy ördög-
űzésről szóló, átdolgozott kézikönyvet. Magára a je-
lenségre 1973-ban hívta fel a nem katolikus közönség 
figyelmét Az ördögűző című amerikai film. 

Ferenc pápa elődeinél gyakrabban beszél az ör-
dögről, és tavaly kezét egy elmondása szerint négy 
démontól kínzott férfi fejére tette. 

Francesco Bamonte atya, a társaság vezetője azt 
mondta, a Vatikán elismerése nem csupán nekik, ha-
nem az egész egyháznak örömére szolgálhat. „Az ör-
dögűzés egyfajta jótékonykodás, amely a szenvedők 
javára válik.” (mti)

Nagyvilág
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Orvoskongresszus alkalmából 
megkoszorúzták 
dr. Gyergyay Árpád sírját
Július 2. és 5. között Kolozsvárt rendezték meg a Duna 
menti országok 13. nemzetközi fül-orr-gégészeti kon-
ferenciáját. Ezen éppen 13 Duna menti ország legte-
kintélyesebb szakemberei, valamint meghívottként 
számos más ország, sőt az Egyesült Államok szakor-
vosai is részt vettek. Tíz magyarországi és tíz erdélyi 
magyar fül-orr-gégész is megjelent, többségük elő-
adást tartott. Itt volt a Magyar Fül-orr-gégeorvosok 
Társaságának elnöke, Gerlinger Imre pécsi professzor, 
továbbá Répássy Gábor és Tamás László budapesti 
professzorok, Csanády Miklós és Bella Zsolt szegedi 
orvostanárok. Marosvásárhelyről több magyar fül-
orr-gégészetet tanuló rezidens orvos is eljött. 

Szentannai Dénes székelyudvarhelyi kórházi főor-
vos kezdeményezésére a magyar résztvevők pénteken 
délután kivonultak a Házsongárdi temetőbe, s meg-
koszorúzták dr. Gyergyay Árpád, a kolozsvári klinika-
alapító fül-orr-gégész egyetemi tanár sírját. A koszo-
rút a Fül-orr-gégeorvosok Társaságának nevében 

Gerlinger professzor, az erdélyi orvosok képviseleté-
ben pedig Szentannai főorvos tette a sírra. Az alka-
lomra Szentannai doktor egy kis füzetet is összeállí-
tott Töredékek az erdélyi fül-orr-gégészet történetéből 
címmel. Ebben részletesen kitér Gyergyay Árpád 
(1881–1952) életútjára és világviszonylatban elismert 
tudományos munkásságára. A füzetet valamennyi 
résztvevő megkapta. Gyergyay professzor az Unitári-
us Kollégium jeles tanítványa volt, 1931-ben a kollégi-
um felügyelő gondnokául választották.

GAAL GYÖRGY

Temetőtakarítás Ravában
Pünkösd ünnepén az istentisztelet után a ravai temp-
lomból kijövet a Ravából elszármazott, de az ünnep 
idejére hazatért ravaiak az otthon élőkkel összetana-
kodtak. Elhatározták, hogy közmunkát szerveznek, és 
őseik nyugvóhelyét, a temetőkertet közös erővel kita-
karítják. Az elhatározást tett követte, és a hívó szóra 
közel harmincan gyűltünk össze július 5-én Ravában. 
Kaszával, fejszével, különböző munkaeszközökkel fel-
szerelkezve néhány óra leforgása alatt lekaszáltuk, 
kitisztítottuk a temetőkertet.

A közösen elvégzett munka áldásos eredményén 
túl jó érzés volt találkozni rokonoknak, barátoknak 
elszármazott falustársakkal, munka közben feleleve-
níteni régi emlékeket, elfogyasztani a ravai unitárius 
testvéreink által szeretettel elkészített szendvicset, 

bort, üdítőitalokat, a finom pánkót. A közmunkán je-
len volt az egyházközség beszolgáló lelkésze, Balázs 
Sándor és vezetősége, valamint sokan az odahaza élő 
unitáriusok közül.

Nem ez volt az első hasonló közmunka a ravai uni-
tárius egyházközségben. Az elmúlt években Varró 
Bodoczi Barna, jelenleg szentgericén szolgáló unitári-
us lelkész jelenlétének köszönhetően az egykor népes, 
de az elmúlt fél évszázadban fokozatosan elnéptele-
nedett és kiöregedett faluba és egyházközségbe új élet 
költözött. A templomot, a lelkészi lakást, a gazdasági 
épületeket, a templomot és lelkészi lakást körülölelő 
várfalat javították, a magas dombon fekvő temető-
kertbe fából készült lépcsőt építettek. A temetőkertet 
két évvel ezelőtt is nevezett lelkész lelkes irányításá-
val közmunkával takarították ki.

A lelkesedés, a szeretet lángja lobog tovább 
Ravában. A szentlélek pünkösdi lángja ebben az esz-
tendőben is lángra lobbantotta és nemes tettre sar-
kallta a lelkeket. Az erdők ölelésébe rejtezett, elszige-
telt, de gyönyörű településen, mesék és legendák cso-
dálatos világában egy maroknyi közösség élni akar. 
Július 5-én összetartozásból, szeretetből, őseik iránt 
érzett tiszteletből a ravaiak szép példát mutattak. 
Adja a jó Isten, hogy a szeretet és összetartozás pün-
kösdi lángja lobogjon ezután is közösségeink, híveink, 
mindannyiunk lelkében, és indítson hasonló nemes 
tettekre, közösségeink, Egyházunk szolgálatára.

KECSKÉS CSABA
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 „Lengyel, magyar – két jó barát, 
együtt harcol, s issza borát.” Na-
gyon sokan ismerjük ezt a rímbe-
szedett közmondást, és a két nép 
történelmi barátságáról is sokat 
tanultunk már az iskolában. Keve-
sebben tudják azonban azt, hogy 
az erdélyi egyházat némiképp 
megelőzve, a 16. században Len-
gyelországban is unitárius eklézsi-
ák alakultak. A magukat lengyel 
testvéreknek (bracia polscy) neve-
ző hitelődeink szoros kapcsolatot 
tartottak fenn az erdélyi unitáriu-
sokkal. Lengyelországban ariá-
nusként emlegették őket, majd ké-
sőbb a szociniánus névvel illették. 
1660-ban történt kiűzetésük után 
lengyelországi közösségeik gya-
korlatilag felszámolódtak. 2014 jú-
liusában amerikai unitárius uni-
ver zalisták és erdélyi unitárius 
lelkészek zarándokoltunk el Len-
gyelországba, számba venni a még 
megmaradt szellemi, tárgyi örök-
séget. A közös zarándoklat ötlete 
2013-ban a Louisville-i Főtaná-
cson született. Az Unitárius Lelké-
szek Országos Szövetsége elnöké-
nek, Csete Árpádnak felvetése tö-
kéletesen beillett John Buehrens, 
az egykori UUA-elnök terveibe, és 
hosszú előkészületek után meg-
kezdődhetett a szervezés. Sajnála-
tunkra Csete Árpád nem tartha-
tott velünk, ezért erdélyi részről 
Farkas Dénes kolozsi nyugalma-
zott, Máthé Sándor brassói, Simó 
Sándor homoródjánosfalvi, Soly-
mosi Alpár csíkszeredai lelkész, il-
letve Kovács Sándor teológiai ta-
nár képviselték szövetségünket. 
Dr. Gellérd Judit és férje, dr. George 
Williams ugyan az amerikai dele-
gáció tagjai voltak, de már Kolozs-
várról együtt utaztunk, és örvend-
tünk a viszontlátásnak. A remek 
társaság, a szemet és szívet gyö-
nyörködtető táj, Magyarország ha-
tártalan szépsége mind-
annyiunkat elbűvölt, észre sem 
vettük és már át is léptük a lengyel 

határt. Némi útkeresés után sze-
rencsésen megérkeztünk a 
Krásniów településhez tartozó, de 
a semmi közepén álló, Wisniewski 
nevű szállodába, ez lett szálláshe-
lyünk a következő napokra. Itt ta-
lálkoztunk amerikai barátainkkal 
és lengyel idegenvezetőnkkel. 

Az első este a hangulatos be-
szélgetések és ismerkedés jegyé-
ben telt el.

Raków a lengyel 
unitáriusok központja
Július 5-én reggelizés és rövid meg-
beszélés után buszra ültünk, és el-
indultunk a méltán híres Raków 
városa felé. Néhai professzorunk, 
dr. Erdő János által tanítottak las-
san-lassan felelevenedtek elménk-
ben, és nagy izgalommal vártuk, 
hogy megérkezzünk az 1569-ben 
alapított városba, oda, ahol egykor 
a mi hitelődeink dolgoztak, imád-
koztak, vitatkoztak azon, hogy mi-
lyennek kell lenni Isten földi orszá-
gának. Eszünkbe jutott, hogy itt 
tanult egykor a kolozsvári kollégi-
um lektora és ihletett poétája, 
Kolozs városka megbecsült papja, 

Varsolci M. János; és innen tért 
haza Köpeczi Beke Miklós is, hogy 
szeniorként fellázítsa a kollégiumi 
diákságot a régi törvények eltörlé-
se és az új hitelvek bevezetése mi-
att. A Raków városát jelző tábla 
után kiszálltunk a buszból és talál-
koztunk a Raków Társaság tagjai-
val, azzal a lelkes kis csapattal, 
amelyik még szívén viseli a ma 
színtiszta katolikus település haj-
dan volt ariánus múltját is. Idegen-
vezetőink egy náddal és sással bo-
rított helyre mutattak; egykor ott 
nyomda, papírmalom és messze 
földön híres iskola működött, de 
ma már romjai sincsenek és emlék-
tábla sem utal arra, hogy 1638-ig 
itt éltek a Lengyel Kisegyház tagjai. 
Az ariánus temetőnek sem kegyel-
mezett a feledés, a jeltelen sírokban 
porladó csontok mellett kegyetlen 
a kegyelet. Az erős római katolikus 
identitás minden emlékét felszá-
molta a rakówi unitáriusoknak, az 
1665-ben épült katolikus templo-
mon emléktábla hirdeti, hogy győ-
zedelmeskedtek az ariánus eretne-
kek fölött. A plébánia udvarán pár 
évvel ezelőtt még egy csónak állt, 
oldalán a Párbeszéd – Tolerancia 
lengyel nyelvű felirattal. Úgy tűnik, 
a két erényről megfeledkezett a vá-
rosvezetés, remélhetőleg a Raków 
Társaság munkája nem lesz hiába-
való, s a város 2019-ben, alapításá-
nak 450. évfordulóján több emlék-
tábla jelöli majd azokat a helyeket, 
ahol hitelődeink éltek. Az egykori 
imaházban javítottak, dolgoztak a 
munkások, turista centrum lesz, ez 
már bizonyos, kérdés csupán az, 
hogy az épülő és szépülő kisváros-
ban a rakówi „kerek követ” leszá-
mítva marad-e unitárius emlék? A 
rakówi „kerek kő” tulajdonképpen 
egy szögletes kőtömb. A város 
egyik újrakövezett terén szerényen 
őrzi a lengyel testvérek és a város 
megalapításának emlékét. Az 
1969-ben megjelölt kő ma is soka-
kat sért…

A lengyel unitáriusok nyomában
KOVÁCS SÁNDOR

A rakówi „kerek kő”
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A Raków Társaság tagjaival 
együtt költöttük el vacsoránkat a 
Kurozweki kastélyban. A 15. szá-
zadban a Kurozwanky család épít-
tette impozáns kastély a 18. szá-
zadban kapta mai barokk és klasz-
szicista alakját. A gyönyörűen dí-
szített öttengelyes homlokzat mö-
gött csodálatos palota húzódik, 
amely ma is a család leszármazot-
taié; közkedvelt vendéglátóhely, 
ottlétünkkor is lakodalmi mulat-
ság volt az emeleti termekben. Az 
ízletes vacsora után a remek 
moldáv vörösborral mondott po-
hárköszöntők a Raków Társaság 
tagjait és munkáját éltették. Bízunk 
benne, hogy a mi unitárius öröksé-
günk nem megy veszendőbe.

