
Könnyű neked!

Szabadságvágy

Húsz év jó szolgálat

Erdélyi teológusok 
Angliában

Vezetőképzés 
Székelyudvarhelyen

2015 az ODFIE éve

 A böjti időszak lelkiismeret-vizs-
gálatra alkalmas idején Gedeon 
élettanulságai hasznos forrásul 
szolgálhatnak. Gedeont Isten 
választotta ki a feladat végzésére. 
(Kérem, olvassák e jegyzethez a 
Bírák könyve 6. és 7. fejezetét.) 

Az Úr veled van! – hallja 
Gedeon az ígéretet, de kételkedik 
benne. Többször is próbára teszi 
Istent, mert képtelen elhinni azt, 
hogy épp vele törődik. Isten 
minden alkalommal megmutatja 
az Ő türelmes arcát. Ezután 
Gedeonnak egy egész hadinépből 

segít kiválasztani azt a három-
százat, akikkel többszörös túlerőt 
kell legyőzni. Megvalósításához 
Isten életvezetési útmutatást ad. 
Amikor Gedeon megijed a fel-
adattól, Isten elküldi az ellenség 
táborába. Ott egy ellenséges kato-
na szájából hallja, hogy milyen 
nagyra tartják őt és nemzetét. 
Ebből bátorságot merít, és győz. 

Isten türelmes, vezet és figyel 
ránk. Ezekkel a gedeoni hitélmé-
nyekkel kívánok mindenkinek 
szép és áldott ünnepet.

DEMETER SÁNDOR LÓRÁND

Életvezetés
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„Haagyyd azz Úrrraa utadat, bíízzzáál bennne, mertt őő mmunkáálkodddik.” (ZZsoltt 377,55)
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AZ EGYHÁZ HÍREI

 Február 6–7. között tartották 
meg a Csendes napokat a Protes-
táns Teológiai Intézet Unitárius 
Karán. Az előadássorozatot Gyerő 
Dávid főjegyző, kolozsi lelkész bib-
liamagyarázata nyitotta. Ezt köve-
tően Kászoni József püspöki hely-
nők, budapesti lelkész beszélt élet-
útjáról és lelkészi szolgálatának 
tapasztalatairól. Délután Gyerő 
Dávid A szolgálat sokszínűsége – 
egyházi, egyházközségi és nemzet-
közi szinten címmel tartott elő-
adást, amit megbeszélés követett. 
A szombati program Kászoni Jó-
zsef püspöki helynök bibliamagya-
rázatával vette kezdetét. Ezek után 
Farkas Emőd főgondnok Az Unitá-
rius Egyház jövője – főgondnoki jö-
vőkép című előadása következett, 
majd dr. Bodó Sára a gyászolók 
lelkigondozásáról tartott előadást. 
A Csendes napokat közös istentisz-
telet zárta, melyen Vagyasné Bol-
dizsár Beáta evangélikus lelkész 
mondott egyházi beszédet.

 Február 7-én a Székelyudvar-
helyi Egyházkörben került sor az 
idei első gondnok-presbiteri ér-
tekezletre.  A Homoródkarácsony-
falván tartott értekezleten két elő-
adás hangzott el. Gyerő Dávid fő-
jegyző az „egyházias világiak egy-
házának” új együttműködő vízió-
ját és a hozzávezető utat mutatta 
be, kiemelt figyelemmel az egy-
házközségi tisztviselők és kebli-
tanácsosok feladataira és az ön-
kéntesség kultúrájának erősítésé-
re. Dr. Czire Szabolcs teológiai ta-
nár motivációs és öntudat-erősítő 
előadást tartott. Az értekezletet 
Boros János főgondnok, Simó Sán-
dor esperes és Dombi Gyula fel-
ügyelőgondnokok vezették.

 A Kolozs-Tordai Egyházkörben 
február 14-én került sor a gond-
nok-presbiteri találkozóra Köven-
den. Székely Miklós helyi lelkész 
áhítata után Pálfi János Árpád fel-
ügyelőgondnok nyitotta meg az 
értekezletet. Farkas Emőd főgond-
nok az Egyházi Főhatóság köszön-
tését tolmácsolta. Gyerő Dávid fő-
jegyző és dr. Czire Szabolcs teoló-
giai tanár előadásai után Dimény 

József esperes irányítása alatt egy-
házközségi beszámolók hangzot-
tak el a fontosabb újdonságokról. 
Az értekezletet Solymosi János fel-
ügyelő gondnok összefoglalója 
zárta. 

 Összehangoló címmel február 
20-án Székelykeresztúron került 
sor arra a szakmai műhelyre, 
amelynek célja az elmúlt időszak-
ban megvalósult egyházi házas-
ságfelkészítő programok összegzé-
se, kiértékelése volt. Az unitárius 
lelkészek és más, segítő foglalkozá-
sú szakemberek által vezetett cso-
portfoglalkozások rendjén össze-
gyűlt tapasztalatok jó alapot szol-
gáltattak a korábban életre hívott 
program továbbfejlesztésére, tar-
talmi bővítésére. Ennek megfelelő-
en idén várhatóan újabb helyszí-
nek fognak bekapcsolódni a prog-
ramba.

A tavasz folyamán egyház-
szerte induló házassági felkészítő 
alkalmakra továbbra is olyan fia-
talok jelentkezését várják, akik a 
közeljövőben terveznek házassá-
got kötni, és nem csak az esküvőre, 
de a közös életre is szeretnének fel-
készülni.

 Február 22-én került megszer-
vezésre az Együtt Isten völgyé-
ben istentisztelet- és előadásso-
rozat újabb alkalma az alsófelső-
szent mihályi unitárius temp-
lomban. Az istentisztelet alkalmá-
val Bodor Rozália Piroska tordatúri 
lelkész mondott imát, Fekete Béla 
bágyoni lelkész prédikált. Isten-
tisztelet után a Balázs Ferenc Nép-
főiskola meghívott előadója, Ke-
szeg Vilmos néprajzkutató, egyete-
mi tanár tartott előadást Kié az 
Aranyos-vidéki hagyomány: az előde-
inké? a miénk? az utódainké? címmel. 
A rendezvényt a lakiteleki Népfőis-
kola Alapítvány támogatta.

 Február 28-án ünnepélyes kere-
tek között beiktatták a Datki Uni-
tárius Egyházközség lelkészi állá-
sába Major Lászlót. A lelkészbeik-
tató beszédet Bálint Benczédi Fe-
renc püspök tartotta, a beiktatást 
Török István esperes végezte.

 2015. február 28-án Bukarest-
ben az Ortodox Egyház Patriar-
chátusának épületében 13 feleke-
zet képviselője vett részt a Romá-
niai Vallási Felekezetek Konzulta-
tív Tanácsa ülésén, melynek fő 
napirendi pontját az Alkotmánybí-
róság vallásoktatással kapcsolatos 
döntése képezte. 

A házigazda, Daniel pátriárka 
köszöntője után Ioan Robu buka-
resti római katolikus érsek vezette 
a többórás ülést, melynek során a 
jelenlevőknek sikerült közös meg-
egyezéssel és egyhangúlag elfo-
gadni egy törvénymódosítási ja-
vaslatot Románia Parlamentjéhez, 
valamint egy szándéknyilatkoza-
tot az iskolai vallásoktatás fontos-
ságáról.

A Konzultatív Tanács ülésén 
egyházunkat Bálint Benczédi Fe-
renc püspök megbízásából Andrá-
si Benedek oktatásügyi előadó-ta-
nácsos képviselte.

 Február 28-án a Budapesti 
Unitárius Egyházközség Nagy 
Ignác utcai gyülekezeti termében 
tartották a Magyar Unitárius Egy-
ház Magyarországi Egyházkerüle-
te gondnok-presbiteri értekezle-
tét. 

Az egybegyűlteket dr. Bara-
bássy Sándor egyházkerületi fel-
ügyelőgondnok köszöntötte, majd 
Koppándi Botond kolozsvári teoló-
gia tanár Az egyházi élet minden-
napjai, Furu Árpád építészeti ta-
nácsadó A magyar unitáriusok 
épített öröksége, műemlékeinek vé-
delme és dr. Barabássy Sándor Ma-
gyarországi egyházkerületek rövid 
történetének megírása a 450. évfor-
dulóra megjelenő könyvben címmel 
tartottak előadást. Az értekezletet 
kerekasztal-beszélgetés zárta. 

 Unitárius műsorok a Duna Te-
levízióban:
Március 15., 12.00: Istentisztelet, 
Bágyon
Március 22., 11.30: Unitárius ma-
gazin
Március 29., 11.16: Unitárius ifjú-
sági műsor
Május 24., 11.08: Unitárius ifjúsági 
műsor
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Könnyű neked!

Könnyű neked, pap vagy, csak 
vasárnap prédikálsz egyet, 
aztán egész héten semmi 

gondod, dolgod – fogalmazták meg 
számtalanszor a barátok viccesen. 
A gyülekezetben is időnként, amo-
lyan poénként, felröpítették e nép 
ajkán megfogalmazódott örök 
igazságnak vélt gondolatot. És mi-
vel baráti volt a hangulat, nevet-
tünk. Szinte beleegyezőleg moso-
lyogtam, időnként válaszoltam, 
hogy bizony lehet, hogy neked is 
könnyű, csak nem tudatosul ben-
ned. Ám érdemben nem volt tétje a 
témát kibeszélni.

Mitől könnyű?
Igen! Bizony! A papnak könnyű! 
Bevallom, így érzem. És gyönyörű-
séges. De azt is hiszem, ha szenve-
délyes focista, vagy autószerelő 
lennék, akkor azt mondanám, 
hogy igen, az a könnyű. Csak fel-
húzod a focicipőt, és rohangálsz a 
labda előtt meg mögött. És mi sem 
könnyebb annál, hogy kicserélsz 
egy meghibásodott alkatrészt. Ha 
szereted, csupa játék az egész.

Könnyű és gyönyörűséges, 
mint a nyári hajnal, friss és üde, 
mint a napfelkelte, amely magával 
ragad, és nem tudsz betelni a lát-
vánnyal, szíved megtelik fénnyel, 
örömmel. Egyszerűen elbűvöl, 
ahogyan érzed, hogy beléd hatol, 
és átjár a frissesség, az ébredés 
lehellete, az öntudatra ébredés, 
hogy igen, érdemes hajnalban kel-
ni, ahhoz, hogy megéld ezt az ál-
dott isteni simogatást. Persze erről 
az érzésről feleslegesen áradozol 
annak, aki a déli harangszó halla-
tán átfordul a másik oldalára, és 

még megtoldja egy félórával a 
„reggeli” ébredést.

Lehet áradozni az élet könnyű-
ségéről, gyönyörűségéről annak, 
akit semmi sem bűvöl el? Aki na-
ponta elsétálsz értékes emberek 
mellett, kik Jézus követőiként ér-
telmes, istenországát építő életet 
élnek, miközben folyamatosan a 
megbántott, a „más a hibás” 
szindrómában szenvedsz, s nehe-
zedre esik elviselni, hogy mások 
könnyedséggel teszik a dolgukat?

Meghívottként vehetnél részt 
minden egyes El Clássicón, de mit 
ér, ha te nem szereted a labdarú-
gást, és szenvedsz, amíg körülöt-
ted több tízezer ember úgy érzi, az 
élet gyönyörűséges, és a lét köny-
nyűvé válik, amikor a gól öröm-
mámorától ittasulva őrjöng a tö-
meg. Mily gyönyörűséges gyerme-
ki érdeklődéssel elemeire bontani 
egy autót, és mekkora elégtétel, 
újra összerakni, kijavítani a hibát, 
újra biztonságossá, élvezhetővé 
tenni az utazást. De mindez mit 
sem ér, ha úgy érzed, hogy az autó 
csak egy roncshalmaz, és fogal-
mad sincs (s nem is szeretnéd, 
hogy legyen), miért és hogyan mű-
ködik.

Elbűvölten cselekedni
Könnyű és gyönyörűséges az élet 
annak, aki úgy érzi: jó példát kö-
vet, jó úton halad.

Az élet széppé válik, amikor fel-
ismered, megismered a gondviselő 
Istent és azt a tanítót, aki felforgat-
ta a világot, aki érthetővé tette so-
kak számára az őszinte emberi 
cselekvést, az odaadó, önzetlen 
emberi jóságot. Ehhez próbálom és 
szeretném igazítani mindennapi 
cselekedeteimben magam. Ahhoz 
a lelkülethez, amely tudja, hogy 
nincs olyan gondolat, hogy „én el-
határozom, és saját erőmből meg 
is csinálom”, és olyan sem, hogy 

„nem vagyok képes rá”, mert min-
dent Isten kalei doszkópján át kívá-
nok látni. Ennek a lelkületnek 
nincs köze a szigorú, külsőséges és 
aprólékos erkölcsi szabályok kicsi-
nyes, aprólékos, aggályoskodó be-
tartására irányuló törekvéshez, és 
nincs köze a hősiességhez. Nincs 
olyan, hogy csak én tudom meg-
tenni, hogy én vagyok a leghozzá-
értőbb, és én vagyok a világ meg-
mentője. 