Imaházak, templomok, 
avagy az idő nyomában
Július 6-án a Kielce-i püspöki palo-
tát kerestük fel, előtte azonban 
megálltunk Ublinek kistelepülé-
sen, és kívülről megnéztük az egy-
kori ariánus imaházat. Masszív, 
kőlábakkal jól megtámasztott ép 
fedélszerkezetű épületet jártunk 
körbe, már amennyire a burján 
azt megengedte. Az elhagyatott 
imaházban évekkel ezelőtt még 
konferenciát tartottak, talán a he-
lyi hatóságok közreműködésével 
lehetne még valamit tenni…

A Kielce-i püspöki palota a 
krakkói püspökök nyári rezidenci-
ájául szolgált. Az impozáns épület 
a 17. században készült késő rene-
szánsz kora barokk stílusban. Épí-
tésze Tommaso Poncino gyönyö-
rűen ötvözte a lengyel és az olasz 
építészeti hagyományokat. A palo-
tában most múzeum működik. Mi 
végigrohantunk a termeken, fut-
tában megcsodáltuk a freskók, go-
belinek sokaságát, a páratlanul 
szép festett famennyezetet, az in-
tarziás bútorokat, de alaposan saj-
nos semmit sem vehettünk szem-
ügyre. Tulajdonképpen egyetlen 
mennyezetfestményért jöttünk 
ide, Tommaso Dolabella velencei 
olasz festő a lengyel testvérek 

rakówi kiűzetését (1638) festette 
meg. A monumentális kép köz-
pontjában IV. László (Wladyslaw 
Waza) és Zadzik püspök, amint a 
szejm előtt éppen kimondják az 
ariánusokat sújtó ítéletet. A palota 
gondozott kertjén is éppen hogy 
végigrohantunk, és indultunk is 
ebédelni. Jó lett volna itt legalább 
egy fél napot eltölteni, nyugodtan 
végigjárni a múzeumot, de az idő 
nagyon szorított, és nekünk dél-
után a zsinatairól és iskolájáról hí-
res Pinczówban kellett lennünk. Ez 
a város a 16. században a lengyel 

reformáció egyik központi bázisa 
volt. Az Erdélyben is vitázó 
Francesco Stancaro olasz orvos itt 
(is) tevékenykedett egy ideig. Az itt 
működő nyomda és iskola messze 
földről vonzotta a diákokat, ezért 
is nevezték a 16. században a tele-
pülést Szarmata Athénnek. Az 
egyetlen hitünkhöz kapcsolódó 
épület egykor talán nyomdaként 
működött, ablakszemöldökein la-
tin aforizmák.

Július 7-én a Kolosy-i és Ciesz-
kowy-i imaházat látogattuk meg. 
Előbbi portáléja fölött szép címer a 
következő betűkkel KM RW KS 
1654. Idegenvezetőink nem tudták 
megmondani: melyik lengyel uni-
tárius család rejtőzik a monogra-

mok mögött. A nemrégiben újrafe-
dett, mindössze egy helyiségből 
álló szerény imaházban egymás 
után csendültek fel angol és ma-
gyar zsoltárok. Dávid Ferenc éneke 
betöltötte a falakat, és megidézte 
azt az időt, amikor még lengyel 
hitelődeink itt imádkoztak. A bolt-
íves szerény épületre a Czar nocin-i 
polgármesteri hivatal visel gon-
dot. Az ő érdemük, hogy sikerült 
az enyészettől megmenteni egy 
másik imaházat, a Cieszkowy-t is. 
Az emeletes, kétszintes épület fe-
delét nemrég javították meg, így a 
legnagyobb veszély, a beázás, egy-
előre megszűnt. A két boltíves szo-
bából álló imaházban is szépen 
szárnyalt a zsoltár, imádkoztunk, 
és azon elmélkedtünk, amit Máté 
evangéliumából lengyel testvére-
ink egykor a falra írtak: „Ne gyűjt-
setek magatoknak kincseket a föl-
dön.” Az bizonyos, hogy ariánus-
nak nevezett lengyel testvéreink 
földi kincsei lassan feledésbe me-
rülnek, a mennyei kincsek azon-
ban arra indították a helyi hatósá-
gokat, hogy megmentsék a földi 
épített örökséget is. A látogatás 
után a Czarnocin-i polgármesteri 
hivatal vendégei voltunk, itt az 
amerikai delegáció elismerő okle-
velet adott át a helyi hatóságok-
nak, közös örökségünk védelmé-
ért. Kávéval, teával, süteménnyel 
kedveskedő lengyel barátainktól 
búcsút véve Jedrzejow-ba men-
tünk, a híres Przypkowski múze-
umba. A sok tudóst adó ariánus 
család leszármazottjai 1909-ben 
alapították a múzeumot. A jelen-
téktelennek tűnő település a világ 
harmadik leggazdagabb napóra-
gyűjteményét őrzi. Asztronómiai 
gyűjteményében évszázadok elbű-
völő legkülönbözőbb időmérő esz-
közeit láthattuk. A nap-, homok- és 
mechanikus órák bámulatos vilá-
gában az idő múlását is alig vettük 
észre, pedig már jól benne jártunk 
a délutánban. A hely szellemét 
megidézve négy roppant tehetsé-
ges muzsikus (két énekes, egy lant 
és egy viola da gamba) bűvölt el a 
Rakówban kiadott 17. századi éne-

Az áriánusok egykori imaháza 
Ublinekben
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keskönyv dalaival. A lengyel ariá-
nus zsoltárok dallamával fülünk-
ben tértünk nyugovóra.

Socinus Faustus emléke
Július 8-a volt zarándok- és tanul-
mányutunk fénypontja, hiszen 
ezen a napon Luslawice-be men-
tünk leróni kegyeletünket Socinus 
Faustus síremlékénél. Lengyelor-
szág leghíresebb kortárs zeneszer-
zője, Krysztof Penderecki birtokán 
áll a Socinus-emlékmű. A nagy te-
ológus síremlékét 1933-ban emel-
te a kegyelet. Dr. Gellérd Judit 
1997-ben már járt itt, és a Keresz-
tény Magvetőben (Unitárius za-
rándoklat Lengyelországban 
Fausto Socinus nyomdokain, 
KerMagv, 1998. 170–174.) részlete-
sen ismertette Socinus életpályá-
ját és az emlékhely megjelölésének 
történetét is. Zarándokcsoportunk 
vezetője, John Buehrens rövid al-
kalmi beszédben méltatta az olasz 
teológus jelentőségét, fejet hajtot-
tunk Socinus emberi nagysága 
előtt, és megkoszorúztuk a sírem-
léket. A megható megemlékezés és 
közös éneklés után gyorsan meg-
tekintettük a csodálatos birtokot, 
majd meglátogattuk a szomszéd-
ban levő 2013-ban felavatott, 
Pendereczky kezdeményezésre ké-
szült Európai Zenecentrumot. Hi-
hetetlen volt látni a korszerű elő-
adó- és gyakorlótermekkel, felvevő 
stúdióval berendezett hatalmas 
épületet. Bámulatos, hogy céltu-
datossággal, jó ízléssel, az európai 
források felhasználásával mi min-
dent lehet elérni! Ha a Kolozsvári 
Filharmónia egy morzsányit meg-

valósíthatna ebből a centrumból, 
a zeneművelők (és -kedvelők) min-
den gondja megoldódna az elkö-
vetkező 150–200 esztendőre. 
Socinus Faustus síremléke nem is 
kerülhetett volna ennél jobb és 
magasztosabb helyre.

Július 9-én búcsút mondtunk 
szállodánknak, és Krakkó felé vet-
tük az irányt. A csapat egyik része 
a wieliczkai sóbánya szépségeit és 
magyar emlékeit csodálta meg, 
míg mi – akik már jártunk ott – 
egyenesen Krakkóba mentünk. A 

sóbánya mesebeli világa elbűvölő, 
Szent Kinga kápolnája pedig való-
ságos „földalatti templom”, nem 
véletlen tehát, hogy ez a sóbánya 
egyik legnagyobb attrakciója. A 
wikipédia segített felidézni mére-
teit: 101 méter mélyen van, hossza 
54 m, szélessége 18 m, magassága 
12 m. Padlója egységes sóból fara-
gott lapokból áll, a hatalmas só-
kristályokból összeállított csillá-

rok a mennyezetről 12 méterre 
lógnak le. A sóbányát meglátoga-
tókkal rövid krakkói intermezzo 
után az auschwitzi haláltábor be-
járatánál találkoztunk. Szomorú-
ság ült arcunkon, és az ég is bősé-
gesen ontotta könnyeit. A holo-
kauszt borzalmait bőrig ázva és 
fázva idéztük fel, lépésről lépésre 
kísért a borzadály. Szomorú nap 
volt, elsirattuk a második világhá-
ború ártatlan áldozatait, zsidókat, 
szombatosokat, cigányokat…

Július 10-e és 11-e Krakkóé volt. 
Ez a város minden alkalommal el-
bűvöli a látogatót, a főtéren zajló 
pezsgő élet, a Wawel méltósága 
semmihez sem hasonlítható. Újra 
megcsodáltuk a Mária-templom 
hatalmas gótikus szárnyas oltárát, 
a Posztóházat tarka kavalkádjával, 
a temérdek templomot, a Kazimierz 
zsidónegyedet, a waweli székes-
egyházat Szent Hedvig és Báthory 
István síremlékével. Megálltunk a 
„kosos-ház” Balassi emléktáblájá-
nál, hogy az élet szépségein és örö-
mein, de ifjúságunk számos vétkén 
is elmélkedjünk. Krakkóban a na-
pok egybefolytak, és egyszer csak 
azon kaptuk magunkat, hogy bú-
csúvacsorára gyülekezünk. A szál-
lodánk mellett egy 6. emeleti étte-
remben leírhatatlan panoráma fo-
gadott. A waweli székesegyház 
aranyozott díszein még megcsil-
lant a lemenő nap, mi pedig meg-
hatottan köszöntük meg amerikai, 
lengyel és magyar barátainknak, 
hogy ilyen csodálatos élményben 
lehetett részünk. Közös múltunk és 
közös gyökereink Lengyelország-
ban újból összeértek, áldott legyen 
az Örökkévaló az együvé tartozás 
ezen újabb ajándékáért! 

Socinus emlékműve

„A humor Isten ajándéka” (Báró József)

Jönnek-mennek
Fiatfalvának volt egy nagyon lelkiismeretes harango-
zója: I. Lajos. Egyéb munkára nem nagyon volt alkal-
mas, de ezt a feladatot nála jobban senki el nem vé-
gezhette. Imádta Istent, imádta a templomot s a ha-
rangokat. Amíg húzta a harangokat, mindig énekelt 

saját maga alkotta szöveggel a harangok hangján. 
Egyik szövege ez volt, mikor „húzta össze”: „Jönnek-
mennek” – t. i. a hívek jönnek, majd mennek a temp-
lomba/templomból. Adja Isten, hogy ne úgy menje-
nek, mint ahogy jöttek. A templom tegye jobbakká 
őket. 