Számomra a jézusi magatartás 
a meghódítandó hegycsúcs, amely 
magatartásnak a gyökere, mozga-
tórugója az öröm. Az az öröm, 
amelyet a szántóföldben talált 
kincs és az igazgyöngy példázata 
félreérthetetlenül mutat: a kincset, 
illetve különösen értékes gyöngyöt 
megtaláló ember örömében adja el 
mindenét, hogy megszerezhesse a 
kincset, illetve a gyöngyöt. Sem-
miféle erőlködés, semmiféle kínos-
aggályos parancskövetés. Ez az 
ember nem hősiesen, hanem elbű-

„Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem 
 könnyű” (Mt 11,30)

Folytatjuk rovatunkat, melyben a 2014 decemberében tartott székelyudvarhelyi zsinaton felszentelt 12 lelkészt kér-
jük fel arra, hogy ossza meg gondolatait arról a bibliai versről, mely hivatását meghatározza.

MAJOR 
LÁSZLÓ



• UNITÁRIUS KÖZLÖNY • 2015/34

völten cselekszik. Erről beszél Jé-
zus Máté evangéliumában: „Mert 
az én igám gyönyörűséges, és az én 
terhem könnyű.” (Mt 11,30) 

Teljes odaadással tudom elfo-
gadni Jézus emberségét, ahogyan 
azt mondja magáról, hogy ő olyan 
tóramagyarázó, akinek igája 
emberbarátibb a farizeusok és 
írástudók tanításánál. A Tóra az ő 
értelmezésében nem teher, hanem 
könnyű iga: a Máté evangéliumá-
nak Jézusa üdvösségre hívó szavá-

ban elhatárolja magát a farizeu-
soktól és írástudóktól: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek. Ve-
gyétek magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
vagyok, és alázatos szívű, és meg-
nyugvást találtok lelketeknek.” 
„Mert az én igám gyönyörűséges, és 
az én terhem könnyű.” (Mt 11,28–30) 

Hadd bűvöljön el az isteni gond-
viselés, az atyai szeretet, hogy én 

is mindazt örömmel, könnyen és 
gyönyörűséggel tudjam tolmá-
csolni a világ felé. 

Ebben hiszek, és adja Isten, 
hogy legyen könnyű papnak lenni, 
és legyen könnyű kedves Olvasó 
diáknak, tanárnak, kétkezi mun-
kásnak, hivatalnoknak, szülőnek, 
nagyszülőnek, nyugdíjasnak len-
ni! Legyen könnyű Istenre találni, 
és az ő törvénye szerint: legyen 
könnyű a másik emberhez köze-
ledni, őt átölelni!

Miklósi-Vári Katinka 
emlékére (1972–2010)

„Amikor bánatos vagy, tekints még 
egyszer szívedbe, és meglátod, hogy 
igazából azért sírsz, amiben azelőtt 
örömödet lelted.” (Kahlil Gibran) 

Öt év.
Mindössze ennyi ideig ismer-

hettem Katinkát. S mára ugyan-
csak ennyi ideje hiányzik.

Most, amikor szeretnék meg-
emlékezni Róla, újraolvasom élete 
utolsó hónapjaiban váltott levele-
inket. Szívbemarkoló őszinteség, 
konok kitartás, józan mérlegelés, 
szeretetteljes ragaszkodás, féltő kí-
mélet. Csupa olyasmi, ami annyira 
jellemezte Őt.

Katinkával élete legszebb, s 
egyben legküzdelmesebb éveiben 
találkoztam. Ereje s öröme teljé-
ben léptem be az életébe. Két ap-
rócska gyermek Édesanyjaként ép-
pen Siménfalván töltötte gyer-
meknevelési szabadságát családjá-
val, amikor az élet úgy hozta, hogy 
Debrecenben szállásra volt szük-
ségem. Ő gondolkodás nélkül, is-
meretlenül engedett be a parókiá-
ra, csak annyit üzent: Érezd otthon 
magad, majd mi is érkezünk estére. 
Egyikünk sem gondolta akkor, 
mennyire otthonra lelek Náluk. 
Visszatérő vendégből családtaggá 
avanzsáltam, s míg alvással egyre 
kevesebb, beszélgetéssel egyre 
több esti órát töltöttünk együtt. 

Bár sok szempontból különbözőek 
voltunk, vagy talán éppen ezért, 
jól megértettük egymást. Közösek 
voltak a szórványlétből fakadó fel-
adataink, azonos volt szülőföl-
dünkhöz való ragaszkodásunk, 
hasonlóak egyházi elképzeléseink. 
Műveltsége, tájékozottsága, em-

berismerete lenyűgözött. Nyitott-
sága, kíváncsisága új dolgokra ösz-
tönzött. Azokon az estéken támo-
gattuk, inspiráltuk egymást, ter-
veztük a közeli s távoli jövőt. Közös 
terveink egy része sosem válhatott 
valóra.

Katinka nagyon szeretett élni. 
Szerette az ízeket, az illatokat, a 
színeket. Szerette a zenét, a verset. 
Szerette az embereket, a természe-
tet. Szerette Istent.

Így volt ez akkor is, amikor az 
élet olyan magától értetődően járt 
neki, de később is, amikor végzetes 
testi betegsége felütötte fejét, s im-
már keményen küzdenie kellett az 
életért.

Gyógyulásáért való küzdelme 
mindent felülírt. Bár küzdelmében 

sokan álltunk mellette, azt végső 
soron magának kellett megvívnia. 
Katinka ebben is konokul helyt 
állt. Ám amikor számára világossá 
vált a halál közelsége, minden ere-
jét felülmúlva szembenézett a va-
lósággal, s lehetőséget adott sze-
retteinek a felkészülésre, az elbú-
csúzásra, mert tudta, csak így véd-
heti meg őket. Ő pedig napról nap-
ra egyre hosszabb időt töltött Iste-
nével, mígnem 2010 tavaszának 
első napján végérvényesen vissza-
tért Hozzá.

Bár közös időnk felét, mintegy 
két és fél évet több ezer km-es tá-
volságban töltöttük, szoros kap-
csolatunk mindvégig megmaradt. 
A virtuális tér nyújtotta lehetősé-
get kihasználva gyakran „kávéz-
tunk” együtt reggelente, s az éjsza-
kai beszélgetések sem maradtak el. 
Volt ezekben nevetés és sírás, bizo-
nyosság és kételkedés, bátorítás és 
csüggedés – mindkét oldalon.

Utolsó beszélgetéseink egyikén 
Katinka nehéz kérésekkel fordult 
hozzám. Az egyik így hangzott: 
Azt szeretném, ha Nagyapám mellé, 
Martonosba temetnétek, ott lennék 
a legkevésbé outsider (kívülálló – 
szerk.). 

Kéréseit teljesítettük, teljesítet-
tem. Hiszem, hogy azon a hideg 
tavaszon nem csak teste, de lelke is 
otthonra lelt. Az elvesztése nyo-
mán keletkezett űr azonban so-
kunkban máig betöltetlen maradt.

Nyugodj békében, Katinka!
LAKATOS ADÉL CSILLA
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Áhítat a vallási sokszínűség jegyében

 Az iskola folyosóin járóknak-kelőknek már a tavaly 
feltűnhetett a Dávid Ferenc imaterem előtt a hétfő 2 
órai diáksűrűség. A beavatatlanok kóruspróbára 
„gyanakodtak”. Solymosi Zsolt azonban felvilágosí-
tott: egy 21 éves gyakorlatot változtattak meg. A teo-
lógiai hallgatókkal közösen tartott péntek reggeli áhí-
tat időpontját hétfő délre tették át. 

– Egyrészt a déli óra egy megfelelőbb időpontnak 
tűnt. Nem az van, hogy a gyermeknek fel kell kelnie ko-
rán, és be kell szaladnia imádságra. Másrészt hétfőre 
tettük át, így imádsággal kezdhetjük a hetet. Ez jó kezde-
ményezésnek bizonyult. Néhány liturgiai elemmel is 
gazdagítottuk az áhítatot – avat be az aligazgató. – 
Mindig van egy bevezető és egy záró dal, amit általában 
diákok vagy vendégzenészek hoznak el ajándékba. A hó-
napoknak van egy-egy témája, ezek köré szerveződnek 
az áhítatok. Így volt pl. szeptemberben az újrakezdés, 
novemberben pedig a befogadás a téma. Ez utóbbi alka-
lomra sikerült elhívni a kolozsvári hallássérülteket taní-
tó iskola jelbeszédkórusát, ami nagyon nagy hatással 
volt a gyermekekre. 

Januártól az áhítatok a vallási sokszínűség jegyében 
szerveződtek. A cél az volt, hogy felmutassuk azt a vallá-
si sokszínűséget, ami Erdélyre jellemző, azáltal, hogy 
hétfőről hétfőre más-más felekezetet hívok meg, rájuk 
bízom a liturgia bevezetését, a kezdő és záródal kiválasz-
tását, az olvasmányt pedig az illető felekezethez tartozó 
egyik diákunk írja meg és olvassa fel.

Más hét, más felekezet
A sorozat unitárius szertartással nyitott január 13-
án, a vallásszabadság napján. Kovács Sándor teológi-
ai tanár áhítata, John Lennon Imagine című dala, 
Márkó Abigél diák jelen történéseiből ihletett gondo-
latai a másságról, az ember által emelt érthetetlen 
korlátok levetkőzésének vágyát fogalmazták meg. Ja-
nuár 19-én a római katolikus egyházat Takó István 
egyetemi lelkész, plébános képviselte. Vele érkezett a 
Báthory István Elméleti Líceum Potyó István karnagy 
által vezetett kórusának egy része. Január 26-án a ko-
lozsvári Ortodox Teológiai Szeminárium pap-tanárai 

és kórusa jelentek meg. Február 9-én a magyar luthe-
ránus felekezet képviselői Fehér Attila lelkész-főtaná-
csos vezetésével Luther Márton Matutinumját (reggeli 
dicséret) osztották meg a líceum diákjaival. Február 
16-án a református felekezetet Török-Csingó Adorján 
mezőkeszüi református lelkész képviselte. Vele együtt 
érkezett a Kolozsvári Református Kollégium kórusa 
dr. Székely Árpád igazgató-karnagy vezényletével. Vé-
gül 23-án Raina Ottó tordai baptista lelkipásztor ve-
zette az áhítatot, a zenei szolgálatot pedig egy lelkes 
tordai és JZSUK-s fiatal csapat vállalta. 

Mindegyik felekezet örömmel vette a meghívást, 
és lelkesen vállalta, hogy előkészíti az áhítatot.

– Azt is figyelembe kell venni, hogy egy hétfő délről 
van szó, amikor azért nem könnyű a szolgálatvégző lel-
kész mellé találni olyan embereket, akik a zenei részt, 
vagy a liturgiai részt kiegészíthetik. És ennek ellenére ka-
tolikus egyetemi lelkészbarátomnak sikerült elhoznia a 
Báthory kórusának egy részét, az evangélikusok teológi-
ai hallgatókat hívtak, az ortodox líceum egy teljes lelké-
szi csoporttal érkezett, öt lelkész és az ötventagú kórus, 
akit a karnagy vezetett. A református kollégium kórusa 
szintén jelen volt, legutóbb pedig a baptista fiatalok szol-
gáltak. Úgy érzem, mind megértették a lényeget, hogy 
egy szeletet kell megmutatniuk felekezetük vallási gya-
korlatából. Jó érzés volt együtt imádkozni velük. Egy picit 
még a hagyományos ökumenikus imaheteken is túlmu-
tattak ezek az alkalmak, mert általában nem sikerül ki-
teljesednie ezeknek az apró árnyalatoknak, hiszen a ven-
déglelkészek a megszokott liturgia szerint prédikálnak. 

Vallok vallásomról
Az áhítatok egyik fontos elemét képezte a diákok által 
megírt és felolvasott, akár hitvallásnak is nevezhető 
olvasmány. A Kollégium diákseregének egyik jellem-
zője a vallási sokszínűség, így nem okozott különö-
sebb gondot a minden héten más felekezet mellé meg-
találni az adott felekezet diákját, aki felkérésre az 
adott témában, illetve saját felekezetéről, esetleg ön-
nön hitvallásáról fogalmazott meg gondolatokat. Volt 
olyan diák is, aki felkérés nélkül, önként jelentkezett. 

BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN

A János Zsigmond Unitárius Kollégium az év első két hónapjában rendhagyó áhítatokat szervezett a vallási sokszí-
nűség jegyében. Az ún. précesekre a Kolozsváron tevékenykedő különböző keresztény felekezetek képviselőit invitál-
ta meg Solymosi Zsolt aligazgató-vallástanár. A hétfő koradélutáni alkalmakon a megszokottól az ismeretlenig, az 
öltönytől a gazdagon hímzett miseruháig, a gitáron kísért ifjúsági daltól a félszáz fiatal által énekelt egyházi kórus-
műig minden megtapasztalható, látható és hallható volt. A katolikustól a protestánsig, a neoprotestánstól a görög-
keletiig minden felekezet képviseltette magát, s még a nyelvi, nemzeti határokat is sikerült átlépni azzal, hogy a ko-
lozsvári ortodox szeminárium tanárai és diákjai igent mondtak a meghívásra.
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– Az első személy, akit felkértem, el is készítette írás-
ban. Az unitárius diák a vallási tolerancia napján egy 
nagyon merész és nagyon átfogó olvasmány írt. Ez oly-
annyira sikeres volt, hogy lefordítottuk angol nyelvre is, 
hogy a világ más tájain élő unitárius testvéreinkkel is 
megoszthassuk. De mindenki más, aki beszélt, nagyon 
hiteles volt. Különösen az tetszett, hogy minden egyes 
olvasmányban, ami elhangzott, valahol megjelent az 
unitárius világszemlélet is, olyan szempontból, hogy 
mindenhol elmondják, valamelyik sorában a szövegnek, 
hogy felekezet nélkül való tekintettel keresik az Istent bi-
zonyos szférákban, bizonyos életszakaszban, és azt is 
megtanulták, megtanulják, hogy fontos elfogadni a töb-
bieket, a más felekezetűeket.

Evangélikus diák csak a tavaly végzettekből került 
ki, ő azonban vállalta, hogy erre az alkalomra vissza-
térjen. Ortodox vallású diákja nem lévén az iskolának, 
Loredana Caia romántanárnő hitéhez kapcsolódó 
személyes vallomását hallgathatták meg jelenlevők. 

– Azért volt rendkívül hatásos és egyedülálló, mert 
egy rosszindulatú daganatos betegségből épült fel. Cso-
dálatos volt látni azt a méltóságot, ahogy a betegséget 
viselte. És elmondta nekünk ott, talán először mindenki 
előtt: a hitének köszönheti, hogy az életében áldás is van, 
nemcsak tragédia és kínlódás. Ebből tanulni lehetett.

Bizonyára nagy kihívást jelentett a kortársak elé 
kiállani, gondolatokat megosztani. Márkó Abigél XI-
es diák így vall erről: „Az elkészült szöveg nagyon 
őszinte lett, sőt túl őszinte, meg is ijedtem, hogy társaim 
mit szólnak majd. Saját pici igazságom írtam oda le, le-
hámoztam az emberekről a számomra fölösleges címké-
iket, azokat a címkéket, amiket sokan felhasználnak egy-
más megbántására. Féltem, remegett a hangom, lábam. 
De tudtam, reméltem, hogy olyan emberek között va-
gyok, akik hasonlóan gondolkodnak, nyitottak, és hogy 
ők is a pici lehámozott gyümölcsöket nézik, nem a héját.” 

„Vagány” áhítatok
Solymosi Zsolt úgy látja, hogy a préceseknek jó volt a 
visszhangja a diákok között. A megváltoztatott for-
májú, fiatalokra szabott, de ugyanakkor tartalmas 
áhítatok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.  
Gyors kérdezés után a következő kép alakult ki: A diá-
kok általában jó ötletnek tartották a kezdeményezést, 
egyesek szerint egyenesen „vagány”, hogy így átala-
kultak az áhítatok, és hogy ilyen sokszínűek. Volt több 
olyan diák, aki azért értékelte a lehetőséget, mert sa-
ját elhatározásából biztosan nem szakított volna időt 
arra, hogy saját templomaikban látogassa meg a kü-
lönböző felekezeteket, így azonban beletekinthetett 
ebbe a sokszínűségbe. Mások azt értékelték, hogy a 
szolgálatvégzők nyitottak voltak. A zenei sokszínűség, 
esetenként a profizmus is lenyűgözően hatott, mint 
ahogy az is, hogy a diáktársak személyes vallomásait 

hallhatták. Ahogy ilyenkor szokott történni, rangso-
rolások is születtek: az ortodoxokat a különlegessé-
gük miatt kedvelték, vagy épp bizonyos liturgiai ele-
mek miatt kaptak „kosarat”, a baptisták zenéjük és 
szolgálatuk dinamikájával szereztek jó pontokat, más 
felekezetek, a katolikus, református, unitárius stb. pe-
dig épp azzal nyújtottak sokat a kebelükből érkező di-
ákoknak, hogy otthonosan érezhették magukat a 
szertartás alatt. Olyan diák is van, aki a hétfő esti va-
csoránál a családdal együtt beszélte végig a délben 
látottakat, hallottakat. S volt, aki valamelyik világval-
lás képviselőit is szívesen látná.

Abban szinte mindenki megegyezett, hogy jó volt 
a sokszínűség felvillantása, és abban is, hogy egymás 
felekezetének megismerése nagyon fontos ahhoz, 
hogy az emberben kialakuljon a másság elfogadásá-
nak készsége. 

A szervezés szempontjából is voltak „legek”. Már 
eleve kihívás volt az ortodox vallás képviselőjét meg-
hívni egy magyar oktatási intézmény diákjainak áhí-
tatára. Ugyanakkor ezen felekezet hozta a többitől 
leginkább különböző liturgiai elemeket. A megvaló-
sulást az is akadályozta, hogy a szolgálatvégzésre fel-
kért pap-tanár feletteseitől kellett engedélyt kérjen a 
szertartás elvégzésére. Utolsó pillanatban érkezett a 
szűkre szabott igenlő válasz rövid üzenetben: Jövünk. 
Csak másnap délben derült ki, hogy ez mit jelent…

– Hétfőn két órakor kiálltam az iskola bejárata elé, és 
amikor balra néztem, megdöbbentő látvány tárult elém. 
Elöl jöttek a pópák kereszttel, füstölővel, Bibliával, stólá-
ba beöltözve, teljes papi szerelésben. Hátuk mögött az 
ötven szemináriumi diák. Az utca tele volt járókelőkkel. 
Gyönyörű volt látni, hogy az emberek megálltak kétol-
dalt és lehajtották a fejüket, ahogy elvonult ez a sereg. 
Nem beszélve arról, hogy ez a sereg megállt a Kollégium 
előtt, és bevonult az unitárius egyház központjába. A 
szertartás maga gyönyörű volt. Egy Te Deumot adtak 
elő, és hozzá kell tenni, hogy az ortodoxoknál nincsenek 
székek a templomban, tehát állni kell, ergo a teljes csa-
patunk állva nézte végig a Te Deumot. A végén pedig 
ajándékokat cseréltünk egymással, és az igazgató részé-
ről elhangzott az a mondat, hogy tulajdonképpen a fala-
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kat mások építik közénk, és a szeretet nyelvén beszélni 
tudunk. Ez annyira jól hatott, hogy a Kolozsvári Rádió 
kapott az alkalmon, és készített egy anyagot erről a kö-
zös együttlétről, illetve van egy román–magyar barát-
ság-portál (Fehér hollók – Corbii albi), amely egy román 
nyelvű anyagot is közzétett az eseményről, így nyoma 
marad a román közösségben is.

Az áhítatsorozat március 2-án zárult. Az adventis-
ta felekezetet Magó Zsolt Áron lelkipásztor és a Posta-

kert utcai gyülekezet fúvószenekara képviselte. A jövő-
re nézve Solymosi Zsolt szeretné, ha az Erdélyben ta-
lálható más világvallások tagjai is bemutatkoznának. 

Minden találkozásról filmfelvételt készítettek az 
iskola diákjai, amit megosztottak a Kollégium közös-
ségi oldalán (Facebook). Ugyanitt megtekinthetőek az 
áhítatok alkalmával készült fényképek is, melyekből 
mostani lapszámunk hátsó borítóján is szemelvé-
nyeztünk néhányat.

A „szegletkő”
2015. február 13-án utolsó útjára kísértük, s a nagyaj-
tai temetőben örök nyugalomra helyeztük Bihari Dá-
vid presbitert, aki ifjúkorától élete alkonyáig egyik 
legbuzgóbb, jóakaratú, munkás tagja volt nemcsak a 
nagyajtai unitárius gyülekezetnek, hanem az egész 
faluközösségnek. E rövid írás legyen tisztelgés példa-
mutató élete előtt és halk figyelmeztetés, hogy ilyen 
„szegletkövekre”, támaszokra a jövőben még inkább 
szüksége lesz egyházi és nemzeti közösségünknek. 

„Zengjetek hálaéneket az Úrnak…” – idézem a Zsol-
tárok könyvéből mondanivalóm alapgondolatát. 
(Zsolt 147,7) Tudjuk, hiszen a mindennapi életben 
gyakran tapasztaljuk, hogy az idősödő ember értelmi 
képességei beszűkülnek, és gyakran helytelenül szól 
vagy cselekszik. Most is felmerül a kérdés: vajon az 
említett zsoltárvers hangoztatása nem-e a korommal 
és betegségemmel járó öregkori leépülésnek tudható 
be? Hiszen éneket akkor zengünk, hálákat akkor 
adunk, amikor jól érezzük magunkat, amikor megelé-
gedettség tölt el, amikor boldogok vagyunk!

Hát most, a könnyek, a fájdalmak idején elmond-
hatjuk-e ezt? Létezhet-e megelégedettség, örömérzet, 
boldogság a szívekben akkor, amikor egy szeretett 
hitvestárs, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, jó barát, 
s mindezeken túl egy buzgó Jézus-tanítvány, közéleti 
ember fekszik a sírhalmon? Hát nem éppen a fordí-
tottját kellene-e tennünk? Haragosan kiáltani, talán 
Istent is szidni, hogy ilyen csapást bocsátott reánk, s 
Bihari Dávid felebarátunkat elveszítettük?!

Úgy tűnik, így kellene cselekednünk… és én mégis 
azt mondom: „Zengjetek hálaéneket az Úrnak…” Va-
jon van-e itt ennek helye és értelme? Próbálom meg-
magyarázni. Az idézett zsoltárverset nem a jelen pil-
lanatra, hanem az elmúltakra vonatkoztatom.

73 évvel ezelőtt nem volt-e boldog egy székely szü-
lői pár: Gyula bácsi és Julcsi néni, hogy szívük szerel-
me még inkább kiteljesedett, s egészségesen megszü-
lethetett harmadik gyermekük? Nem voltak-e boldo-
gok akkor, amikor látták erőteljes növekedését, segít-
hették első lépteit, ajkára ültethették az anyanyelv 
szavait, iskolába indíthatták, templomba vitték, az 
élet ezernyi feladatára fokozatosan felkészíthették, 

hogy életüknek, s általában az ősök sorsának örökö-
se, továbbvivője legyen?

Nem volt-e boldog egy fiatal lány, amikor meg-
akadt rajta a már erőteljes ifjúlegény szeme, amikor 
kezét nyújtotta, hogy egy életre társak legyenek, s azt 
a kicsi fészket, amit családinak mondunk, úgy, ahogy 
lehet, de szeretetben, egyetértésben összerakhassák, 
benépesíthessék, ahogy Isten elrendelése, a földi kül-
detés megkívánja?

Nem voltak-e boldogok a gyermekek, hogy nekik is 
van apukájuk, aki gondoskodik, hogy meleg ottho-
nuk, élelmük, oltalmuk mindig meglegyen? Nem vol-
tak-e boldogok, hogy sok-sok szomorú esethez hason-
lóan, ők nem kerültek árvaságra, mostoha-sorsra, ki-
látástalan gondba, szolgaságba, hanem mindennap 
és mindenkor maguk mellett tudhatták a szülők gon-
doskodását?! Nem voltak-e boldogok testvérek, roko-
nok, barátok, szomszédok, egyházi közösségek, társa-
dalmi szervezetek, hogy Nagyajtán van olyan ember 
is, aki a hívó szóra, de gyakran anélkül is indult, hogy 
segítséget nyújtson ott, ahol segíteni kell?!

Az öröm kiteljesedik, a gond, a bánat, a feladat meg-
kisebbedik, ha jóakaratú emberek mellénk állnak, szó-
val és tettel segítenek. A néhai testvérünk nem ilyen 
ember volt-e? Lakodalom, temetés, házépítés, köz-
munka ritkán történt közreműködése nélkül, s ha 
ezeket elgondoljuk, nem a hála és a boldogság érzése 
kell, hogy eltöltsön bennünket?

Bizony, bármennyire is fáj a szív, helye van a Biblia 
felhívásának: „Zengjetek hálaéneket az Úrnak…”

Köszönjük meg Istennek, hogy Bihari Dávidot adta, 
73 éven keresztül megtartotta, köszönjük meg, hogy 
mindannyiunké lehetett, s örömben, bánatban, mun-
kában, szórakozásban számíthattunk emberségére. 

El kell fogadnunk, hogy az örök törvény: porból let-
tél és porrá leszel, egyszer mindenki életében bekö-
vetkezik, de ha az említett zsoltárverset emelt fejjel a 
mi sírhalmunk mellett is elmondhatják valakik, ak-
kor nem egy üres folt, egy szürke semmi marad mö-
göttünk, hanem minket is továbbéltető szeretet a to-
vábbélők szívében.

Dávid bátyám! Te így éltél. Isten áldjon meg haló 
poraidban. Pihenj csendesen. Isten veled, Isten velünk.

KERESZTES SÁNDOR
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SZÉKELY KINGA RÉKA

Szabadságvágy

Milyen az a pillanat, ami-
kor az ember bevállalja 
az életveszélyt? Milyen 

az a pillanat, amikor az ember 
szembenéz a halállal?

Szerintem mámoros. Nem ajzó-
szerektől mámoros, hanem a nagy 
tűzzel égő lélektől. Mámoros az a 
pillanat, felemelő, a földi kíntól el-
szakító, mindent megbocsátó és 
mindent elszenvedő. Ez az a pilla-
nat, amikor az ember teljes egészé-
ben felajánlja életét Istennek. 

Mi hajtja az embereket tünteté-
sekbe, forradalmakba, halált meg-
vető bátorságot magukra öltve?

A vágy egy olyan élet után, 
melynek a normáit, a szabályait és 
az értékrendjét ők maguk, az ott 
élő közösség, határozhatja meg.

E jobb élet utáni vágy meglehe-
tősen ellentmondásos képekben 
nyilvánul meg ma a földön.

Szabadulni másoktól
Szomszédságunkban a kijevi 
Majdanon gyűlnek össze azok, 
akik egy jobb élet után vágynak, 
Ukrajnában. Ebbe a jobb élet-kép-
be beletartozik az Oroszországtól 
való függetlenedés vágya, vala-
mint a nyugat-európai életmód és 
életszínvonal utáni vágy. 