LŐRINCZI KÁROLY
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BÓBITA

SZALAY 
ZSUZSANNA

Altatás utáni gondolatok

Ha a napi élmények bágyadt-
sága rá nem telepszik ólom-
súlyával gyermekeim 

szempilláira, akkor az esti szertar-
tás keretében sor kerülhet még a 
mesére és az imádság altatójára. 
Amikor a Miatyánk azon részéhez 
érünk, hogy „És ne vígy minket kí-
sértésbe, de szabadíts meg minket a 
gonosztól”, Annát a pezsdítő izga-
lom keríti hatalmába, és lélegzet-
visszafojtva várja a gonoszos részt. 
Ezt eleinte meglehetősen furcsáll-
tam, és nagyon szerettem volna 
tudni, hogy miért várja ennyire? 
Nem a félelem és a rettegés menek-
vését tanúsítja, hanem egész lénye 
merő izgalommal teli várakozás. 
Aztán elárulja, hogy ő közben azt 
képzeli el, amint az Isten, a Nagy 
Jó, megmenti őt, mint a mesében a 
dali vitéz a hercegkisasszonyt, a 
Gonosz karmai közül. Harcol érte, 
kimenti valaki erős, láthatatlan, és 
győz! Hogy ki lehet ez a Gonosz? 
Lehet egy sokfejű sárkány, egy bi-
bircsókos orrú boszorkány, egy 
rossz szellem vagy egy egyszemű 
óriás.

Igen, mert az én hét nyarat 
megért lányom még nem ismeri a 
háborúk, tömegpusztítás, merény-
letek gonoszait, akik lehet, hogy 
első ránézésre nem is csúnyák, 
nem is hétfejűek.

Gyermekeink lelkében milyen 
megfoltozhatatlan, összeilleszthe-
tetlen üveggömbök törnek szi-
lánkjaikra, amikor megsejtik, hogy 
néha az igazságosnak, jóságosnak 
tűnő királyok, vezetők mögött vé-
rengző fenevadak laknak, a tün-
dérszép királylányok testében bo-
szorkányok szíve dobog, az elesett 
anyóka jó szándéka, mézes-mázas 
szavai kelepcébe csalogatnak. Ha 
tudnám, hogy ők csak a szemükkel 
látnak, akkor örülhetnék, hogy 
legalább megtanulják, hogy ne 
ítéljenek a külsőségek alapján. De 

tudom, hogy ők inkább a szívükkel 
csatlakoznak rá a mi rejtegetni 
próbált valónkra, ezért féltem 
üveggömbjeiket, és Sziszifusz 
módjára próbálom mégis a szilán-
kokat összerakosgatni.

Ha történelemórákon megis-
merik a különböző korszakok nagy 
vérengzéseit, akkor megtudhatják, 
hogy minden kornak megvolt az 
ügyeletes Gonosza: a pogányok, a 
keresztények, a nők, a feketék, a 
sárgák, a gazdagok, a más nemze-
tiségűek, a más nyelvűek, a Mások. 
Ádáz harcok, mészárlások történ-
tek a „szeretet”, a kiválasztottság, 
felsőbbrendűség zászlaja alatt. Ha 
a görög mitológiába nyernek be-
pillantást, akkor azt láthatják, 
hogy hemzseg a családi kegyetlen-
ségtől, a bosszú szaga átcsap az 
évezredeken. De ha az előzménye-
ket kutatjuk, akkor megláthatjuk, 
hogy a gyilkosság mindig egy elő-
ző öldöklésre volt a válasz vagy kö-
vetkezmény. Áldozatból lett a tet-
tes, s a tettes mindig áldozat is 
egyben. Aki ilyent tud tenni, ab-
ban a Gyermeket már nagyon ko-
rán kiölték.

Mert pusztítani sokféleképpen 
lehet: a barbár korokban látványo-
san fegyverekkel tették, mai civili-
zált világunkban ideológiákkal, 
elszállt kerettantervekkel, társa-
dalmi elvárásoknak álcázott hang-
zatos szlogenekkel, az istenarcú-
ságunk tagadásával, nevetségessé 
tételével.

Amikor mi, felnőttek, gyerme-
künk sajátos személyiségét, vér-
mérsékletét, hajlamait, örömeit, 
könnyeit, dühét és félelmét nem fo-
gadjuk el, helytelenítjük, megdor-
gáljuk, megszégyenítjük ezért, azt 
sugalljuk felé, hogy nem vagy jól, 
ahogy vagy, baj van veled, rossz 
vagy, belekényszerítjük az álta-
lunk elképzelt „jó gyerek” skatu-
lyába, megtörjük hitét önmagá-

ban, a világban, akkor, úgy érzem, 
mi is pusztítók nyomdokaiban já-
runk. Megerőszakoljuk a lelkét, 
mert a szokás, az illem, az óvoda, 
az iskola, a társadalmunk rejtett 
vagy kimondott kényszerzubbo-
nyát erőltetjük rá, és ő, kisebb-na-
gyobb ellenállás után, elfogadja, 
mert szeretetéhsége, biztonság 
utáni vágya kiszolgáltatottá teszi. 
Elfordul lelkében a Gyermektől, s 
ezzel együtt ártatlanságának, nyi-
tottságának, őszinteségének, élet-
erejének egyik fontos forrásától. 
Feláldozzuk az érvényesülés, a 
mindenáron való alkalmazkodás 
oltárán, és tesszük mindezt sok-
szor azzal a szent meggyőződéssel, 
hogy csak a javát akarjuk…

Ha az ördögi kört meg akarjuk 
törni, jó, ha tudatában vagyunk 
ennek. 

És ha a  lelkünk mélyén szétszó-
ródott üveggömbszilánk tükrébe 
belenézve meglátjuk még a tün-
dérszép hercegkisasszonyt vagy a 
dali vitézt és a Nagy Jót, akkor biz-
tosak lehetünk, hogy értünk foly-
tatott harca a Gonosszal az Ő győ-
zelmével végződik.

Kórházlelkészi szolgálat
Buzogány Csoma Csilla

Sepsiszentgyörgy
0742-512574

Katona Dénes
Székelyudvarhely

0266-213100

Ferenczi Enikő
Kolozsvár

0740-063767

Pavelka Attila
Marosvásárhely
0746-234917
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„Szívemet hozzád emelem, és  benned bízom, Uram.” 
(185. egyházi ének)

Szabó Adél Júlia kálnoki lelkésznő lelkes, hívó sza-
vára jelentünk meg több százan a hagyományos  Va-
das-tetői, szabad ég alatt tartott ünnepi istentisztele-
ten és azt követő ünnepségen, együttléten. Az 1954. 
évi betiltás után 1996-tól kerül újra megszervezésre e 
találkozó minden esztendő július első szombatján. Fe-
kete Levente nagyajtai lelkész leleményességének kö-
szönhető ez őseinktől örökölt hagyomány 
felébresztése,  aki  kényszerálmát alvó, sárguló doku-
mentumokra talált, melyben e korábban gyakorolt 
hagyományról szerzett tudomást, s melyet sikerült 
feleleveníteni. 

A Vadas-hágó a Baróti-hegység gerincén található 
550 méter tengerszint feletti magasságban, öt falu – 
Kálnok, Kőröspatak, Árkos, Bölön és Nagyajta – egy-
kori erdőrészének a találkozási pontjánál, Sepsiszent-
györgytől 15 km távolságra. E székely táj a természet 
ölelésében, a susogó fenyő és cserefák árnyékában 
igen alkalmas szabadtéri istentisztelet megtartására, 
imádkozó lelkületű, jókedvű atyafiak jelenlétében. 
Immár hat éve kopjafa is jelzi a helyszínt.

A találkozón minden esztendőben más-más egy-
házközség tölti be a házigazda szerepet. Idén a 
kálnokiakra esett a sor. A kálnoki háziasszonyok ka-
láccsal, köményessel, a kálnokiakból és kőrös-
patakiakból verbuvált fúvószenekar tagjai zenével fo-
gadtak. Szabó Adél lelkésznő jól ismert mosolya, ked-
vessége mindenkinek melengette lelkét. Jó érzés volt a 
sok-sok ismerős „Isten áldja” köszöntést hallani.

Ragyogott a Nap. Körbe állva a „szószéket”, a Nagy 
Istenünk tekints le ránk és a Hajlékodba, templomodba, 
ím bejöttem jó Atyám kezdetű egyházi énekeink dalla-
ma csendült fel ajkainkról. Nagy csendben és áhítat-
tal hallgattuk a szónok minden egyes szavát. Beszé-
dének alapgondolatát a tékozló fiú történetének részei 

képezték „Ezzel a fiú elindult, hogy visszatérjen az apjá-
hoz.” „Még messze volt a háztól, amikor az apja meglát-
ta és megsajnálta. Eléje szaladt, a nyakába borult, meg-
ölelte és megcsókolta.” Nem elég a testet táplálni, a 
lelket is kell – hangzott. Elmenni? Maradni? Örök di-
lemma. Egy azonban bizonyos. Az örök kapukban vár 
a mi Atyánk. Vár rendületlenül. Vár, hogy elinduljunk 
az otthon fele, ahol visszanyerhetjük emberi méltósá-
gunkat megbocsátó ölelése által – szállt felénk  a szí-
vünket, lelkünket megérintő, felemelő gondolatsor.

Az istentisztelet után a fúvós-zenekar kíséretében 
felcsendült a székely és magyar himnusz.

Kisgyörgy Sándor sepsi körös pataki polgármester, 
majd Török István háromszék-felsőfehér köri esperes 
köszöntése után sor került a zászlóátadásra. Ütő Judit 
kálnoki gondnoknő Bokor Béla árkosi gondnokra bíz-
ta az 2015-ös év találkozójának a megszervezését. 
Majd ünnepi műsor következett: Bölönből Kozma 
Gergely Erika fiatal, csengő hangja töltötte be szívün-
ket, lelkünket, Árkosról a dalárda és Ürmösi-Incze 
Mária-Terézia előadása varázsolt el mind annyiunkat. 
Váncsa Csilla  „vezényletével”  a Kőröspataki Unitári-
us Nőszövetség Dalcsoportja énekelt, majd a  nagyaj-
tai egyházközség Motolla gyermek citera együttese, 
Fekete Hunor szakszerű irányításával örkői cigány-
dal-csokrot mutatott be. Nagy tapssal jutalmaztuk az 
előadásokat, majd a fúvós-zenekart hallgattuk, im-
már asztalokhoz letelepedve.

A test egyik csodája, hogyha eltávolítanak egy 
testrészt, az továbbra is fáj… így fájt nekünk is, hogy 
családtagjaink, gyülekezeteink többi tagja hiányzott. 
Talán jövőre még többen dicsérjük az Urat e fenséges, 
ősi székely helyen, ahol érezzük, tudjuk, hogy itthon 
vagyunk, a miénk ez a tér is.

Isten áldja a találkozó minden egyes tagját, „szép-
beszédű” papjaikkal, családjaikkal együtt. A jövő évi 
találkozás, együttlét reményében: Oltalmazd meg élte-
met, benned bízom, Uram, Isten. (185. egyházi ének)

FERENCZI MÁRIA-MAGDOLNA

Vadas-tetői unitárius találkozó
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SZÉKELY KINGA RÉKA

Van-e szükség egyházra?

Isten szeretetből teremtette meg 
a világot, benne az embert is 
szeretetre teremtette. A legfon-

tosabb életcél a megtapasztalt sze-
retet átadása. E szeretet átadásá-
nak legmegfelelőbb helyszíne a 
család mellett az egyház. Az egy-
ház ugyanis szeretetközösség, 
ahol az Isten és emberszeretet a 
leglényegesebb vonás. 