Tőlünk egy kicsit távolabb az 
Iszlám Állam csapatai küzdenek 
szír, török, amerikai és ki tudja 
még milyen katonasággal és civi-
lekkel. Az általuk hirdetett jobb 
élet mentes minden nyugati társa-
dalmi normától és értékrendtől. 
Akkor lennének a legboldogabbak, 
ha soha életükben nem látnának 
se keresztényt, se síitát, se fehér-
ember-kultúrával kapcsolatos je-
lenségeket. 

Mindenki szabadulni akar va-
laki mástól. Megdöbbentő ez az 
örökös harc, és ijesztő is, mert az 

az érzésünk, hogy soha nem volt 
és soha nem lesz béke. Valaki min-
dig támad valakit, éppen ezért va-
laki mindig szabadulni akar vala-
kitől, akit ellenségnek, elnyomó-
nak, gyűlölt idegennek tart.

Különlegesek ezek a nemzeti 
ünnepnapok is. Általában nem ar-
ról szólnak, hogy több közösség 
békésen megegyezett egy szép jö-
vőképben, és nagy szeretetben dol-
goztak a fejlődés érdekében. In-
kább arról szólnak, hogy egy kö-
zösség kivel avagy kikkel mert 
szembeszállni, és rövidebb-hosz-
szabb ideig felettük győzedelmes-
kedni.

A román nemzeti ünneptől ma-
gyarként elhatárolódunk, mert az 
bár papíron arról szólt, hogy az 
együttélő népek nagy tisztesség-
ben fognak egymás iránt viszo-
nyulni, valójában a győztes nép te-
rületfoglalását és az etnikai ará-
nyok megváltoztatását szolgálta. 
Sikerült is nekik. A cseh nemzeti 
ünnep is hasonló évhez és ese-
ményhez kötődik, és hasonló viszo-
nyulása volt a magyarokhoz. A 
szlovák nemzeti ünnep is mi más-
hoz kötődne, mint 1918-hoz, az 
Osztrák–Magyar Monarchia felda-
rabolásához és a véres bosszúhoz, 
amit a németeken és a magyarokon 
vittek véghez. Ausztria már szalon-
képesebben ünnepel, nemzeti ün-
nepnapját Örökös semlegesség nap-
jaként reméli betölteni, ami egyfaj-
ta képmutatás, hisz ma sem semle-
ges, lévén, hogy az EU és a NATO 
tagja. De mindenesetre jól hangzik 
azt mondani, hogy oly nagyra tart-
ja a semlegességet, hogy még meg-
ünnepelni is képes azt. 

Mint tudjuk, az Amerikai Egye-
sült Államok az angol királyságtól 
való függetlenségüket ünneplik a 
nemzeti ünnepnapon, az ukránok 
pedig az oroszoktól való független-
ségüket, ami elég gyászosan hat 

az ünnepnap kikiáltási évétől, 
1991-től errefelé. 

Magyar álmaink
Mi, magyarok is szabadulni akar-
tunk 1848-ban sok mindentől. 
Nemcsak a Habsburg uralkodó-
háztól, nemcsak az önkényura-
lomtól, nemcsak a ránk erőltetett 
német nyelvhasználattól, hanem 
saját népünk vétkeitől is. Szaba-
dulni akartunk a jobbágyság in-
tézményétől, az úrbéri rendszer-
től, mely a származás és a vagyon 
alapján mérte az emberséget. Sza-
badulni akartunk a tudatlanság-
tól, mely a nagymértékű iskolázat-
lanságban nyilvánult meg, és sza-
badulni akartunk a babonáktól, a 
vallási erőszaktól, hisz az uralko-
dóház olyan keményen támogatta 
saját felekezetét, hogy a többiek 
szinte belehaltak.

De jött az a csodálatos nap, 
1848. március 15-e. A nehezen 
hulló havas esőben felcsengett a 
Talpra magyar!, és ez a felszólítás 
szíven találta mindazokat, akik az 
egyén és a közösség felemelkedé-
sét a méltányos emberi élet lehető-
ségének megteremtésében látták. 
Persze elért a gyávákhoz, a szolga-
lelkűekhez, az árulásra hajlamo-
sokhoz, a pénzt az erkölcsnél job-
ban szeretőkhöz is, de hát ez min-
dig is így volt.

A lényeg az, hogy többségben 
voltak azok, akikhez elérkezett a 
mámoros pillanat. A jobb élet utá-
ni vágy bátrakká, halált megve-
tőkké tette őket. A küzdelem való-
jában 1848-tól 1867-ig tartott, a 
kiegyezés idejéig. Két évtized bá-
torsága, harca, megtorlása, meg-
szabadulása, megszökése, vissza-
térése, reménye, veszekedése, őrü-
lése és áldozata hozta meg a várt 
eredményt.

HITFORRÁS
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Csupán ötvenegy év azonban 
elég volt ahhoz (1918), hogy a 
nagyhatalmak és a velünk együtt 
élő népek összehangoltan halálra 
ítéljenek. Miért? Mit vétettünk mi, 
mit vétettek őseink az akkori nagy-
hatalmaknak és a velük együtt élő 
népeknek? Ami 1918 és 1989 kö-
zött történt, az csupa fájdalom, 
kín, megaláztatás, meghasonlás. 

Ebből az időszakból csak azok a 
történetek nemesültek, nemesül-
nek értékessé, melyek embertől 
emberig köveztek lélekutat. Ezek-
ben a történetekben az emberek 
úgy álltak szembe egymással, 
mint Isten teremtményei, végső 
soron, mint testvérek.

Méltóságteljes élet
Egy hetven évesnél idősebb bácsi a 
következő történetet mesélte el. Az 
1950-es években Sepsiszentgyör-
gyön járt szakiskolában. Téli vaká-
cióról ment vissza az iskolába, de 
mivel nagy hófúvás volt, és az au-
tóbusz nem járt, ezért vonattal kel-
lett utaznia. Körbe kerülték a fél 
világot, hogy a Kis-Homoród men-
téről Szentgyörgyre érjenek. Ab-
ban az időben a vasútállomást a 
várostól egy hatalmas rét válasz-
totta el, ahová télidőre beköltöztek 
a juhászok az állatokkal együtt. A 
mi legényünk nehezen tudta cipel-

ni fából készült kufferét, mert a va-
kációban síbalesetet szenvedett, 
vagyis akkorát esett, hogy össze-
vissza törte magát. Sok együttér-
zés nem szorult a társaiba, mert 
azok előre csoportosan elmentek, 
őt hátrahagyták. Előny ebben a 
szomorú sorsban az volt, hogy akik 
elöl mentek, legalább utat vertek a 
térdig érő hóban. Hátrány az volt, 
hogy amint a juhokhoz közel ért, a 
juhászkutyák megtámadták. Mit 
tehetett a legényke? Ráült a kuffer-
re és várt. Hamarosan egy román 
pakulár jelent meg, aki megsajnál-
ta a kis legényt. Nemcsak hogy el-
kergette a juhászkutyákat, de el-
vette tőle a nagy kuffert és odaci-
pelte a legény szállására. Bizonyá-
ra neki is volt valahol egy ilyen 
magára hagyatott gyermeke.

Ezt a történetet azért osztottam 
meg, mert jelképesnek találom mi-
dőn nemzeti ünnepekről, szabad-
ságvágyról, méltóságteljes emberi 
életről, vagyis a sorsunkról beszé-
lünk. 

Meg kell tanuljuk azt, hogy mi-
közben tárgyilagosan ismerjük 
történelmünket, és tudjuk azt, 
hogy kik, mikor és hogyan tapos-
tak bele az életünkbe, mindezen 
történelmi tudás nem szabad előí-
télettel párosuljon. Tudjuk azt, 
hogy Avram Iancu jobban tette 
volna, ha nem hiszi el az osztrá-
koknak azt, hogy a magyarokat 

hátba kell támadni. Tudjuk azt is, 
hogy jobb lett volna, ha Nicolae 
Bălcescu korábban és hatékonyab-
ban tárgyalt volna Kossuth Lajos-
sal. Sok minden jobban is történ-
hetett volna, de nem történt. 

A történelmet ismerni kell, de 
nem azért, hogy bűnbakot keres-
sünk és előítéletet halmozzunk fel. 
A történelmet azért kell ismerni, 
hogy megvédjük identitásunkat, 
ugyanakkor megtanuljuk azokat a 
szabályokat, melyek a különböző 
népek együttélését biztosították. 

Milyen az a pillanat, amikor 
annyira bátrak vagyunk, hogy 
megvetjük a halált? Mámorosan 
szép. Kilépünk egyénieskedő ön-
magunkból, és képesek vagyunk 
az áldozatra azokért, akik utánunk 
jönnek. Ez a fajta bátorság volt 
mindig alapja az ember jobb életbe 
vetett hitének. A diktatórikus rend-
szereket kiszolgálók gyávasága, a 
megélhetési hóhérok és börtön-
őrök közömbössége pedig az em-
bertelenség örökös táptalaja volt.

A szabadságharcok – jogosan 
és jogtalanul – ma is folynak, kö-
zömbösek mi nem lehetünk.

1848-as hőseinkre büszkék va-
gyunk, mert bebizonyították, hogy 
áldozatvállalással ugyan, de el le-
het érni a jobb életet. Bebizonyítot-
ták azt is, hogy a buta előítéletek 
helyett a bölcs kiegyezés gyarapo-
dást hoz. 

 Kézírással másolják a Bibliát 
Szegeden
A kezdeményezést tavaly szeptem-
berben Benyik György teológus, a 
Szegedi Biblikus Konferencia szer-
vezője, a Szent Gellért-templom 
plébánosa hirdette meg a temp-
lom építésének 40. évfordulója al-
kalmából. A plébános tervei sze-
rint az elkészült kéziratot egy sze-
gedi zarándoklat keretében viszik 
el Rómába, és adják át Ferenc pá-
pának. Eddig mintegy háromszá-
zan kapcsolódtak be a Biblia má-
solásába, a tervezett befejezésig, 

pünkösdig pedig ezerkétszázan ír-
nak le egy-egy oldalt. A program 
Lukács evangéliumánál tart. Az 
elkészülő kötetet a művészeti gim-
náziumok diákjainak illusztrációi 
fogják díszíteni. (magyarhirlap.hu)

 Beiktatta tisztségébe első női 
püspökét az anglikán egyház
A 48 éves Libby Lane-t a yorki szé-
kesegyházban januárban tartott 
ceremónián általános felkiáltással 
emelte formálisan püspöki rangra 
a mintegy ezerfős gyülekezet. Az 
általános szinódus, a világszerte 

77 millió hívőt számláló anglikán 
unió „parlamentje” két éve mini-
mális többséggel még elvetette a 
nők püspöki rangra emelését célzó 
reformokat. Női lelkészek 1994 óta 
szolgálhatnak az anglikán egyház-
ban, és a szinódus már 2008 júliu-
sában – akkor még csak egy elvi 
jelentőségű állásfoglalás formájá-
ban – elfogadta a női püspökök 
szolgálatának engedélyezését. A 
kérdés azonban azóta is folyama-
tos feszültségforrás az anglikán 
unión belül a tradicionalisták és a 
reformtábor között. (mno.hu)

Nagyvilág
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 Tavaly év elején többnyire sikeresnek minősült kez-
deményezést indítottunk útjára: a korai huszadik szá-
zad egyik gyakorlatának újjáélesztéseként március 
utolsó vasárnapját újra a nemzetközi unitárius közös-
ség ünnepnapjává nyilvánítottuk! Aznap az istentisz-
teleten egyházszerte perselyes gyűjtést végeztünk, 
amelynek eredményét az egyházközségek több mint 
fele rendeltetési helyére küldte – a hozzájárulásokért 
az Unitárius Közlöny 2014. decemberi számában téte-
lesen köszönetet mondtunk. 

Idén a nemzetközi unitárius közösséget ama rend-
kívüli módon ünnepelhetjük, hogy az azt egységbe 
tömörítő szervezet: az Unitáriusok és Univerzalisták 
Nemzetközi Tanácsa (ICUU) megalakulásának 20. év-
fordulóján áttekinthetjük az azóta eltelt időszak jó 
munkájának kiemelkedő eredményeit is. 1995. márci-
us 22-én Boston mellett, az Egyesült Államokban egy-
házunk képviselője, dr. Szabó Árpád főjegyző és teoló-
giai tanár is részt vett azon a tervező ülésen, amely az 
ICUU megalakulását eredményezte, akkor és ott. Húsz 
évre rá, 2015. március 22-én emlékezzünk meg e nap-
ról azáltal is, hogy idén akkor tartjuk a Nemzetközi 
Unitárius Vasárnapot!

Felhívás az ünneplésre
Az ünneplés tartalmára és formájára nézve egyete-
mes egyházunk elöljárósága egy sor javaslatot fogal-
mazott meg. Mindenekelőtt felkértük/felkérjük a lel-
készeket, hogy a március 22-i istentiszteleten mél-
tassák a nemzetközi unitárius közösség és a kereté-
ben élő testvéri vagy partneri kapcsolatok eszmei 
fontosságát, kiemelve a helyi közösségre tett építő 
hatásait. 

Azután kérjük az egyházközségek elöljáróságát, 
kiemelten a nőszövetségeket is, hogy az istentisztelet 
után egy erre alkalmas helyiségben szervezzenek sze-
retetvendégséget, amelynek keretében – többek kö-
zött – szolgálják fel a nemzetközi unitárius kapcsola-
tok élő jelképeként az indiai unitárius hittestvérek ál-
tal e célra küldött fűszeres teát! 

Javasoljuk továbbá, hogy a szeretetvendégségen 
tájékoztatásul vetítsék le azt a magyar hanganyaggal 
ellátott kisfilmet, amelyet az ICUU ez alkalomra ké-
szíttetett a húszéves szolgálat eredményeinek mélta-
tásáról, és ismertessék a világ unitárius közösségének 
sokszínűségét bemutató fényképanyagot, amelyet a 
Főhatóság elektronikus formában juttat el a lelké-
szeknek. 

Végül ez úton is kérjük egyházközségeink tagjait, 
hogy az istentiszteleten és szeretetvendégségen való 
jelenlétükkel, valamint a perselyes adakozásban való 
fokozott részvételükkel is támogassák nemzetközi 
unitárius közösségünket! Az adakozás ez évben is egy 
olyan nemzetközi gyűjtés része lesz, ahol a bevételt az 
ICUU a leginkább szükségben levő unitárius közössé-
gek megsegítésére fordítja, elsősorban az afrikai és 
ázsiai fejlesztési projektek keretében. 

Egyházunk pár év múlva megalakulása 450. év-
fordulójának megünneplésére készül – ehhez képest 
húsz év nem hosszú időszak. Vannak azonban terüle-
tei az életnek, ahol a szolgálat milyenségét nem a ben-
ne eltöltött évek száma, hanem az általa előidézett 
változások tartalma méri meg. Ilyen terület a nemzet-
közi unitárius közösség világa is: a benne kiépített 
kapcsolatoknak köszönhetően nem csak a mi magyar 
unitárius közösségünk lett erősebb, hanem gyarapo-
dott a világ sok más táján élő unitáriusok szolgálata 
is. Sőt azóta a világnak olyan helyein is élnek unitári-
usok, ahol korábban nem, Antarktiszt leszámítva im-
már minden földrészen! 

Az ICUU és a nemzetközi unitárius közösség nem 
varázsolja tele a Földet unitáriusokkal, de arra igenis 
törekszik, hogy a már meglevőket erősítse és egység-
be fogja, az érdeklődőknek pedig biztosítsa az unitári-
us erőforrások közelségét. Akkor válunk igazán mi is 
a nemzetközi unitárius közösség tagjaivá, ha e törek-
vésből és biztosításból minden magyar unitárius sze-
mély és egyházközség kiveszi a részét – ha nem is 
egyforma eredménnyel, de egyenlő akarattal és sze-
retettel. Erre való lehetőség a mindenkori nemzetközi 
unitárius vasárnap megünneplése is – éljünk vele 
minden évben! 

Felhívás a Nemzetközi Unitárius Vasárnap 2015. évi megünneplésére 

Húsz év jó szolgálat
GYERŐ DÁVID

Új unitárius templom a Fülöp-szigeteken. Nem 
segélyből, hanem biztatással épült – A szerző felvétele
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A kommunizmus áldozatainak emléknapjára

Egy korsó sör
PAP MÁRIA

 A kollektív emlékezetnek vannak 
furcsaságai, melyeket nem jegyez-
nek a történelemkönyvek. Ennek 
számunkra a legismertebb példája 
az 1848–1849-es forradalom leve-
réséhez és a söriváshoz kapcsoló-
dik. Magyar ember nem koccint 
sörrel, mert az aradi vértanúk ki-
végzése után, a hagyomány sze-
rint, sörrel koccintottak és ünne-
peltek a hóhérok. A forradalomról 
ma már jórészt csak a nemzeti ün-
nepnapunkon emlékezünk meg, 
Jókai regényeit vagy olvassuk, vagy 
nem, de a kollektív tudatunkban 
ott él, és nagyrészünk továbbra is 
betartja a sörhöz kötődő tilalmat.

Nem tudom, járt-e utána valaki, 
hogyan alakult ki ez az össznemzeti 
tiltakozási forma, de elődeink fon-
tosnak tartották, hogy átörökítsék, 
és több mint másfél százada él a 
köztudatban. Fennmaradásának 
egyik okát abban látom, hogy szin-
te alig volt család, közösség, intéz-
mény, amely valamilyen módon ne 
vett volna részt a forradalomban. 
Mindannyiunkat érintett, és amit 
közösen vállaltunk fel, amiért kö-
zösen harcoltunk és szenvedtünk 
– azt a kollektív emlékezet nem fe-
lejti el, még akkor sem, amikor ál-
dozatok, hóhérok, túlélők már rég 
por és hamu az anyaföldben. A kol-
lektív emlékezet e nagyon is triviá-
lisnak tűnő gesztuson, tiltakozá-
son keresztül, az egyén minden-
napjában, életében újra és újra 
megerősítette azokat az emlékeket, 
melyeket a szabadságharcban 
résztvevők vagy azoknak családjai, 
egyházaink, iskoláink adtak to-
vább az ifjú nemzedéknek, ezáltal 
is erősítve az emlékezést.

Február 25-e a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja volt. A 
köztudatban alig ismert ez az em-
léknap, pedig szenvedő alanyai, 
élő tanúi teszik ki társadalmunk 
túlnyomó többségét. Az elmúlt év-

tizedekben, a kezdeti lendület, a 
mindent megismerni akarás után, 
ma már jórészt csak a kutatókat és 
az áldozatokat vagy hozzátartozó-
ikat foglalkoztatja a kérdés.

A kommunizmus áldozatairól, 
az elnyomás éveiről születnek 
ugyan regények, filmek, képzőmű-
vészeti alkotások, létrejött a mára-
marosszigeti múzeum, de ez mind 
nem elég. Semmi sem olyan hatá-
sos, mint amikor te meséled el a 
történteket, te, aki átélted. Amikor 
fontosnak tartod, hogy átadd gyer-
mekednek, unokádnak élményei-
det, mert egy dolog a történelem-
könyv és szépirodalmi alkotás, 
más dolog a megélt valóság. A kol-
lektív emlékezetért mi vagyunk a 
felelősök. Nincs olyan család, kö-
zösség, intézmény, melyet a dikta-
túra elnyomása nem érintett vol-
na, és mi mégis mintha kollektív 
amnéziában szenvednénk.

Igaz, nem dicső harcról és elbu-
kásról, szabadságvágyról és nem-
zeti összefogásról szólnak azok az 
évtizedek, amelyekre a kudarc el-
lenére is érdemes emlékezni – de 
az elnyomás keserűsége, a félelem 
fojtogatása, az agymosás, a komp-
romisszumok, a felvállalt vagy 
megjátszott szerep a túlélésért – 
egyéni és közösségi életünk kitö-
rülhetetlen részei.

Amikor áldozatokról beszé-
lünk, hajlamosak vagyunk azokra 
gondolni, akik életüket adták, a 
mártírokra. Számomra a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja 
nemcsak róluk szól, hanem mind-
nyájunkról. Mind áldozatok vol-
tunk – árulók és beárultak, kivég-
zettek és megfélemlített lapulók, 
kollaboránsok és ellenállók, a név-
telen és arctalan csendben tűrő és 
szenvedő tömeg.

Február 25-e személyes életem-
ben is fontos dátum – lányom szüle-
tésének napja. Ő már egy új világba 

született, ahol a kenyeret, vajat, 
cukrot nem dekára mérik, ahol 
gyertyát csak ünnepélyes alkal-
makkor gyújtunk, ahol oda uta-
zunk, ahová engedi a zsebünk, ahol 
szabadon kinyilváníthatjuk vélemé-
nyünket, ahol többé-kevésbé azok 
lehetünk, akik valójában vagyunk.

Új világ, új veszélyekkel és kihí-
vásokkal – de ezt a világot csak ak-
kor értheti meg igazán, ha tudja, 
hogy mire épül fel. Ha tudja és is-
meri a múltat, könnyebben eliga-
zodik a jelenben, és valószínűbb, 
hogy nemzedéke bölcsebben tudja 
majd alakítani a jövendőt.

A kommunizmusra való kollek-
tív emlékezet jelenleg még nagyon 
ellentmondásos és diffúz, ezért is 
értékelődik fel az egyéni emlékeze-
tünk felelőssége. Talán több idő-
nek kell eltelnie, hogy a társada-
lom tisztán és érzelemmentesen 
tudjon közelíteni a kérdéshez, de 
nekünk, egyéneknek, csak ez az 
élet és idő adatott. Nekünk most 
kell felvállalnunk a részünket az 
emlékezésben, elmondanunk tör-
ténetünket családban, egyházban, 
közösségben, és megadni a jövő 
nemzedéknek az esélyt az emléke-
zésre. Hogy ennek milyen jelei 
lesznek majd – egy korsó sör vagy 
valami más –, ki tudja?

Szoborcsoport a máramarosszigeti 
börtönmúzeum udvarán
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 Február 14–22. között csodálatos kilenc napot tölt-
hettünk az egyesült királyságbeli unitárius testvére-
inkkel. A látogatásunk a tavaly elkezdett kapcsolat 
folytatásaként jöhetett létre. Az elmúlt évben az ox-
fordi Harris Manchester College-ban tanuló unitárius 
hallgatókat láthattuk vendégül Kolozsváron. Idén pe-
dig a Hibbert Trust alapítvány, a Rosslyn Hill Chapel 
londoni unitárius gyülekezet, a Magyar Unitárius 
Egyház és a Protestáns Teológiai Intézet közös támo-
gatásának köszönhetően hárman, teológiai hallga-
tókként ellátogathattunk Angliába. A London–Ox-
ford–Worhting háromszögben eltöltött napok sok ta-
nulsággal és tengernyi élménnyel gazdagítottak 
mindhármunkat. 

A Luthoni repülőtéren történt szerencsés landolá-
sunk után Londonba vonatoztunk, ahol három napot 
töltöttünk. Ez idő alatt részt vettünk unitárius isten-
tiszteleten, ellátogattunk az angliai unitáriusok köz-
pontjába, illetve amennyire csak lehetett, felfedeztük 
Európa egyik legszebb városának, Londonnak a cso-
dáit.

Vasárnap délelőtt részt vettünk a Rosslyn Hill-i 
unitárius gyülekezet istentiszteleti alkalmán, amely-
nek keretén belül Patrick O’Neil lelkész az erdélyi uni-
táriusok történetét vázolta fel a jelenlévő gyülekezeti 
tagoknak. A Rosslyn Hill egyik legnagyobb unitárius 
gyülekezet az Egyesült Királyságban, közel 300 tagja 
van. Lelkésze az Amerikai Egyesült Államokból szár-
mazik. Ez alkalommal bepillantást nyerhettünk az 
angol unitárius istentiszteletek szertartási rendjébe 
is. Az istentisztelet annyiban hasonlít a miénkhez, 
hogy vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik, a szertar-
tás menete azonban nagyban eltér. Az istentiszteletet 
megkezdő közös éneklést követően a gyerekekhez 
szólnak, és közösen egy történetet dolgoznak fel. Ez a 
történet nem feltétlenül bibliai. Ezt követően a gyere-
kek távoznak a templomból a vasárnapi iskolás tevé-
kenységeik lebonyolításának helyszínére. Ekkor az 
aznapi témával megegyező szöveg hangzik el, ame-
lyet egy gyülekezeti tag olvas fel. Ezzel egy időben 
gyertyagyújtás zajlik. Majd az egyházi beszéd követ-
kezik, közös éneklés és rövid ima vagy inkább elmél-
kedésnek nevezhető mozzanat zárja az együttlétet. 
Az istentisztelet alatt a lelkész a lehető legközvetle-
nebbül szól híveihez, és az sem szokatlan számukra, 
hogy a lelkész kérdést intéz hozzájuk, amelyre a gyü-
lekezet bátran, hangosan válaszol. Maga a templom 
berendezése is szokatlannak tűnhet. Hiányzik a szó-
szék, és padok helyett a hívek félkörbe rendezett szé-
kekre ülnek. Nagyszerű élmény volt részt venni ezen 
az istentiszteleten, teljesen más, mint Erdélyben, 
mégsem éreztük magunkat idegeneknek, mert a gyü-
lekezetben uralkodó közvetlen hangulat otthonosan 

hatott. Az istentiszteletet követően részt vettünk a 
gyülekezet szeretetvendégségén. 

A Londonban töltött néhány nap alatt sok ember-
rel ismerkedtünk meg. A gyülekezeti tagok mindenike 
érdeklődéssel fordult hozzánk, s miután tisztáztuk 
mindenkivel, hogy Drakula nem lakik nálunk, s még a 
közelünkben sem, nagyon kedvesen elbeszélgettünk 
róluk, rólunk, egyházainkról és közös céljainkról. 
Legtöbbjüket arra buzdítottuk, hogy szánjanak időt, 
látogassanak el hozzánk, és ismerjék meg közelebbről 
gyülekezeteinket. Ez az alkalom és a következő hétvé-
ge, az újratalálkozás lelkesítette bennünk a kapcsola-
tok ápolásának gondolatát. Ez a gondolat nem aludt ki 
hazatérésünk után sem, és ha lehet valamit, hát ezt 
emelnénk ki, mint utazásunk legfontosabb hozadé-
kát: az emberi, baráti kapcsolatokat. A találkozások 
mindenike azt erősítette meg bennünk, hogy a világ-
ban mindenhol jó unitáriusnak lenni, és sok munka 
vár ránk, de talán együtt előrébb mozdíthatjuk szeke-
reink rúdját.