A 2014-es Tusványosi Diáktá-
borban a Keskeny út sátorban sze-
gezték nekünk a kérdést: Van-e 
szükség az egyházra?

Ha az Isten úgy adná, hogy hol-
naptól minden ma létező egyház 
és vallásos közösség eltűnne a föld 
színéről, legfeljebb egy napig lenne 
egyház nélkül a világ, mert máso-
dik nap újra alakulnának. Az egy-
ház létszükséglet. Az emberek 
vágynak a közösségre, vágynak 
olyan helyekre, ahol megoszthat-
ják a Teremtővel, a hatalmassal, a 
kimondhatatlannal való kapcsola-
tukat. Az emberek vágynak arra, 
hogy életükben rend és céltuda-
tosság legyen, melyet az isteni tör-
vény betöltésével tudnak a leg-
könnyebben megélni.

Egyházra mindig szükség volt, 
van és lesz, a kérdés csak az, hogy 
milyen egyházra. A milyenségen 
van a hangsúly. Röviden: hiteles 
egyházra van mindig szükség. A 
hiteles egyház hiteles emberekből 
tevődik össze. Olyan emberekből és 
olyan lelki vezetőkből, akiknek a 
hite meglátszik cselekedeteikben.

Az egyházban Isten lehetőséget 
ad az embereknek, hogy betöltsék 
küldetésüket. Az emberi küldetés a 
szeretet megtapasztalása és át-
adása. Ez egy örökkévaló folyamat. 
E folyamat kibontakozásában 
hangsúlyos szerepet kapnak lelki 
tehetségeink, a hit, a remény, a hű-
ség, a jóság, az igazságosság, a 
megbocsátás, az együttérzés. Erről 
szól az Istennek is tetsző egyház. A 

történelem folyamán azt láttuk, 
hogy amikor a közösség erről az 
útról letért, amikor valami másra 
használta fel az egyházat, abban a 
pillanatban megjelent az újjászü-
letést, a megtisztulást követelő kö-
zösségi vágy. 

Isten a lelkiismeretünkön  ke-
resztül szólít meg minket, amikor 
letérünk az Ő útjáról. Felnyitja sze-
münket, hogy meglássuk a valósá-
got. Milyen a mi egyházunk? Milye-
nek egyházközségeink? Milyenek 
vagyunk mi, hívek? Milyenek va-
gyunk mi, lelki vezetők? Amilyenek 
vagyunk, olyan a mi egyházunk is. 

Ha a hívek templomkerülők, ak-
kor mi egy templomkerülő egyház 
vagyunk. Ha a lelki vezetők imád-
ságtalanok, akkor mi egy imád-
ságtalan egyház vagyunk. Ha a kö-
zösségeinkben több a viszály, a 
gyűlölet, mint a közösségi meg-
egyezés és a szeretet, akkor mi egy 
viszálykodó, gyűlölködő egyház va-
gyunk. Ha mi már elcsüggedtünk, 
mert nem látjuk a közösség lélek-
ben nagy erejét, akkor mi egy csüg-
gedt és kishitű egyház vagyunk. 

Szükség van-e egy templomke-
rülő, imádságtalan, viszálykodó, 
kishitű egyházra? Nincs szükség.

Arra van szükség, hogy a sok 
egyéni lelkesedés egy közös lelke-

sültséggé olvadjon össze. Arra van 
szükség, hogy az egyéni boldogság-
kereső utak összekovácsolódjanak, 
és megtanuljuk egymást segíteni 
mindannyiunk boldogságának 
megtalálásában. Arra van szükség, 
hogy a szenvedőket felszínen tart-
sák a közösségnek azon tagjai, akik 
pillanatnyilag szenvedés nélküliek. 
Arra van szükség, hogy a hiteha-
gyottakat felszínen tartsák az erős 
hitűek. Arra van szükség, hogy a 
szeretet nélkül valókat megtartsák 
a szeretetben élők. Az élet nagy kör-
forgásában mindannyian válto-
zunk, és az emberi tapasztalások-
ból mindannyian kivesszük a ré-
szünket. Ma én vagyok a boldog, és 
te a boldogtalan. Holnap én leszek 
a szenvedő és te a vidám. Holnap-
után te és én leszünk a sikeresek, de 
lesz mindig egy harmadik, akit épp 
elnyelni készül a kishitűség, ami 
számára élete értelmetlenségében 
mutatkozik meg. Az egyház az a 
hely, ahol ezeket az igazságokat 
tudják. Az egyház az a közösség, 
ahol mindig többet kapsz, mint 
amennyit adsz, mert ez a lelki kin-
csek természete. Minél többet mu-
tatsz meg lelki kincseidből annál 
több ér hozzád vissza.

Az egyház nem szakadhat ki e 
világból. Az egyház benne él a vi-
lágban, és segíti az egyéneket és 
közösségeket abban, hogy a rossz 
kísértésének ellen tudjon állni. Az 
egyház ebben a világban is él, és 
abban segít minket, hogy a látszó-
lag ellentétes valláserkölcsi értéke-
inket kiegészítőleg tudjuk használ-
ni. Az igazságosságot az együttér-
zéssel, a méltányosságot a segíteni 
akarással, a jóságot a becsületes-
séggel kell megtanuljuk együtt 
használni.

Szükségünk van az egyházra, 
mint ahogy szükségünk van a le-
vegőre, a mindennapi kenyérre és 
a mindennapi szeretetre. 

HITFORRÁS
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Beszámoló két legendás táborról
Nyári hőségben fürdőzött az Aranyos menti Várfalva, 
s látszólag minden nyugodt, csendes volt. Ez a csend 
azonban csak július 1-jéig volt érzékelhető. Aztán ro-
bogtak a buszok, az autók sora, port kavartak a csen-
des faluban, és olyan érzés lett úrrá az emberen, 
mintha valami robbanás, változás közeledne. Ám 
Várfalva lakói már jól ismerték ezt az érzést, és tud-
ták, hogy hamarosan több száz gyermek fogja ottho-
nának érezni az unitárius patkó kanyarulatát. Nem is 
otthonának, hanem egyenesen a világ közepének. 

Két Unitárius Legendás Táborról szeretnék beszá-
molni a Kedves Olvasónak. Az első tábor július 1–6., a 
második  július 7–13. között nyújtott feledhetetlen él-
ményeket a résztvevőknek. Aki arra számított, hogy 
olyan dolgokat próbál ki, amit otthon talán soha nem 
mert volna, annak álmai beteljesültek. A táborveze-

tők, akik ezúttal is szívüket-lelküket „odatették”, hogy 
minőségi tábort szervezzenek, gyermeki lelkesedéssel 
várták a táborozókat. 

A táborok témája a Szeretetnyelvek volt, mely által 
arra próbáltunk fényt deríteni, hogy milyen sokféle-
képpen tudjuk kifejezni szeretetünket, gondoskodá-
sunkat, ragaszkodásunkat a minket körülvevőknek. 
Sokan rájöttünk arra, hogy tudattalanul is küldünk 
jeleket, gesztusokat szeretteink irányában, nem csak 
szavaink segítségével fejezzük ki érzéseinket, gondo-
latainkat.

De ne gondolja a Kedves Olvasó, hogy egy héten 
keresztül csak beszélgettünk, elemeztünk és értékel-
tünk... szó sincs róla. Voltunk mi kirándulni, ahol 
számháborúztunk, cetliztünk, tömeges kötélhúzásra 
is sor került, a nap fénypontja pedig az újdonsült per-
metprojekt volt, ahol minden egyes táborozónk kéz- 
vagy láblenyomatot hagyhatott az utókornak egy ha-
talmas fehér vásznon. Festékesen, maszatosan, bar-
nábban, mint reggel indult vissza a díszes társaság a 
táborhelyre, természetesen felverve a falut, hogy min-
denki megtudja, kik vagyunk mi. Néztünk filmet a 
plafonon, amatőr színházban is jártunk, és egy rész-
letet láttunk az István, a király rockoperából. Szervez-

tünk magunknak olimpiát, több ezer szappanbuboré-
kot fújtunk, melyek csodálatosan pompáztak a verő-
fényben. Vetélkedtünk, hont foglaltunk, nevettünk, 

játszottunk, főztünk, énekeket tanultunk, vizeződve 
hűsöltünk a melegben, bemutattuk tehetségünket a 
Csillagocskák és az Üstökös születik tábori tévében. 

Minden megtörtént ebben a pár napban: nevetés, 
önfeledt szórakozás, sírás a meghatódottságtól, ba-
rátságok szövődtek, és ami a legfontosabb: mellet-
tünk volt Isten. Minden pillanatban érezhettük jelen-
létét, gondoskodását, és megtapasztalhattuk az Ő 
szeretetét is. Olyan hatalmas ez a világ, szerteágazó, 
félelmetes, olykor csalogató és barátságos, színültig 
van lehetőségekkel... de mindez mit ér, ha szeretet 
nincs benne? 

2014. július 13. Várfalva... csend. Újra a fülledt me-
leg, nincs ricsaj, labdapattogás, sehol egy frizbi. Vége 
van a tábornak, két hét alatt 234 gyerek tartotta a vi-
lág közepének ezt a helyet. Innen pedig a szélekre vit-

te mindazt, amit kapott és átélt, barátságot, nevetést, 
jókedvet, tömérdek élményt és új tapasztalatot. Szíve 
legnemesebb szegletébe zárta Istent és a képességet, 
hogy tiszta gyermeki szíve feltétel nélküli szeretetre 
képes, melyet bárkivel megoszthat. Hagytak és vittek 
magukkal őszinte szeretetet, törődést, melyet szét-
szórtak otthonaikba, hogy mindenki megérezhesse 
bársonyos ölelését. 

SZABÓ CSENGELE
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„Szenved-e valaki közületek? Imádkozzék! Öröme van-e 
valakinek? Énekeljen dicséretet.” (Jak 5,13)

2014. július 5–11. között zajlott a VIII. Orbán Balázs-
emlékszekértúra. Idén, a megszokott tartalmak mel-
lett a túrának kegyeleti jelleget adott az, hogy 
székelykeresztúri egyházkörünk 24 egyházközségét 
meglátogatva, I. világháborús emlékműveinket meg-
koszorúzva, megemlékeztünk a nagy háború hőseiről. 
Amikor megfogalmazódott  a túra gondolata, az a cél 
vezetett, hogy csapatunk tagjai összességében lássák 
24 egyházközségünket, az emlékezés láncával össze-
fűzze, és indíttatást adjon a helyieknek is arra, amit a 
firtosváraljai emléktábla, felsorolva az elesettek nevét, 
így fogalmaz meg: „Ember! Eszmélj! Ezek a hazáért ad-
ták életüket.” Mert naponta elmegyünk a táblák, a 
szobrok, az emlékművek előtt, beletartoznak már a 
megszokott környezetünkbe, de alig gondolunk arra, 
hogy a nevek mögötti emberek mekkora áldozatot 
hoztak. És nem is gondolunk azokra az idősekre és asz-
szonyokra, akik itthon helyt álltak, míg fiaik, férjeik 
idegen földön védték a hazát. 

A túra ünnepélyes megnyitója július 6-án, a vasár-
napi istentiszteleten történt, Csehétfalván. A prédiká-
ció a Mt 26,38 alapján az öntudat és éberség fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. „Virrasszatok velem!” – szólt 
a felhívás, mert Júdás nem alszik, a tagadó Péter sem, 
a „főpapok” sem. Álljatok éberen a strázsán, mert ha 
elalusztok, és Jézus egyedül marad, megfeszíttetik e 
haza, szülőföldünket kihúzzák lábunk alól. A falubeli 
emlékmű megkoszorúzása után szép fénykép-kiállí-
tást tekinthettek meg a jelenlévők. Megható volt a 100 
éves fényképek előtt megállni, elképzelni a mögöttük 
lévő élteket, s harcot, amit megharcoltak ők, értünk. A 
szeretetvendégség után a templom előtti téren helyi 
termékek vásárját tekinthették meg a jelenlévők, és 
vásárolhattak a finom lekvárokból, szörpökből, szőt-
tesekből és faragványokból.

Hétfőn reggel elindultunk. Szekerünkön újra ott lo-
bogott a nyolc éve minket elkísérő kőrisfa nyelű nem-
zeti lobogó, a székely zászló, az Ezer Nemzetség hím-
zett zászlaja és az összes eddig megjárt település nevét 
tartalmazó faragott vándorbotunk. Indulás, Isten ne-
vében, a hősökért, a hazáért! Szent mihály-bércén visz-
szatekintettünk Csehétfal vára. Zsindelyes tornya Is-
ten áldásáról biztosított minket. Fölötte az Ijesztő 
Bükk, és távolabb a Firtos régi védelmi harcok hősies-
ségét kölcsönözte zarándok lelkünknek. 

Bencédben székelyruhás fiatalok vártak. Makkai-
Ilkei Ildikó lelkésznő vezetésével elősegítették első 

könnyeinket, amint együtt ünnepeltünk az emlékmű 
körül a fiatalokkal és az összegyűlt falubeliekkel. Itt 
már kialakult megemlékezésünk menete, amit végig 
mindenütt gyakoroltunk: helyi lelkész szavai, imája, 
helyiek műsora, részünkről egy beszéd, egy szavalat 
vagy ének, hősök nevének közös felolvasása, koszorú-
zás, Himnusz vagy Szózat. Különleges értéket adott itt 
a lelkésznő levélgyűjteménye, amit nagyapja írt a 
frontról és kapott itthonról. Az ünnepség szeretetven-
dégséggel zárult. 

Székely szentmihályon Tófalvi Tamás lelkész foga-
dott a helybéli gondnokkal. Az 1848-as emlékműnél 
emlékeztünk, mert nincs a faluban első világháborús 
kegyeleti hely. Utána a templom hűvösében történel-
mi sétát tettünk, elfogyasztottuk a kínálmációt a kert-
ben, majd indultunk tovább. 

Kobátfalván Csáki Levente tiszteletes vezetésével 
szép csoport fogadott a templomban. Megtartottuk 
megemlékezésünket, majd a templomban lévő 1942-
es országzászló történetére csodálkoztunk rá. Utána a 
gondnoki család házában, baráti beszélgetésbe me-
rülve szendvicseztünk. 

Kadácsban Vass Zsuzsánna lelkésznő az egylet tag-
jaival a templom lépcsőjén fogadott. Az emléktábla a 
templomban van. Daltutajos énekhangokkal emlékez-
tünk, majd a helybeli Gyöngyösi Ilona néni édesapjá-
nak fényképét és a vitéz harcos kitüntetéseit tekint-
hettük meg. Az emlékezés áhítatát nem zavarhatta 
meg a kinti súlyos nyári zápor sem. Az óvoda épületé-
ben kínáltak meg bennünket. 

Tarcsafalván Pitó Attila Zoltán lelkész fogadott a 
dombon ülő, romos templomban. Itt sincs emlék állít-
va a nagy háború hőseinek, de mi mégis kegyelettel 
emlékeztünk rájuk. Megismerkedtünk a templom javí-
tásának bonyolult helyzetével, elfogyasztottuk a felkí-
nált testi táplálékot, majd indultunk szálláshelyünk: 
Tordátfalva felé. Tarcsa-hegyéről visszanézve a Rez 
alatt láthattuk mai utunkat. A csehétfalvi templom és 
paplak hívogatóan integetett felénk, amint előttünk 
feltárult a gyönyörű völgybe ágyazott falu. Az 
emlékműhöz szép számban összegyűltek a helyiek. 
Emlékezésünkben fejet hajtottunk annak az öt sze-
mélynek, akiknek nevei az 1916-os román betörés ál-
dozataként kerültek felírásra. Erről beszélgettünk a 
pánkós szeretetvendégség alatt. A paplak és iskola 
épületeiben kialakított táborhely volt a szállásunk. A 
meleg vacsora után még sokáig szóltak a katonadalok 
a messze lobogó tábortűz mellett. Reggel a templom-
ban gyülekeztünk. Szalagokat kötöttünk a vándorbot-

VIII. Orbán Balázs-emlékszekértúra

Emlékezés az első világégés hőseire
LŐRINCZI LAJOS
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ra, imádkoztunk, hogy Isten segítségével indulhas-
sunk tovább.

Nagymedeséren a régiesen szép kazettás temp-
lomban ünnepeltünk Sipos Mónika Rebeka lelkésznő-
vel és a helyiekkel. Egy katona naplójából hallottunk 
szörnyű részletet élet és halál harcáról. A merészeb-
bek megnézték egyházkörünk legrégebbi, 1492-ből 
való harangját. Utána a szépen felújított paplakban 
finomabbnál finomabb kalácsot fogyaszthattunk.

Szekerekre ülve sietséggel hagytuk el a falut. Tud-
tuk, nagyon várnak már Siménfalván. De nem tud-
tuk, hogy mennyire és mennyien! Többen elsírták 
magukat, amikor meglátták. A szentmiklósi eltérőnél 
legalább százötvenen vártak. Lovas szekérrel, felnyer-
gelt lovakkal, székelyruhában, cigányprímással, tele 
kosarakkal és szívekkel. Himnuszt énekeltünk, meg-
hallgattuk a fehérhajú Gyuri bácsi köszöntését, a tisz-
teletes szavait, részesültünk a kosarak tartalmából, 
majd katonadalokat énekelve menetoszlopban „vet-
tük be” a falut. Ilyent rég láttak a siménfalviak. Leír-
hatatlan érzés volt a lobogók alatt, énekszóval, bajtár-
sakként, testvérekként menetelni. Az ünneplés is eh-
hez méltóra sikeredett. Szén Sándor tiszteletes és 
Siménfalva népe kitett magáért. 

Finom ebéd után Székely szent miklós volt a követ-
kező állomás. A templomban ünnepeltünk az össze-
gyűlt helyiekkel, Pitó Attila Zoltán beszolgáló lelkész-
szel. Utána a kultúrházban kürtőskalács mellett em-
lékeztünk korábbi ittlétünk szép vendégfogadására. 
Reménységgel biztattuk egymást, hogy kicsiny falva-
ink nem fognak eltűnni, hanem múltjukhoz hasonló 
hittel képesek lesznek megmaradni. 

Kiskedében külön zarándoklat volt feljutni a két 
falu (Kis- és Nagykede) dombtetőre épített közös 
templomához. A nagy áldozattal szépen megújult 
templom kertjében várt Moldován-Szeredai Noémi 
lelkésznő a gondnoknéval. Sírkőszerű emlékmű előtt 
emlékeztünk e kis falu hőseire és egykori nagyságára. 
Fejet hajtottunk a hősies, nagyon sok világit és elszár-
mazottat megmozgatott munka előtt is, amivel ezt a 
templomot megjavították a közelmúltban. Pánkót 
eszegetve szemléltük a csodás tájat. 

Nagy kedében a faluközpontban áll a két háborús 
emlékoszlop. Ünnepélyünket az elnéptelenedő falu la-
kóinak jelenléte tette áldottá, akik maguk váltak ko-
szorúvá vendégszeretetükkel, jelenlétükkel, finomsá-
gaikkal.

Csekefalvára, a hegyen át, szép utunk volt. A tető-
ről látni lehetett nemcsak a felmagasló Firtost és a Rez 
vonulatát, hanem a szentmihályi templomot, a Nyikó 
parti Rogonfalvát és a Jézuskiáltó alatt, a Nagy 
Küküllő partján elterülő Szekelykeresztúrt is. A falu-
ban a központban lévő emlékmű köré szép számban 
gyűjtötte össze híveit Moldován-Szeredai Noémi lel-
késznő. A fejünk felett fiait etető gólya, a székelyruhás 
gyermekek látványa a jövő reménységét sugallta 

mindannyiunknak. A pánkós szeretetvendégség alatt 
ismerősökkel osztottuk meg élményeinket. 

Csorgó esőben érkeztünk Székelykeresztúrra. Vi-
zesen, sárosan, de tiszta lélekkel vonultunk fel a főté-
ren szekereinkkel, zászlóinkkal. A felderülő időben 
arra járó néhány ember érdeklődve hallgatta induló-
inkat. A „véletlenül” arra járőröző rendőrök nem pisz-
káltak különösebben. Szombatfalvi József lelkész je-
lenlétében tettük kegyeletünket a tavaly emelt főtéri 
emlékhelyen. A Szózat hangjait sokáig visszhangoz-
ták a régi polgári házak. Az egyházközség vendéghá-
zaiban szálltunk. A konviktuson elfogyasztott leveses 
vacsora után még késő éjjelbe nyúlóan drukkoltak 
miccs és sör mellett a vérbeliek kedvenc csapatuknak. 
De a történelmi jellegű 7–1-es végeredményt már so-
kan nem tudták kivárni…

Fiatfalván a templom előtt vártak ifj. Szombatfalvi 
József vezetésével a helyiek. A közös templomról, a 
szülőfalumról, dédnagyapám katonaképével kezem-
ben én beszéltem, majd Derzsi Domokos volt gondnok 
foglalta össze a háborúk tudnivalóit. Unitárius és re-
formátus hőseinkre való emlékezés után a templom 
előtt finom tehéntúrós lepény mellett beszélgettünk. 
Itt hallottuk, hogy egyik bácsi nagyapja huszárként 
harcolta végig a frontokat. Minden csatát megnyer-
tek, hazatérve mégsem értette, hogyan veszítette el 
az ország a háborút, és még annyi mindent… 

A falun átvonulva elhaladtunk az Ugron-kastély 
előtt. A faluban és az ismerős határon sok szép emlék 
elevenedett fel. Falbükkön ott őrködött gyerekkorom 
cserefája, messze ellátva a völgyben Betfalvától Se-
gesvárig. 

Újszékely alsó fele magasságában keltünk át a 
Küküllőn gyalogosan a rozoga hídon, míg a magas ví-
zen átvergődő szekerek pancsolását figyeltük. Miután 
páran megmártóztak a hűvös vízben, a székely gőzös 
vasútján is átkelve megérkeztünk Újszékelyre. Jakab 
Zsolt Mihály lelkész Sárdon temetett, mégis szép 
számban összegyűltek a falubeliek. Az újrafestett mű-
emlék előtt emlékeztünk, és nézegettünk régi képe-
ket. A kis templom hűvöse és a szeretetvendégség tet-
te emlékezetessé ezt a helyet.

(Folytatás következő lapszámunkban.)
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Marosvásárhelyiek Verespatakon
Június 29-én, vasárnap, Péter és Pál napján indultunk 
el több mint hetvenen Marosvásárhelyről, két társas-
gépjárművel Verespatakra. Az elmúlt év végén a 
Kolozs-Tordai Egyházkör által szervezett Verespataki 
advent elnevezésű istentisztelet-sorozat adta az ötle-
tet, hogy a marosvásárhely-kövesdombi egyházköz-
ség híveivel meglátogassuk az egykor népes, nagy 
múltú bányavárost, ahol napjainkban maroknyi uni-
tárius lélek drága kincseket őriz. A Maros lankás völ-
gyéből az Aranyos völgyén felfele haladva érkeztünk 
meg úticélunkhoz. 