Hétfőn ellátogattunk az unitárius egyházközsége-
ket összefogó ernyőszervezet központi hivatalába, az 
Essex Hall-ba. Itt találkoztunk Derek McAuley ügyve-
zető igazgatóval, akivel a múltbeli kapcsolatok létezé-
séről és a jövendőbeli kapcsolatok lehetőségeiről be-
széltünk. Tőle tudtuk meg, hogy az Egyesült Király-
ságban összesen 16 unitárius körzet van. Ezek nem 
egyházkörök, hanem körzetek (angolul district). Min-
den körzetnek, épp mint itthon meg van a felelős lel-
késze. Ők tulajdonképpen csak közvetítők a lelkészek, 
gyülekezetek és a vezérigazgató között. Az angol uni-
táriusok élén nem a püspök, hanem az ügyvezető 
igazgató áll, a már említett Derek McAuley. Ő több-

Erdélyi teológusok Angliában

A Manchester College unitárius fakultásának tagjai: 
jobbra rev. dr. Ralph Waller principális, hátul Arthur 
Stewart professzor
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nyire adminisztratív funkciót tölt be, ugyanis a gyü-
lekezetek teljes autonomiával rendelkeznek, ami azt 
jelenti, hogy minden felmerülő kérdésben a gyüleke-
zet hivatott dönteni, és problémáikat is önállóan old-
ják meg. Az általános, szervezeti, teológiai kérdések-
ről a GA (General Assembley), azaz a közgyűlés dönt. 
Ez évente ül össze, és többnyire külképviseleti kérdé-
seket tárgyal.

Egyetemi tapasztalatcsere
Keddtől csütörtökig Oxford egyetemi város inspiráló 
épületei között ismerkedhettünk meg az angol unitá-
rius lelkészképzés rendszerével. A városnak 130 okta-
tási intézete és kutatóközpontja van, emellett az Ox-
ford University mellett több önálló egyeteme is, így a 
diákok rendelkezésére több mint 200 intézet áll. Ezek 
kollégiumokra, college-okra oszlanak. Az egyetlen 
olyan „college”, amely unitárius alapítású, és ahol a 
mai napig is folyik az unitárius lelkészképzés, a Harris 
Manchester College. Ez az intézmény a legfiatalabb a 
ma fennálló összes „college” közül. Falai között mára 
már kevés az unitáriusokra utaló jel található, de a 
könyvtárában őriznek még sok unitárius anyagot, és 
a kápolnában minden vasárnap unitárius istentiszte-
letet tartanak. Itt tartózkodásunk alatt egy másik, a 
St. Hilda’s College életébe is bepillantást nyerhettünk, 
mert itt volt a szállásunk és itt is reggeliztünk. Ezt a 
college-t azzal a céllal alapították, hogy bevezesse a 
lányok oktatását Oxfordba. Ma már természetesen 
fiúk és lányok egyaránt tagjai lehetnek. 

Az oxfordi tartózkodásunk alatt részt vehettünk a 
lelkészjelöltek órahallgatásain. Arthur Stewart pro-
fesszor az unitárius diákok egyetlen tanára. A diákok 
kéthetente találkoznak tanárukkal, akit tutor-nak ne-
veznek, azon kívül pedig autodidakta módon fejlesz-
tik unitárius tudáskészletüket. Az oktatási rendszer 
szinte nem is hasonlít az itthonihoz, ennek megérté-
séhez egy külön beszámolóra lenne szükség. Lényegé-
ben arról van szó, hogy a diákok szinte teljesen önál-

lóan készülnek fel a lelkészségre. Míg itthon hat évet 
készülünk hivatásunk betöltésére, az angol lelkészje-
löltek két év alatt végzik el tanulmányaikat, a mienk-
től merőben eltérő rendszerben. Fontos azonban 
megemlítenünk, hogy az angol unitárius lelkészjelöl-
tek általában nem az iskola padjaiból kikerülve lép-
nek erre a pályára. Az ottani jelöltek általában közép-
korúak, már komoly szakmai háttérrel, karrierrel ren-
delkeznek. Hosszas megfontolás után lépnek a lelkészi 
pályára. Ezért is ilyen rövid a lelkészi képzésük, mely 
kétrészes: Oxfordban, a már említett tanárukkal csak 
és kizárólag az unitárius lelkésznek szükséges tudást 
sajátítják el; ezzel párhuzamosan a londoni Heythrop 
College-ben hallgatnak különböző órákat a diákok, 
választás, érdeklődési kör alapján. 

A Harris Manchester College-ban lehetőségünk 
volt az egyetem heti rendszerességgel megszervezett 
ünnepi istentiszteletén és az azt követő vacsorán 
részt venni. Ez az esemény az egyetem egyik legszebb 
és leglátványosabb hagyománya. Diákok és tanárok 
tógában jelentek meg. A tanári kar a diákság után vo-
nult be, és foglalta el helyét. A tanárok belépésének 
pillanatában a diáksereg zümmögése teljesen meg-
szűnt. A principális köszöntő beszédét követően, 
amelyben személyesen üdvözölt bennünket, egy rö-
vid ima nyitotta meg a közös vacsorát. 

Ugyanazon este részt vettünk az oxfordi unitárius 
diákok rendszeres találkozásán, amely egy esti áhíta-
tot jelent. Annak ellenére, hogy csak egy héttagú kis-
csoport voltunk, az unitáriusok három nagy „fészke”, 
az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az egye-
sült Magyar Unitárius Egyház is képviselve volt.

Oxfordból visszatértünk Londonba, ahol egy újabb 
napot töltöttünk el az angol teológus kollégáinkkal a 
városban, meglátogatva a fontosabb turista helyszí-
neket. Többek között a híres-nevezetes óriáskerékről 
is rálátásunk nyílt a Temze partjaira, majd a British 
Múzeumban csodálhattuk meg az ókori világ fenn-
maradt alkotásait. 

Az Essex Hall előtt

Vacsora Claire McDonalddal, aki októberben kezdi a 
lelkészképzést
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Vidéki élmények
A pénteki napon búcsút vettünk Londontól, majd dél-
re utazva megérkeztünk Worthing városkájába, ahol 
a FUSE-on (Festival of Unitarians in the Southeast – A 
délkelet-angliai unitáriusok találkozója) vettünk 
részt. 

Itt alkalmunk nyílt újra találkozni a Londonban 
megismert unitárius barátainkkal. A konferencia hi-
vatalos megnyitóját megelőzően meghallgathattunk 
a New York-i All Souls Church lelkészének előadását, 
melyben a nemrég kiadott könyvének (God Revised) 
alapján, egyházi és teológiai szemléletét fejtette ki. A 
hivatalos nyitó istentiszteleten újra köszöntöttek 
minket, és mi átadtuk az erdélyiek meleg üdvözletét. 
Ezután közös vacsorára került sor.

A konferencia következő napján úgynevezett 
workshopokon vettünk részt, amelyek az aktuális 
egyházi problémák megoldásán elmélkedő és 
meditatív jellegű munkaülések voltak. Arra döbben-
tünk rá, hogy élhet az ember bárhol a nagyvilágban, 
mindenhol ugyanazokkal a nehézségekkel találkozik. 
Pénzhiány, érdektelenség, időhiány, munkaerőhiány, 
és sorolhatnánk, mert mind ismerős. Nem volt jó látni 
és hallani mindezt, de a megoldásra való törekvés, a 

válaszok keresésére kifejtett energia példamutató 
volt, és ebből reméljük, hogy itthon épitkezni tudunk. 
Meghatódva tapasztaltuk, hogy milyen erős az aka-
rat, és mennyire hisznek abban, hogy apránként job-
bá tudják tenni a saját közösségeik életét, s ezzel 
együtt a világot is. És ebben mindenki mindenkinek 
társa akart lenni, és együtt dolgozni. Ez igazán meg-
ható és erőt adó tapasztalat volt. 

Ezeken az egy időben több helyen történő, kiscso-
portos eseményeken lelkészek és gyülekezeti tagok 
egyaránt részt vettek. A nap folyamán lehetőségünk 
volt városnézésre is. A tengerparton sétálva néztük 
meg a naplementét, és lelki szemeink előtt láttuk a 
kontinens körvonalait. A konferencia során sok alkal-
munk adódott mély és komoly beszélgetésekre, me-
lyeknek, reméljük, hogy rövid és hosszú távon is hoza-
déka lesz. A konferencia ünnepi istentisztelettel ért 
véget, amelyet követően visszautaztunk Londonba, 
majd onnan a reptérre. Hálát adva Istennek és köszö-
netet mondva mindazoknak, akik anyagilag lehetővé 
tették számunkra ezt az utat, tértünk haza abban re-
ménykedve, hogy az inspirációt, amelyet ott kaptunk 
sikeresen tudjuk alkalmazni itthoni munkánkban.

BARDÓCZ-TÓDOR ANDRÁS, BENEDEK CSONGOR, 
JOBBÁGY JÚLIA

Gondolatok a megértésről
Mennyi minden másképp lenne, ha az emberek meg-
értenék egymást!

Mennyi nyomor, jaj, félelem, csalódás, ellenszenv, 
panasz, háború szűnne meg az emberek között. 
Hányszor halljuk: nem bírom elszenvedni ezt az em-
bert. Pedig a baj csak az, hogy nem tudjuk megérteni. 
Ezt pedig nem olyan nehéz megpróbálni, és sikerülni 
fog.

Hányszor halljuk, hogy anya és leánya csatározik 
egymással! Az anya szerint lánya szeszélyes, bizal-
matlan vele szemben, nem lehet bírni vele. A leány 
szerint az anyja érzéstelen, ideges, goromba, szívtelen 
és rideg hozzá. Pedig nem kellene más, minthogy pró-
bálják meg magukat egymás helyzetébe képzelni, 
egymás lelkiállapotát megérteni, ahelyett, hogy újabb 
fájó tövist szúrjanak egymás lelkébe. Az egész dolog, 
mely súlyosnak látszik, könnyen megoldható lesz, ha 
megpróbálják átérezni, hogy mit tennének, ha a má-
sik helyében lennének.

Csak egy percre legyünk mások, ne önző „én”, ha-
nem az „érdektelen más” próbáljon gondolkozni ben-
nünk. A szerelmes, ha így tesz, nem fog féltékeny len-
ni, nem mérgezi meg kedvese életét, mert érezni fogja, 
hogy fájhat a megbántás annak.

A gyermekek igyekezzenek megérteni szüleik ter-
veit, gondoskodó szeretetét, s mindjárt nem börtön, 

hanem virágoskert lesz a család. De a szülők is pró-
bálják megérteni gyermeküket, s nem fogják soha el-
veszíteni őket.

A szomszédok igyekezzenek egymás különböző 
rossz szokásait megérteni, s legyenek elnézőbbek, 
megértőbbek, s megszűnik a gyűlölködés, marako-
dás. Munkások és munkaadók, ha így próbálják meg-
érteni egymást, mindjárt könnyebben és megértőb-
ben fognak egymással egyezni. A nemzetiségek, fele-
kezetek igyekezzenek egymást megérteni, mert el-
múlt az az idő, amikor megvetésre, gyűlöletre méltó 
volt az, akinek más a nyelve, hite, faja vagy vallása.

Az Isten is megbocsátó, mert megértő. Aki megért, 
az megbocsát, s aki megbocsát, annak Isten is meg 
fog bocsátani!

GÁLFALVI GÁBOR

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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Könyvadományok erdélyi unitárius 
gyülekezeteknek
Balázsi László füzesgyarmati unitárius lelkész mun-
kája eredményeként sikerült elérnie, hogy egy fontos 
ügyben az anyaországban tevékenykedő Erdélyi Szö-
vetség figyelmét unitárius gyülekezetek felé is irá-
nyítsa. Ennek eredményeképpen az elmúlt év őszén 
megkeresett 23 erdélyi gyülekezetet, azoknak lelké-
szeit, hogy fogadnának-e egy, úgynevezett „kiskönyv-
tár” akció keretében könyvadományokat mindenféle 
anyagi áldozathozatal nélkül. Az eredményről az Er-
délyi Szövetség az évi közgyűlésén az alábbiakban 
számolt be:

„1.) A területi autonómia kivívásáig közbenső lé-
pésnek tartjuk az egyházi-kulturális autonómiát, 
vagy is az egyházközségek köré szerveződő kulturális 
élet felerősítését. Ehhez szeretnénk segítséget nyújta-
ni az egyházközségi közkönyvtárak kialakításával. A 
rendelkezésünkre álló Pro Hungaris Alapítványtól 
tankönyveket, szépirodalmi, természettudományi és 
ismeretterjesztő könyveket szállítottunk ki 2014 már-
ciusától az év folyamán tagjaink segítségével Erdélybe 
a katolikus és unitárius egyházközségeknek, Óbecsére 
pedig a Hagyományőrző és Történeti Társulat közös-
ségépítő társadalmi egyesületnek és Beregszászra, a 
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium számára.

2.) Az Erdélyi Magyarok Egyesülete kezdeményez-
te a »Mindenki könyvespolca« programot, ebbe kap-
csolódott bele Szövetségünk, amikor könyvadomá-
nyokkal a helyi közösségi élet fellendítéséhez, az egy-
házközségi kiscsoportok működéséhez akar segítsé-
get nyújtani. De segíthet a magyar nyelv ápolásában 
is. Tudunk küldeni irodalmi, történelmi, művészeti, 

néprajzi (az ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások 
felelevenítéséhez stb.) könyveket. E könyvek a ma-
gyarországiak felajánlásából származnak, és az Erdé-
lyi Magyarok Egyesülete helyiségében vannak tárol-
va.