A verespataki unitárius templomban istentisztele-
tet tartottunk, és miközben imádságunk Isten felé 
szállt, úgy éreztük, hogy egy hosszú zarándokút után, 
a hegyek ölelésében és a templom hűs falai között 
megpihenünk Isten tenyerén. Pálffy Árpád tiszteletes, 
a maroknyi unitárius gyülekezet lelkésze a múltba ka-
lauzolt bennünket. A település, az unitárius egyház-
község és a templom építésének történetét ismertette. 
Gondolataiból azonban nem csak a múltat ismerhet-
tük meg, hanem a jelen kihívásait is, a település és 
benne egy kis unitárius gyülekezet megmaradásért 
folytatott küzdelmét. Verespatakon, ahol a környező 
hegyek méhében arany, ezüst és különféle nemesfé-
mek nyugszanak, néhány unitárius lélek jövendőt ál-
modik, és hűséggel őrzi az elődöktől örökölt drága kin-
cseket. Őrzi unitárius hitét, őrzi templomát. Az isten-
tisztelet zárásaként a Marosvásárhelyi Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet jelenlévő ifjai énekekkel, Csibi Kriszta 
pedig szavalattal örvendeztette meg a gyülekezetet, és 
köszönte meg a helybélieknek a vendégfogadást.

Istentisztelet után Pálffy Árpád vezetésével törté-
nelmi sétát tettünk Verespatak régi utcáin, helytörté-

neti kiállítást tekintettünk meg. Ezután autóbusza-
inkkal a régi aranybánya bejáratához utaztunk, 
ahonnan szervezett formában, bányamérnök vezeté-
sével sokan lemerészkedtünk a nagy mélységben el-
helyezkedő föld alatti bányajáratokba. A bányamér-
nök történelmi összefoglalója nyomán az arany évez-
redes kitermelésének története, mesék és legendák 
világa egyaránt felelevenedett képzeletünkben.

Hazafele vezető utunkon az Aranyos menti Mész-
kőn álltunk meg, ahol a nyári hőségben jó volt megpi-
henni az unitárius templom hűs falai között. Bálint 
Róbert Zoltán helybéli  lelkész mutatta be a falu és az 
egyházközség történetét és a gyülekezet egykori láng-
lelkű lelkészének, Balázs Ferencnek életét, az egyház-
község és a település fejlődését szolgáló áldásos tevé-
kenységét. Mészkőn is drága kincseket őriz a kis lélek-
számú unitárius gyülekezet. Őrzi hitét, templomát, 
egyházközségi épületeit, őseitől kapott örökségét és 
őrzi hálás kegyelettel Balázs Ferenc emlékezetét. 
Emellett építkezik, tervei vannak, jövendőt álmodik. 
A Balázs Ferenc életműve iránti tisztelettől vezérelve 
marosvásárhely-kövesdombi unitárius templomunk 
ifjúsági termét is e kiemelkedő író, népfőiskola- és 
szövetkezetalapító lelkészről neveztük el. Jó érzés volt 
gyülekezetünk tagjai számára Mészkőn találkozni élő 
szellemiségével.

Estébe fordult az idő, amikor zarándokutunkról 
Marosvásárhelyre visszaérkeztünk. Péter és Pál va-
sárnapján sok élményben volt részünk, hitben és sze-
retetben, történelmi ismeretekben erősödtünk, és el-
kötelezést nyertünk arra nézve, hogy a ránk bízott 
drága kincseket őrizzük és vigyázzuk, amiképpen azt 
Aranyos menti unitárius testvéreink is hűséggel te-
szik.

KECSKÉS NOÉMI

Hol volt, hol nem volt…
Másfél éve járok, szinte heti rendszerességgel, Fenyő-
kútra. Minden egyes alkalommal az első látvány ér-
zése ragad magával. Mintha föllépnék a világ tetejére, 
betekintést nyernék az Óperenciás tengerig lenyúló 
dombok mindennapi életébe. Megelevenednek a kör-
nyék legendás eseményei. Firtos vára büszkén mutat-
ja magát a szomszédos oldalról, s tudom, hogy a két 
tető közötti patakmeder mellett ott ékeskedik a 
„likaskő”. A másik domb oldaláról Atyha (adj, ha 
tudsz) integet, s tudom, hogy Firtos és Atyha között 
ott van Énlaka (itt én lakom), és a hegy mögött ott van 
Etéd is (e tiéd). Csupa mese, varázslat közelség és 
messzeség, legyen tavasz, nyár, ősz vagy tél, mindig él 
a környék nyújtotta varázslat, de ilyenkor szénacsi-
nálás idején a legszebb. Ilyenkor tea illata van a vidék-
nek, és akaratlanul is szárnyal a gondolat, az érzés, 

magasságokba kívánkozik a lélek és gyermeki mesébe 
csöppen a felnőtt is.

Nem csoda tehát, hogy immár másodjára került 
megszervezésre a Fenyőkúti Mesetábor. Az ötletet ta-
valy tavasszal a látvány, a belülről kikívánkozó gyer-
mek, az élmények újraélésének vágya és a benne rejlő 
lehetőség adta. Zsindellyel födött, fenyővel körülvett 
templomunk Fenyőkút legmagasabb pontján (996 m) 
áll. Szemben a templommal egy takaros kis ház, de 
csak azért tűnik kicsinek, mert közvetlenül a ház mel-
lett 20 méternél is magasabb bükkfa ágaskodik. A há-
zat, a Los Alamos-i (New Mexico állam, Egyesült Álla-
mok) testvérgyülekezet támogatásával sikerült meg-
venni lelkészi lakásnak. Mivel Fenyőkút mindig 
Korondhoz tartozott, így a ház többnyire vendégház-
ként működik. 

A tölgyfa árnyékában ülve, magamba szívva a ve-
gyes, mezei virágokkal dúsított széna illatát, jutott 
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eszembe egy régi barátom, aki meseíró Budapesten. 
(Hajós Erika – Illemkata) Felvettem vele a kapcsolatot, 
s még el sem mondhattam, mire gondoltam, ő kérde-
zett: „Nem lehetne tábort szervezni Fenyőkúton? Me-
setábort, rászoruló, tehetséges, szegény gyermekek-
nek, akik nem jutnak el nyaranta egyetlen táborba 
sem.” Így alakult, hogy táborunk célja az lett, hogy 
rászoruló, tehetséges, alsó tagozatos diákoknak 
nyújtson lehetőséget a sóvidéki élet hagyományai, 
mesterségei megismerésére, ráébressze őket a közös 
alkotás szépségére. 

Első táborunkat a Bethlen Gábor Alap (BGA) támo-
gatásával sikerült megszervezni 18 idegenből érke-
zett és 20 helyi 1–4. osztályos diák számára. Okulva 
az első tábor hatalmas létszámának gondjából, de fel-
buzdulva a sikeres tábor után, ebben az évben két he-
tet terveztünk. Sajnos a  BGA elutasította pályázatun-
kat, a jelentkezők már listázva, a tavalyiak közül már 
7-en iratkoztak, nem mondhatunk nemet. 

… és hittünk a mese erejében, kerestünk és talál-
tunk, kértünk és kaptunk. Megszervezésre került te-
hát a második Fenyőkúti Mesetábor. 19 vendégdiák-
kal (Fenyédről, Székelyudvarhelyről, Farcádról, 
Hunyadról, Kolozsvárról, Budapestről) és 20 fenyőkú-
ti, pálpataki gyermekkel. Minden nap, hétfőtől pénte-
kig azzal töltöttük a délelőttöt, hogy a napi témát kö-
rüljártuk. 5–7 fős csoportokra oszolva a gyerekek – 
felügyelet és segítség mellett – a témában mesét írtak, 
díszletet festettek, a délutáni előadásra a forgató-

könyvet elkészítették, és megtörtént a szereposztás. 
Első nap témáját a környék állatvilágából merítettük. 
Második nap Korondra kirándultunk, és a korongo-
zás művészetével ismerkedtünk, harmadik nap az 
osztályba érkezett új diák témája lett a legsikeresebb, 
csütörtökön Székelyudvarhelyre kirándultunk, ahol a 
helyi vörös Darabontok őrségváltása után a Legendá-
rium világába tekinthettünk be, majd a város végén 
fekvő Jézus szíve kápolna látogatásával megismerhet-
t ük a tatárjárás korának egy nem mindennapi törté-
netét. Pénteken folytatódott a legendák kora, a helyi 
gyerekek Fenyőkút legendáját elevenítették föl és ját-
szották el, a vendégek pedig kitaláltak egy mesét Fe-
nyőkút nevének eredetéről. Minden este a Ki mit tud 
népszerű eseménye és a tábortűz melletti gitár és 
ének zárta a napot. A holtpontok idején – ebédre vár-
va, ebédet követő kikapcsolódás alkalmaikor – Bartha 
Pál Aba énekvezérünk közösségi játékokkal mulattat-
ta a kicsiket, Demeter Erika lelkész lelki nevelésben 

részesítette az „anyahiányban” kesergőket, Hajós Eri-
ka vezette a téma szerinti mese kialakulását, ifj. Lázár 
Levente és Polacsek Zsófia (Kolozsvár) táborsegédek-
ként felügyeltek minden lépést. A tábor végére megle-
petés is várta a gyerekeket. Épp úgy, mint tavaly, a hét 
folyamán született mesékből, versecskékből, fényké-
pekkel illusztrált mesekönyvet kaptak ajándékba.

A rendezvény támogatóinak – Gondviselés Segély-
szervezet, Kicsigomba étterem – Szováta, Communi-
tas Alapítvány, Elixon Compex Kft. – Szováta, Csa-
vargó Tours/Fodor Hunor – Korond, Artizanat En-
Gros/ Lőrincz Margit – Korond, Magyar Unitárius 
Egyház,  Legendárium, Merkur bevásárlóközpont – 
Székelyudvarhely, Eco-Papier – Székelyudvarhely, Lil-
liput Játékbolt, Maximal Média Kft. – ezúttal is meg-
köszönjük a segítséget.

Nagy élmény volt mindannyiunk számára együtt 
lenni egy hétig, elmerülni a mesék gyógyító világá-
ban, egy mesés helyen királyfinak vagy legendás tün-
dérnek lenni. Isten segítségével jövőben is elszaka-
dunk a valóságtól, és mesélünk, majd mesélünk.

LÁZÁR LEVENTE
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SegédKezek kalákatábor Erdővidéken
A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid 
Ferenc Ifjúsági Egylet idén 3. kiírását szervezte meg a 
SegédKezek kalákatábornak. A 2014. július 7–13. kö-
zött zajló önkéntes munkatábor helyszínei a három-
széki Vargyas és a szomszédos falvak voltak, amelyek-
ben a résztvevők főként rászoruló idős személyeknek 
nyújtottak segítséget, illetve közösségi épületeknél és 
tereken (templom, közösségi ház, könyvtár, temető) 
kalákáztak. A táborsorozat célja a rászorulók közvet-
len segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás év-
százados hagyományának, a kalákáknak a népszerű-
sítése. A 60 résztvevő (14 és 30 év közötti ifjak) 16 kü-
lönböző erdélyi településről érkezett Erdővidékre, 
ahol 8 helységben összesen 20 családnak segítettek a 
következő munkaterületeken: háztáji takarítás; favá-
gás; szobafestés; ablakok, ajtók és kerítések festése; 
gyomlálás és szőlőnyírás; kaszálás, szénatakarás és 
egyebek. Ezekkel a munkálatokkal párhuzamosan a 
szervezők gyermekfoglalkozásokat tartottak, amelye-
ken naponta 40 helybeli és környékbeli gyermek vett 
részt. A kalákatábort istentisztelet és értékelés zárta. 

A rendezvény előzményei a kolozsvári unitárius 
középiskolás lányok 1943 és 1944 nyarán szervezett, 
három-három hetes kalákatáboraira nyúlnak vissza. 

Az akkori résztvevők székelyföldi falvakban nyújtot-
tak segítséget kétkezi munkával a világháború front-
jain harcoló vagy már elesett férfiak családjainak. Az 
elmúlt két évben újraindított sorozat eddigi helyszíne 
a Nagy-Homoród mente volt.

A kalákatábor fő támogatói: a Bethlen Gábor Alap, 
a Nemzeti Együttműködési Alap, a Magyar Unitárius 
Egyház, valamint a helybeli szervezésben részt vevő 
szervezetek, intézmények és önkéntes munkatársak.

A továbbiakban az egyik beszámoló olvasható.
A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET ÉS AZ ODFIE 

ELNÖKSÉGE

SZERETETSZOLGÁLAT

Segélyszervezeti gyermektábor 
Magyarkúton
A Gondviselés Segélyszervezet július 7–13. között ren-
dezte meg első magyarországi táborát kilenc hátrá-
nyos helyzetű gyermek számára. A tábornak a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség verőce–magyarkúti Fe-
nyőliget Vendégháza adott otthont. A 8 és 12 év kö-
zötti táborozó gyermekek Budapestről és Füzes-
gyarmatról érkeztek, a három táborvezető pedig Er-
délyből: Kriza Gyöngyi logopédus, Győrffy Orsolya 
óvónő és Szász Tünde teológiai hallgató. 

A tábor fő témája az egészséges életmód volt, ame-
lyet a következő csoportosítás szerint építettünk be a 
táborlakók mindennapjaiba: testi egészség, egészsé-
ges táplálkozás, higiénia és lelki egészség. Testi egész-
ségünket mozgásos játékokkal és – a festői környezet-
nek köszönhetően – kirándulásokkal őriztük. Figyel-
tünk az étkezésünkre, a napi folyadék- és gyümölcsfo-
gyasztásra, valamint környezetünk és önmagunk 
tisztaságára is. Lelki egészségünk megőrzését szolgál-
ták a reggeli áhítatok, az esti napzáró beszélgetések, 
közös éneklések, az álomba ringató esti mesék. Mind-
ezek mellett hangsúlyt fektettünk a szocializációra, 
az együttműködésre, az egymás közötti kommuniká-
cióra, egyszóval: élménypedagógiás játékok által csa-
patot kovácsoltunk a táborlakó gyerekekből.

Az erdélyi hangulatot árasztó természeti környe-
zet, valamint a környék történelmi és kulturális emlé-
keinek gazdagsága kiváló helyszínnek bizonyult a tá-
borozáshoz. A gyermekek elsétáltak az aranyoskúti 
kilátóhoz, ahonnan a Dunakanyar csodálatos látvá-
nyában gyönyörködhettek, de ellátogattak a közeli 
nógrádi várhoz is, sőt lovaglásra is lehetőségük nyílt. 
Szervezőkként a táborozó gyermekek boldogsága, a 
játékokban és programokban való lelkes részvétele 
volt a legnagyobb öröm és jutalom munkánkért. A tá-
bor végén a gyermekek értékelték és megosztották 
egymással a hét folyamán szerzett élményeiket, ta-
pasztalataikat. Az általuk megfogalmazott gondola-
tok, érzések jól szemléltetik, hogy számukra milyen 
fontos eseményt jelentett a táborozás. Ezekből a www.
gondviseles.org honlapon közlünk részleteket. 

„Ez volt a Gondviselés Segélyszervezet első magyaror-
szági tábora. Megköszönve a szervezésben részt vevők 
áldozatos és lelkes munkáját, remélem, hogy jövőre is 
lesz lehetőségünk hasonló tábort rendezni. Rajtuk és raj-
tunk nem fog múlni” – értékelte a tábort Zoltán Csaba, 
a Segélyszervezet magyarországi tagozatának elnöke. 
A táborról az MTVA stábja rádiós és televíziós felvéte-
leket készített, melyek a magyarországi közmédia uni-
tárius műsoraiban kerülnek adásba. A tábor kiemelt 
támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap volt. 

A TÁBOR SZERVEZŐI
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NŐK VILÁGA

 Amerikai hittestvéreink idei, 53. közgyűlésüket, az 
ún. Gener al Assembley-t Providence-ben, az egyesült 
államokbeli Rhode Island fővárosában szervezték 
meg június 25–29. között. Nagy izgalommal készül-
tem. Bevallom, el sem tudtam képzelni, milyen lehet 
több mint négyezer résztvevővel énekelni a már jól is-
mert énekeket. A legnagyobb kihívást viszont az je-
lentette, hogy előadást kellett tartanom egy olyan té-
mában, ami, nekünk új, de a nyugati világban már 
régóta gyakorolják és sikertörténetnek tudható be. 

Dr. Szabó Zsuzsanna, a marosvásárhelyi Bolyai 
téri egyházközségünk keblitanácsának a tagja kísért 
el utamra. Közgyűlési részvételünket négynapos 
testvér gyülekezeti látogatás előzte meg a Boston mel-
letti Winchesterben. Néhány napon át a szeretet út-

ján járva, közös programok tervezgetése mellett meg-
tapasztalhattuk az amerikai vendégszeretet és szer-
vezés legmagasabb fokú művészetét. 

Június 25-én a winchesteri testvérgyülekezetünk 
népes csoportjával együtt érkeztünk meg Provi dence-
be, a Kongresszusi Központ (Convention Center) ha-
talmas arénájába.

A szervezés zsenialitását dicséri, hogy a nagykö-
zönség számára technikailag lehetővé tették az el-
hangzó szövegek írott változatát. Hatalmas képer-
nyőkön rögtön olvashattuk őket, még az éneklésre 
szánt dalok szövegét is. Mindig rácsodálkozom az em-
beri elme szülte technika fejlődési szintjére.

Az idei közgyűlés központi témája a szeretet ereje 
(Love Reaches Out) volt. Minden előadás arról szólt, 

Beszámoló az 53. amerikai unitárius-
univerzalista közgyűlésről 

NAGY GIZELLA

Jöttünk, láttunk, segítettünk
Több mint félszáz önkéntes egy hétig tevékenykedett 
Vargyason és a környező falvakban. Mi ott voltunk, 
felmértük a helyzetet és tudásunknak megfelelően se-
gítettünk. A Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE 
szervezésében még az olyan városi fiatalok is megta-
pasztalhatták a fizikai munka szépségét, mint ami-
lyen én vagyok, akárcsak több kalákás társam. 
Ugyanis sokan nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. 
Tudtuk viszont, hogy miért tesszük ezt, és ez elég volt 
ahhoz, hogy bátran átlépjük Háromszék határvona-
lát. Nem készítettek fel meszelésből, nem kaptunk 
képzést favágásból, sőt még a pácolás művészetéhez 
is alig konyítottunk valamelyest. Viszont székely em-
berhez híven, amihez nem értettünk, azt megmutat-
ták nekünk, és máris kezdtünk érteni hozzá. 

Rögtön a hétfői terepszemle után, amikor a szer-
vezők felmérték hiányos szakértelmünket, tudatosult 
bennünk, hogy szerves részévé váltunk egy olyan kö-
zösségnek, amely rövid idő alatt a lehető legtöbbet 
próbál segíteni a rászorulókon. Valami nem evilági 
boldogság töltött el. Felemelő érzés volt a következő 
napok megpróbáltatásaira gondolni, a jóleső fáradt-
ság érzetére. A reggeli eligazítás után kisebb csapa-
tokra osztottak, és elszállítottak minket Barótra, 
Olasztelekre vagy más településre, ahol néhány em-
bernek szüksége volt ránk. A munka változatos volt, 
de mindenik egy célt szolgált: segíteni a rászorulókon. 
Mindenütt nagyon jól fogadták dolgos kezeinket, és 

amikor látták, hogy munkánkat tekintve rendíthetet-
lenek vagyunk, frissítővel és emlékszilánkokkal aján-
dékoztak meg minket. Kimondottan büszkék voltunk 
arra, hogy kik vagyunk, és hogy mit csinálunk.

Miután befejeztük a naponkénti teendőnket, a 
hála és köszönet örömkönnyekben tört elő az idős bá-
csik és nénik szeméből. Valamiért képtelenek voltak 
elhinni, hogy léteznek fiatalok, akik önszántukból 
jöttek segíteni nekik. Pedig így történt. Mi semmilyen 
pénzt nem kaptunk munkánkért. Az igazi fizetségünk 
azok a „köszönöm”-ök és örömteli mosolyok voltak, 
amelyeket a nap végén az idősektől hallhattunk és 
láthattunk. Azon a héten a leggazdagabb embernek 
mondhattuk magunkat. A többnapos segédkezés ju-
talmát szombaton arathattuk le, amikor meglátogat-
tuk az Orbán Balázs-barlangot. Merem állítani, hogy 
mindnyájunkat elbűvölt szülőföldünk természeti kin-
cse és mesebeli környezete. A vasárnapi istentisztelet 
után következett az értékelés és az elmúlt hét emléke-
inek felelevenítése, mindez egy barátságos ebéd kere-
tében. Majd megkezdődött a pakolódás és a szívfájdí-
tó búcsúzkodások sora. A kalákatábor július 13-án ért 
véget, hátrahagyva temérdek szeretetet és törődést.

Idegenként jöttem Vargyasra, de hat nap során 
családra leltem. Nem ismertük egymást, de a gondvi-
selés és a jóakarat szelleme az összes önkéntesben 
munkálkodott. Ez elég volt ahhoz, hogy életre szóló 
kötelékeket hozzunk létre egymás között. Találkoz-
zunk a következő kalákákban!

JÁRAI-SZABÓ RICHÁRD
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hogy a szeretet által milyen eredményeket sikerült el-
érni. Az istentiszteletek azt tudatosították bennünk, 
hogy a szeretet ereje hatalmas, képes megváltoztatni 
az embert és általa a világot. Remélem, hogy a mi köz-
gyűléseinket, főtanácsainkat is a szeretet fogja össze. 
Ha külföldi résztvevők lennének jelen, vajon bennük 
is az fogalmazódna meg, ami ott bennem, hogy itt egy 
szeretetközösség munkálkodik, és minden egyes 
résztvevő képes félre tenni a személyes sértődéseit 
azért, hogy a közösség céljainak megvalósítására for-
díthassa minden erejét? 

Nehéz válogatni az élmények közül, a majdnem öt 
napon át reggel hét órától a szinte éjfélig tartó progra-
mokból egy párat kiemelni. Felemelőek, meghatóak 
voltak számomra a UUA (Unitárius Univerzalista Szö-
vetség), a UUPCC (Unitárius Univerzalista Testvér-

egyházközségi Tanács) és az ICUU (Unitáriusok és 
Univerzalisták Nemzeközi Tanácsa)  által szervezett 
világot átölelő, multikulturális istentiszteletek és 
programok. A közös imádkozások idején eltűntek a 
határok, a távolságok, együtt dobbant a szívünk, és 
mindannyian azt kívántuk, hogy szeretet és békesség 
töltse be életünket. A kiscsoportos programokból a 
Diane Rollert és Jane Eller-Isaacs lelkésznők által ve-
zetett Mit érhetünk el szeretet által az interkulturális 
kompetencián keresztül című workshop íródott be leg-
mélyebben a szívembe. Hogyan értjük meg, fogadjuk 
el a kulturális különbségeket? Egyáltalán: elfogad-
juk-e vagy csupán a szándék él bennünk? Elvárom, 
hogy az én kultúrámra rácsodálkozzanak, tiszteljék, 
elfogadják, alkalmazkodjanak hozzá, sőt ki is kérem 
magamnak, de vajon hogy viszonyulok én a számom-
ra idegen, sok furcsasággal tele más kultúrához? Ilyen 
kérdések kerültek megvitatásra. Nagy élmény volt. A 
multikulturális törekvést és főként a hihetetlenül 
pontos és jó szervezést jó lenne itthon is tanítani.