Balázsi László unitárius lelkész úr közvetítésének 
köszönhetően Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári uni-
tárius püspök úr felkarolta a kezdeményezésünket (a 
püspökségen tárolni és eljuttatni a gyülekezeteknek 
– B. L.), és négy unitárius egyházközség lelkészével si-
került felvennünk a kapcsolatot, és az első könyvszál-
lítmányokat eljuttattuk a Recsenyédi Unitárius Egy-
házközség (Nagy Adél lelkész), a Székelymuzsnai Uni-
tárius Egyházközség (Újvárosi Katalin lelkész), a 
Tordatúri Unitárius Egyházközség (Bodor R. Piroska 
lelkész) és a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórvány-
egyházközség (Koppándi B. Zoltán lelkész) részére 
múlt év decemberében. Ezeket a szállításokat a továb-
biakban újakkal szeretnénk bővíteni.”

Balázsi László elmondása alapján a 23 megkere-
sett gyülekezetből öten jelentkeztek vissza, a Szövet-
ség néggyel tudta felvenni a kapcsolatot. Bátorítják a 
többi gyülekezetet is, nem csak a megkeresetteket, 
hogy jelentkezzenek, mert valóban értékes adomá-
nyokról van szó. 

Az Erdélyi Szövetségnek elnök asszonya az a 
Bácsfainé dr. Hévízi Józsa, akinek vezetésével sikerült 
emléktáblát avatni Orbán Balázsnak, a legnagyobb 
székelynek emlékezetes ünnepség keretében a fővá-
rosban. Az emléktábla-állítás kezdeményezője a Szö-
vetség korábbi elnöke, néhai dr. Lipcsey Ildikó törté-
nész, aki katolikus létére, a személyes barátság és 
együttműködés eredményeként több mint nyolcmilli-
ós hagyatékot adott nekünk, unitáriusoknak. (UK)

„A humor Isten ajándéka” (Báró József)

Bírod-e még, Mária?
Az 1950-es évek elején történt a Teológián, egy gya-
korlati órán. Dr. S. Dániel tanár vezetésével gyakorló 
istentiszteleteket végeztek a lelkészeknek készülő teo-
lógiai hallgatók. A szónoklati teremben deszkából ösz-
szetákolt szószékre kapaszkodtak fel a szolgálatot 
végzők, remegő térdekkel. Jelen volt, mint hallgató-
ság, minden évfolyam. Az imát és prédikációt meg 
kellett tanulni – se „puska”, se súgó nem volt. (A színé-
szeknél legalább van súgó.) A tanár véleménye az volt, 
hogy a prédikáló lelkész nemcsak szavaival, de sze-
mével is állandó kapcsolatot kell tartson hallgatósá-
gával. 

Az első éves hallgató hetekkel azelőtt készült a 
gyakorlati órára. Talán hátulról előre is el tudta mon-
dani csendes magányában, vagy éppen éjszaka, két 

álom között. Szép karácsonyi prédikációval készült. 
Ment is jól minden egy ideig: Mentek József és Mária 
Bethlen felé, hogy a császár parancsának eleget te-
gyenek. Gyalogosan mentek, állítólag hideg szél fújt, 
Máriának is elközelgett a vajúdása ideje. A szélnek ne-
kifeszülve, fázva-dideregve haladtak előre. József látta 
Mária nehéz helyzetét és sajnálkozva kérdezte újból 
és újból: „Bírod-e még, Mária?”

Ahogy mondani szokás, itt a „lemez elakadt”. Sze-
gény papnövendék izgalmában elfelejtette a folyta-
tást. Elismételgette még egy párszor: „Bírod-e még, 
Mária?”, de sehogy se akadt rá a folytatásra, amikor is 
a tanár egy kissé viccesen – arra gondolva, hogy lesz 
ez még valamikor jobb is – felszólt: „Nem tudjuk, hogy 
bírja-e még, Mária, de mi már nem bírjuk. Jöjjön le!”

És igaza volt a tanárnak, ment az még jobban is a 
későbbiekben, „puska” nélkül is. 

LŐRINCZI KÁROLY
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Kapunyitás Mészkőre
Idén rendkívüli tervekkel kezdtük az egyházközségi 
életet Mészkőn. Kerítést álmodtunk és új kaput a Ba-
lázs Ferenc Szeretetotthon mellé. Nem is akármilyent: 
a vidékünkre jellemző, de a faluból már teljesen eltűnt 
hagyományos fedeles utcaajtót, mint amilyen az 
aranyosrákosi vagy várfalvi papikertek bejáratát dí-
szíti. Miután Mikulás-ajándékként ígéretet kaptunk 
bencédi testvérgyülekezetünk vezetőségétől a kapu 
kifaragására, s a szakemberektől, hogy a tervet elké-
szítik, belevágtunk a pénzforrások előteremtésébe. 

Ez alkalommal is partnerre akadtunk az alsó felső-
szentmihályi Éden 75 Egyesületben, amely Kapunyi-
tás térben és időben címet viselő projektünkkel bene-
vezett a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványon 
keresztül meghirdetett Unitárius Kaláka Alap pályá-
zatra. Tulajdonképpen egy adománygyűjtési verseny-
be szálltunk be, ahol az a három kezdeményezés 
nyerhet támogatást, mely a projektje költségvetés-
ében meghatározott összeget leghamarabb össze-
gyűjti. 

Eltökélten láttunk neki a gyűjtésnek. Lelkészünk 
hirdette a szószéken, közzétette a világhálón, mi pe-
dig mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne-
hogy egy ember is akadjon a faluban, aki nem tud a 
tervről. A pénz a vártnál sokkal gyorsabb ütemben 
gyűlt össze. Vasárnapról vasárnapra az istentiszteleti 
hirdetések rendjén megtudtuk, hogy mennyivel gya-
rapodott az összeg, és hányadik helyen vagyunk a 
versenyben. Sokan közülünk az alapítvány honlapján 
is követték az eredmény alakulását. Mindig jóleső ér-
zés volt, amikor olyan pénzösszegek jelentek meg a 
számlán, melyek forrását nem ismertük: kívülállók 
számára is megtetszett, és támogatták az ötletet.

Már január vége felé tudatosult, hogy lényegében 
csak önmagunkkal versenyzünk, hiszen több lóhosz-
szal előztük meg versenytársainkat. A február 14-én 
szervezett színdarabos farsangi bál előzetesen projek-
tünk támogatására szánt tombolabevételét már más 
célra, a tetőtéri vendégszobák felszerelésére fordíthat-
juk. A körülmények is nekünk dolgoztak, s február kö-
zepére Furu Xénia építész is elkészült a részletes ka-
putervvel, melyhez szakmai útmutatást Furu Árpád, 
a vidék népi építészetének kutatója nyújtott.

Február 19-én a még hiányzó 60 lej is megtalálta 
az útját a számlaszámra. Elsőként gyűjtöttük össze a 
pénzt. Köszönjük minden támogatónknak.

Léleknyitás
A kapu-projekt azonban nem kötötte le minden figyel-
münket. Megkezdődtek a hagyományos bibliaórák, a 
heti nőszövetségi találkozók. Januárban részt vettünk 
a Bágyonban szervezett Együtt Isten völgyében ren-

dezvény évnyitó gáláján, ahol más aranyos széki uni-
táriusokkal kialakított jó kapcsolatunkat ápoltuk. Az 
asszonyok tervezték a színdarabtanulást is, azonban 
végül a fiatalok vették át a stafétát, és két darabbal ké-
szültek a már említett bálra, amely idén is nagyon jól 
sikerült. A fiatalok előadására zsúfolásig megtelt a te-
rem. Köszönjük azoknak a bágyoni, aranyosrákosi, 
kövendi, alsófelsőszentmihályi, tordai, várfalvi bará-
tainknak a jelenlétet, akik évek óta rászánják az időt, 
hogy a farsang idején velünk ünnepeljenek.

Az így felszabadult időt a nők arra fordították, 
hogy varrottas-mozaikot készítsenek a bencédi test-
vérgyülekezet számára. A mozaik 12 darab 55 cm át-
mérőjű négyzetből áll, minden darabját más-más sze-
mély varrta ki. A minták azonosak a Szeretetottho-
nunk falát díszítő mozaik-varrottaséival. Az egyetlen 
különbség, hogy a nálunk használt kék helyett a 
bencédiekét piros cérnával varrtuk ki. Közben, re-
kordidő alatt, egy úrasztali terítő is elkészült, melyet 
az alsóbencédi templomba szántunk a köztünk levő 
barátság jeleként. A sietséget az indokolta, hogy már 
tavaly meghívást kaptunk testvérgyülekezetünktől 
az éves rendszerességgel megrendezett Házasember 
bálra, s nem akartunk üres kézzel menni. Tucatnyian 
tettük tiszteletünket az alkalmon. Úgy mentünk, mint 
haza. A falvédő és az úrasztali terítő átadására a va-
sárnapi istentiszteleten került sor a felsőbencédi 
templomban, ahol aznap 400%-os volt a templomlá-
togatás. Még várt ránk egy kihívás. Délután 5 órára 
haza szerettünk volna érni, hogy részt vehessünk az 
Együtt Isten völgyében rendezvényen Alsófelsőszent-
mihályon. Végül, ha kissé megkésve is, sikerült csat-
lakozni a már jelenlevő falustársainkhoz és a több 
mint száz „Isten-völgyihez”, hogy együtt hallgassuk 
meg Keszeg Vilmos néprajzkutató előadását az ara-
nyos széki értékekről.  

Zárásként szeretném megemlíteni, hogy a február 
eleji tisztújító közgyűlés eredményeként változás tör-
tént az egyházközség vezetőségének élén. Novák 
György gondnok csupán keblitanácsosként kívánt 
mandátumot vállalni. A közgyűlés Szél Gyula, koráb-
bi pénztárosnak szavazott bizalmat a gondnoki tiszt-
ségre. Novák György 14 évig volt gondnoka az egy-
házközségnek. Tevékenysége alatt jó csapatjátékos-
ként, az erre vállalkozó segítőtársakkal együtt sike-
rült az egyházközség életében megerősíteni a világiak 
felelősség- és feladatvállalását, alulról szerveződővé 
tenni a közösséget; nagyszerű meglátásaival, követ-
kezetességével, egyetértésre való törekvésével, példa-
mutatásával és meggyőzőerejével előre vinni a közös-
séget. Mandátumának ideje alatt sikerült az alaptól a 
padlásig megújítani a lelkészi lakást, újrafedni a 
templomot, és felépíteni az új Balázs Ferenc Szeretet-
otthont. E helyen is köszönjük a közösség érdekében 
kifejtett szolgálatot. 

HALMÁGYI PIROSKA
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SZERETETSZOLGÁLAT

Meleg ételt osztott a Gondviselés 
Segélyszervezet Pesterzsébeten
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tago-
zatának szervezésében 2015. február 20-án immár 
harmadik alkalommal került sor melegétel-osztásra 
Pesterzsébeten, az önkormányzat Civil Házában. A 
városrészben nagyszámban élnek hátrányos szociá-
lis helyzetű családok és egyedülálló emberek, a mun-
kanélküliség is átlagon felüli szinten áll.

A korábbi évekhez hasonlóan 200 adag babgu-
lyást szolgáltunk fel. Az adventi adománygyűjtésből 
megmaradt tartós élelmiszert is kiosztottuk az alkal-
mi ebédlőbe betért rászorulóknak. Bánó Miklós el-
nökségi tagunk jóvoltából mintegy 300 kilogramm 
naranccsal és almával is meg tudtuk ajándékozni az 
ételosztásra érkezőket. 

Az önkormányzat előzetesen ételjegyeket küldött 
az általa ismert rászorulóknak. A családosok ételhor-
dó edényeket hoztak, míg az egyedülállók a helyszí-
nen fogyasztották el a Magyar Államkincstár kony-

háján készült ebédet, melyet a Segélyszervezet hat 
önkéntese szolgált fel. Önkénteseink ezúttal is elbe-
szélgettek az ebédet a helyszínen elfogyasztó embe-
rekkel, akik nagy részével a korábbi években is talál-
koztunk. Szomorúan kellett megállapítanunk, hogy 
életük nem vett kedvező fordulatot az elmúlt évben 
sem, így továbbra is meg kell küzdeniük a szegénység 
mindennapos gondjaival.

ZOLTÁN CSABA 

Kórházlátogatás a betegek világnapja 
alkalmából
Február 11-ét II. János Pál pápa kezdeményezésére 
nyilvánították a betegek világnapjává 1993-ban. A 
betegségen a testi, lelki és szellemi egyensúly meg-
bomlását értjük, mely az embert meggátolja abban, 
hogy a társadalomban szervesen részt vehessen. A 
betegek világnapja azt a célt hivatott szolgálni, hogy 
világszerte felhívja az emberek figyelmét a beteg em-
bertársaikra, illetve, hogy segítsen megérteni a szen-
vedés miértjét. Alapvető emberi kötelességünk – 
egészségi állapotunktól függetlenül –, hogy beteg 
felebarátainkkal együttérezzünk, őket a lehetőségek 
szerint segítsük, és társuk legyünk megpróbáló élet-
helyzetükben. 

A betegek világnapja alkalmából a Gondviselés Se-
gélyszervezet székelykeresztúri fiókja és a Székely-
keresztúri Unitárius Egyházközség évek óta látoga-
tást szervez a helybeli kórházban. 