Előadásomra június 28-án került sor az évente 
megrendezésre kerülő IWC (International Women’s 
Convocation) reggeli és egyben közgyűlés keretén be-
lül. A Marosvásárhelyen februárban elkezdett 

leadership/vezetőképző tréning sorozatról és a terve-
zett diplomás képzésekről beszéltem. Az Unitárius 
Közlöny hasábjain a képzés céljairól és az eddigi meg-
valósításokról már sokszor beszámoltunk. Úgy érzem, 
hogy akkor, ott fonódtak össze a hallottak, a megélt 
élmények, a másság elfogadása. Múlt és jövő itt talál-
kozott abban a tíz percben. Társamnak, dr. Szabó Zsu-
zsának az ötlete lehetővé tette, hogy minden résztve-
vőt egy kis hazai kézimunkával ajándékozzunk meg. 
A zsákvászonból készített zsákocskákba Romániáról, 
Erdélyről és az unitarizmusról szóló kiegészítő adato-
kat és általános információkat helyeztünk. 

Aznap megkeresett a kenyai küldött. Ő nem vett 
részt az előadáson, de hallott róla, és arra gondolt, 
hogy Kenyában is valami hasonlót kellene beindítani. 
Meggyőződése, hogyha a nőket taníthatnák, megvál-
tozna az életük. A nők nevelésével alakítható lenne a 
társadalom, ami fenntartható gazdasági fejlődéshez 
vezethet. Öröm volt hallgatni a fiatalember lelkesedé-
sét, ugyanakkor meglepődtem az aggodalmán. Azt 
mondta, hogy csak a hagyományaiktól fél, a törzsi 
(férfi) vezetők a kezdeményezést nem néznék jó szem-
mel. Hosszú beszélgetés után megkérdezte, hogy sze-
rintem helyesen gondolkodik-e? Szerintem is olyan a 
társadalom, amilyen nevelést az emberek otthonról 
magukkal hoznak? 

A szeretet mellett a közgyűlés egy másik üzenete 
számomra: a nemzetközi unitárius összefogás szük-
ségessége. Olyan összefogásé, ahol a tét nem a szemé-
lyes érdek, hanem az unitarizmus jövője. Kezdemé-
nyezésünk révén ehhez a nagy programhoz nemcsak 
a nemzetközi nőszervezetünk, hanem a mi erdélyi 
unitárius nőszervezetünk is nagyban hozzájárul. 
Büszke vagyok szervezeteink választmányának min-
den tagjára. Fel mertünk vállalni egy olyan nagy fel-
adatot aminek az üzenete már Afrikába is eljutott. 

A vezetőképző iskola megálmodói és kivitelezői a 
hazai unitárius nőszervezet, az UNOSZ és a nemzet-
közi unitárius nőszervezet, az IWC. A megvalósítás 
azonban több unitárius szervezet csodálatos együtt-
működésének az eredménye, ami nagymértékben já-
rult hozzá az unitárius nők második világtalálkozójá-
nak a megszervezéséhez és az esemény sikerességé-
hez. A hazai és nemzetközi összefogás nélkül ez az 
álom nem lenne most valóság.

„Hogy érhető el a szeretet, és hogyan lehetne meg-
érinteni vele az egész világot? Jóindulattal, kedvességgel? 
Csendben maradással a sivatag vagy erdő közepén? A 
napkeltével vagy napnyugtával? A vidám ünneplésben 
vagy a nehéz pillanatok reflexiójában?” – teszem fel a 
kérdéseket a szervezőkkel. Soha nem tudhatom: mi-
kor, milyen helyzetben találkozom a szeretettel. Éppen 
ezért jó lenne mindig, mindenhova „elfogulatlanul, se-
gítő kezekkel és szerető szívvel érkezni” (idézet a prog-
ramfüzetből). Így talán egy kis időre megváltozhat-
nánk, és a világot is a szeretet útjára irányíthatnánk.
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Iránytű
Tudjuk, hogy nagyon szerettek 
egyletezni. Tudjuk, hogy minden 
alkalmat már akkor elkezdtek vár-
ni, amikor az előző lejárt. Tudjuk, 
hogy szinte elcsavarja a fejetek a 
sok csodás program, élvezitek, 
hogy játszva tanulhattok, hogy 
észrevétlenül is barátságok alakul-
nak, családdá válik a közösségetek.

Viszont tudjuk azt is, hogy sok-
szor már unalmasak a megszokott 
játékok. Tudjuk, hogy sokszor ül-
tök tétlenül, ötleteken agyalva, 
hogy mit lehetne épp behozni egy-
letre. Tudjuk azt is, hogy milyen 
nehéz kitalálni a megfelelő progra-
mot, elkezdeni az újat, hozzáfogni 
valamihez, mert sokszor nehéz át-
látni egy egész egyleti estet. Tud-
juk, hogy milyen hosszú és nehéz 
munka, hogy az egyletesekből csa-
pat legyen, hogy a lelkesedésük ki-
tartson.

Ezért úgy döntöttünk, hogy el-
készítünk nektek egy programfü-

zetet. Az Iránytűben összeszedtük 
az általunk legjobbnak gondolt öt-
leteket, hogyha már nagyon két-
ségbe esnétek, akkor legyen ahova 

fordulni, hogy legyenek ötletek, 
amiket a saját arcotokra formál-
hattok. Ezt a programfüzetet hasz-
nálhatjátok egy nagy ötlethalmaz-

ként is, amit bármikor előkaphat-
tok, ha épp kifogytatok a lehetősé-
gekből. Vagy használhatjátok arra 
is, hogy egy kicsit rendszerezze az 
egyleti programjaitokat, folyama-
tossá tegye az évi tevékenységete-
ket. Hónapokra osztottuk be a fü-
zetecskét, minden hónap lényegét 
megragadva és ahhoz illő progra-
mokat ajánlva. 

Használjátok hát bátran, bár-
mikor szükségetek van rá. Legyen 
ez egy olyan közös kincs, közös 
napló, amelyben nyomon követhe-
titek az egyletetek fontos pillana-
tait, a közös estéiteket. Adjatok 
hozzá, vegyetek ki belőle, egészít-
sétek ki, formáljátok a csoportotok 
kedve után. Jegyezzétek be a fon-
tos dolgokat, és próbáljatok ki mi-
nél több pontot a felsoroltak közül.

Az ODFIE által idén megjelente-
tett kiadványt ajánljuk mindazok-
nak, akik a lényeget keresik, akik 
próbálkoznak, akik kíváncsiak és 
merészek. 

GERGELY NOÉMI

IFJÚSÁGI OLDAL

Együtt a Küküllő mente 
Idén első alkalommal került sor a Küküllő Köri Unitá-
riusok Találkozójára július 19-én és 20-án, a szőkefal-
vi Tekenyősben. A helybeli egyházközség által szerve-
zett kétnapos rendezvény első része a fiatalok, a má-
sodik része pedig a gyermek és felnőtt gyülekezeti ta-
gok számára is kínált tevékenységeket.

Pénteken a küküllő köri ifjúsági egyletek fiataljai ér-
keztek meg Bethlenszentmiklósról, Dicsőszentmár ton-
ból, Medgyesről, Magyarsárosról és Szőkefalváról. A 
résztvevő több mint negyven fiatal első célja a sátrak 
felhúzása volt. A délután folyamán elkezdődtek az is-
merkedő játékok, amelyek pótolhatatlanok és egyben 
hasznosak is voltak. Megismerve egymást jobban esett 
az ebéd is. A program a találkozó központi témáját ké-
pező Facebook Generációról szóló beszélgetéssel folyta-
tódott. Az estét gitározással és tábortűzzel zártuk. 

Szombaton csatlakoztak hozzánk a köri egyház-
községek felnőtt és gyermek tagjai is, így a létszám 
több mint háromszáz főre növekedett. A szabadtéri 
istentiszteleten után a felnőttekkel érkező gyerekek-
kel együtt kézműves-tevékenységeken vettünk részt. 
Az egyházközségek által készített gulyás elfogyasztá-
sa után a Honfoglaló című játékkal folytattuk a napot, 

ahol három csapat mérhette össze tudását. A követ-
kező tevékenység sport, szabadtéri játékok voltak, 
ahol megint mindenki lelkesedéssel, vidámsággal bi-
zonyított. És végül eljött a legnehezebb, a búcsúzás 
pillanata. 

Hálásak vagyunk a rendezvény támogatóinak, 
hogy lehetővé tették e két feledhetetlen nap megszer-
vezését. Nagyon örvendenénk, ha jövőben is sor ke-
rülne egy ilyen találkozóra. 

KERTÉSZ ZITA



UNITÁRIUS KÖZLÖNY
Kiadja a Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár
Alapítási év: 1888. Új sorozat (1990-től)

Szerkesztőség: Demeter Sándor Lóránd főszerkesztő, Bálint 
Róbert Zoltán szerkesztő, Márkó László médiareferens
Munkatársak: Asztalos Klára (Nők Világa), Czire Alpár (fotó), 
Gergely Noémi (ifjúsági oldal), Szombatfalvi József (honlap). 
Tördelés: Virág Péter. Olvasószerkesztő: Kürti Miklós
Készült a kolozsvári Gloria Nyomdában.
A szerkesztőség postacíme: 400105 Cluj, B-dul 21 Decembrie 
1989 nr. 9. tel./fax: (0)264-593236/(0)264-595927
kozlony@unitarius.org

A lapszám megjeleníthető:  kozlony.unitarius.org

Lapterjesztés és adminisztráció: Szabó Zoltán. A lapok ki-
szállításával kapcsolatos felvilágosítás: Verbum Egyesület, 
Simon Ferenc, tel.: 0264-596478

A kéziratok szerkesztőségbe érkezésének határideje: a tárgy-
hó előtti hónap 20-a. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem 
küldünk vissza. Közlésre szánt fényképeket kérésre vissza-
küldünk. A lapban közölt írások nem tükrözik feltétlenül a 
szerkesztőség nézeteit.

ISSN 1220-8418



Ferenczi Mária Magdolna agrármérnök (Sepsiszentgyörgy), Gaal György ny. tanár (Kolozsvár), Jakabházi Béla 
Botond lelkész (Nyárádgálfalva), Járai-Szabó Richárd (Székelyudvarhely), Kecskés Csaba esperes-lelkész (Ma-
rosvásárhely), Kecskés Noémi (Marosvásárhely), Kertész Zita diák (Szőkefalva), Kovács Sándor teológiai tanár 
(Kolozsvár), Lázár Levente lelkész (Korond), Lőrinczi Károly ny. lelkész (Aranyosrákos), Lőrinczi Lajos esperes-
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„Aki több akar lenni, annak nagyobb hasznára 
kell lennie a társadalomnak” (Balázs Ferenc)

2014. július 7–13. között került sor a Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet szervezésében a SegédKezek Kalákatáborra Erdővidéken
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