Idén február 14-én került sor a megszokott látoga-
tásra. Szombatfalvi József lelkész, a Gondviselés Se-
gélyszervezet elnöke köszöntötte a betegeket, és a 
kórház alkalmazottait. Alkalmi áhítatának alapgon-
dolataként a 31. Zsoltárból olvasott fel egy részletet, 
majd a betegek felépüléséért imádkozott, valamint 
azokért, akik hűséggel szolgálják őket a gyógyulás he-
lyén, vagy szerető szívvel állnak mellettük a családi 
hajlékokban. Az elhangzott ima után az ifjúsági egy-
let szívhez szóló műsora következett. Az előadást kö-
vetően egy-egy biztató verssel kívántunk mielőbbi 

felépülést a jelenlevő betegeknek, majd a gyermekosz-
tályon folytattuk a látogatást. Megható volt látnunk, 
hogy a kisgyermekek felnőtteket megszégyenítő türe-
lemmel viselték a betegséggel járó megpróbáltatáso-
kat. Énekkel és játékokkal ajándékoztuk meg őket, 
megpróbálva elviselhetőbbé tenni számukra a kórhá-
zi létet.

Mind a betegek, mind pedig a kórházi dolgozók 
örömmel fogadnak minket évről évre, mivel egy kis 
figyelmességgel sikerül megtörnünk a kórházi élet 
szomorú hangulatát. Mindnyájunknak szükségünk 
van erre, hogy lelkileg feltöltődve folytathassuk a 
munkánkat: ki a kórház falain belül gyógyulva, vagy 
éppen gyógyítva, ki a kórházon kívül élve mindenna-
pi életét.

BALOGH RÉKA
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NŐK VILÁGA

 Az Unitárius Nők Országos Szö-
vetsége és az IWC (az Unitárius és 
Unitárius-univerzalista Nők Nem-
zetközi Szervezete) negyedik alka-
lommal szervezett hétvégi kétna-
pos vezetőképzést.

Tavaszt idéző február 20  -ai dél-
után érkeztünk meg a székely-
udvarhelyi Küküllő Szállodába. 
Vezetőképzésre jöttünk, egyesek 
már visszatérőként, mások elő-
ször, kíváncsian várva, hogy mivel 
lepnek meg az előadók és szerve-
zők. Az összerázó megnyitó után 
Győri Kinga projektmenedzser fel-
elevenítette az előző képzések 
kulcsszavait és lényegét, ezáltal az 
újonnan résztvevő nőtársainkat is 
beavatta a vezetés, menedzsment, 
konfliktusvezetés, projektkészítés 
fogalomvilágába. 

Drd. Ferenczi Enikő mentálhigi-
énés szakember, aki állandó elő-
adója volt a képzéseknek, egy kis 
önismereti tréninggel fűszerezte 
meg a délutánt, felrázva minket az 
utazás fáradalmaiból. Interaktív 
előadásának központi kérdése – Ki 
néz vissza a tükörből? – megmoz-
gatta neuronjaink szinapszisait, és 
a kezünkbe adott tükrökbe bele is 
nézhettünk, lehetőséget adva ma-
gunknak a válaszra. Majd Telman 
Enikő mentálhigiénés szakember 
táncmeditációját gyakoroltuk le-
fekvés előtt, amit egy kis nevetés-
terápiával egészítettünk ki.

A lelkiség szárnyain
Szombaton reggeli után Nagy Adél 
recsenyédi lelkésznő rendhagyó 
áhítata és a közös imádkozás össz-
pontosította gondolatainkat dr. 
Czire Szabolcs teológiai tanár na-
gyon érdekes – A globális unita-
rizmus vallási piac földrengésre rea-
gáló törekvései – előadására. A vi-
lágban évről évre növekvő szám-

ban formálódó unitárus csoportok 
rövid áttekintése után az előadó a 
„vallási piac” elmúlt évtizedekben 
tetőződött alapvető átrendeződé-
sét vázolta. Egészen átalakult a 
„vallásosság” fogalma, változatos 
fogyasztói magatartásokkal színe-
ződött a vallásosság megélése. A 
létrejövő új kategóriákat számos 
logika mentén lehet értelmezni. Az 
előadó az intézményi kötődés és a 
spiritualitás tengelyek mentén leír-
ható négy csoport alapján mutatta 
be, hogy egyházi közösségi gondol-
kodásunk általában csak egy-két 
kategóriára figyelve határozza meg 
önmagát. A mai társadalmi való-
ságra való jobb reagálás érdekében 
számos egyházi stratégiai lépés be-
mutatására is sor került a hagyo-
mányok megőrzése és az eredetien 
új ötletek két végpontja között.

Bepillanthattunk egy rövid, de 
nagyon érdekes előadás erejéig az 
Egyesült Államok unitarizmusába 
is. Az előadó Linda Barnes, erede-
tileg biológia tanár, jelenleg teoló-
giai hallgató, három gyermek 
édesanyja előadását Kelemen Éva 

tolmácsolta. Linda mesélt a saját 
gyülekezetében gyakorolt szertar-
tásokról és arról, hogyan próbál-
nak megoldásokat találni külön-
böző akadályok esetén. Érdekes-
nek tartottam a náluk gyakorolt 
„layleadership” (világi vezetés) ter-
mészetességét, sőt a fiatalok bevo-
nását is szertartásaik megszerve-
zésébe. Elmesélte, hogy a világi 
ember tudatosan vállal feladatot a 
gyülekezetben, és felelősséggel 
véghez is viszi. 

Ferenczi Enikő előadása segít-
ségével interaktívan elemeztük a 
vallás kulcsszavait – szertartás, 
etika és hitvallás – és ezek fontos-
ságát a templomban és mindenna-
pi életünkben. Unitárius hitvallá-
sunk szerint elemeztük, hogy mi-
ért több az életünk attól, hogy hi-
szünk, és egyes nőtársaink bibliai 
idézetekkel fejezték ki azt, hogy Is-
ten munkatársai vagyunk. Fekete 
Júlia elmesélte megtapasztalását, 
hogy Isten tenyerén hordozza őt 
életének hét éve tartó küzdelmé-
ben, s ez milyen csodálatos élmény. 
Kihívás volt számomra elképzelni, 

Vezetőképzés Székelyudvarhelyen
BALÁZS-FÜLÖP ILDIKÓ

A kiscsoport a család működési szabályait próbálja rendszerbe foglalni
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miről beszélgethetnék Jézussal, ha 
mellém telepedne kávézás közben. 
Meggondolkodtató, nemde?

Rendszer és egységre 
törekvés
Lélekben megújulva gazdasági és 
marketing síkra váltottunk Borzás 
Jenő vezetésével, aki a képzés ha-
tására indította el vállalkozását. 
Felvázolta, hogy miért fontos cé-
lunk elérésében az akaraterő, ami 
hatványozódik bátorsággal és ki-
tartással, és hogy a vállalkozás-
ban milyen nagy szükség van 
rendszerre azért, hogy megelőz-
zük a kaotikusságot. Kolumbán 
Gábor közgazdász A szívesség 
szentsége, a másként és másokért 
vállalkozás útja című előadása 
megmozgatta mindenki lelkét és 
szellemét, és tudatosult újra ben-
nünk, hogy az ember szenteli meg 
a helyet. A pénzorientált modern 
gazdaság az individuum céljait 
szolgálja, akár más (ember-termé-
szet) kárára is. Ez megbontja a har-
móniát, és ezáltal felbomlik az 
Egység. Az egység megteremtésé-
nek egyik módja a közösség, ami 
Márton Áron római katolikus püs-
pök szerint azt jelenti: ha lélekben 
testvérek vagyunk, akkor egymá-
sért is felelősek vagyunk. Érdekes 
volt számomra, hogy közgazdász-
ként, tanárként, „karriert” hátra-
hagyva az előadó gyerekkori ál-
mát beteljesítette, bivalyfarmot lé-
tesített Énlakán. Elveit és tudását 
követve közösséget szentesített 
vállalkozásával, hiszen arra törek-
szik, hogy környezetével, a termé-
szettel, az állatokkal és önmagával 
is harmóniában élve olyan közös-
ségi életformát alakítson ki, amitől 
szabad embernek érzi magát. A 
„legyen meg a Te akaratod” meg-
tanította, mik a teendői. Mélyen 
belém íródott az a mondata, hogy 
„eszemmel elmondom azt, amit 
szívemmel cselekszem”. A más-
ként, másokért vállalkozás tudato-
san figyel a közösségre, egységre 
törekvéssel próbál megélhetést te-

remteni. Egységben közösséget 
fenntartani csak szeretet és egy-
másra való odafigyeléssel lehet. A 
leadershipnek ez a lényege. 

Nagy Gizella programkoordiná-
tor bemutatta a Marosvásárhelyi 
Bolyai téri Unitárius Egyházköz-
ségnél nagy sikernek örvendő fia-
tal házasok és kisgyermekes csalá-
dok napjának programtervezetét. 
Ez a program elsősorban a fiatal, 
passzív egyházközségi tagok bevo-
nását célozza meg. Rendhagyó 
módon közelít, a hagyományos 
mellett valami egészen mást kinál. 
Célja az odafigyelés, a másokért, 
másként megszólítás és a közös-
ségépítés. A résztvevők a bemuta-
tott program alapján elkészítik a 
saját közösségi programtervezetü-
ket, amihez a szervezőktől segítsé-
get kérhetnek, és amit az őszi kép-
zésen majd be fognak mutatni. 

Átkeretezve
Utolsó képzési napunk az átkerete-
zés módszeréről és a spiritualitás-
ról szólt. Czire Szabolcs előadása 
után úgy vélem, mindannyian me-
rünk átkeretezve gondolkodni. En-
nek lényege az, hogy megtanuljuk 
negatív érzéseinket pozitív érzé-
sekké alakítani reális és egészséges 
új nézőpont által. A valóságot min-
dig érzékszerveinken és a már 
meglévő tudati-érzelmi tartalma-

inkon (emlékek, traumák, tapasz-
talatok) átszűrve értelmezzük. Ér-
zelmi-gondolati keretünk megvál-
toztatására testünk kémiai folya-
matai is azonnal válaszolnak, és 
bár ez önmagában nem változtat 
meg egy helyzetet, új szinten tesz 
képessé szembenézni azzal. Az elő-
adó konkrét módszereket mutatott 
be a negatív gondolatok és trau-
mák tudatosítására és azok átala-
kítására, például új testi kondicio-
nálások kialakítása által. Általános 
helyzetekre olyan keretmondatok 
hangzottak el, mint például ez: ke-
resem, hogyan tudna az élet most 
meglepni engem ebben a helyzet-
ben a magam jóságával, nagylel-
kűségével? Mélyen egyetértettünk, 
hogy az ima – amelyről szintén 
szép példák hangzottak el –, az 
egyik leghatékonyabb átkeretezési 
módszer, amelyben a modern tu-
domány és az ősi szellemi gyakor-
lat harmóniája fonódik egybe.

Ferenczi Enikő záró előadásá-
ban arra biztatott, hogy töreked-
jünk harmóniába kerülni önma-
gunkkal és a gondviseléssel, és 
bízva, bátran, tudatosan éljünk. 

Ezen vezetőképzés közösségi 
egységet szentesített egy gyönyö-
rű környezetben, melyet László Já-
nos, a Küküllő Szálló tulajdonosa 
és munkaközössége biztosított 
számunkra. Ezt a közösségi érzést 
szeretnénk átadni gyülekezetünk 
minden tagjának.
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Együtt örültünk…
„Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt, örvendezzünk és 
vigadjunk ezen!” (Zsolt 118, 24)

Gondoljunk csak a szürke hétköznapokra: egyformák, 
ködösek, bánatosak. Igen, ilyenkor miről is beszél-
nénk? Emelkednek az árak, nincs munkahely, sokat 
dolgozunk, nem fizetnek, betegesek vagyunk… és ta-
lán a panaszra egy oldal sem lenne elég. Aztán egy-
szerre megjelenik a farsang időszaka, amely egy pilla-
natra arcunkról leveszi a bánat fátylát, magával ra-
gadja a szomorúságot, és vigadunk egy keveset.

Így voltunk mi is, sepsiszent királyi asszonyok, 
amikor február 6-án este farsangi hangulatban vár-
tuk a kőröspataki nőszövetség tagjait. Persze, ha far-
sangi hangulatról beszélek, ezúttal arra gondolok, 
hogy asszonyaink szerepet vállalva és azt megtanul-
va magukra öltötték a vidámság álarcát. A hideg, sze-
les, hóviharos februári est, Istennek hála, nem akadá-
lyozta meg a vendégek érkezését.

Szeretettel jöttek. A szentkirályi asszonyok izgatot-
tan várták: vajon hogyan sikerül az Azok a szép napok 
című kis zenés előadásunk. Amíg a nagy adag töltött-
káposzta főtt – hisz ez is a farsangi kedvenc ételek 
közé tartozik –, a szerepüket ismételgették. Rövid idő 
alatt csodáról tettek tanúbizonyságot az asszonyok. 
Sok próbára nem volt idő. Már kezdték mondogatni: 
olvassuk, ha nem megy. Nagyon szomorú lettem, de 
tudtam, a két főszereplőnek sok tanulni való jutott… 

És sikeres volt a farsangi kis műsorunk. Együtt 
tudtunk a kőröspatakiakkal örvendezni, együtt tud-
tuk feledni a mindennapok gondját. A taps jó hatással 
volt az asszonyokra, s a finom töltöttkáposztát együtt 
elfogyasztva nem tudjuk elfelejteni az idei farsangi ta-
lálkozót. Együtt tomboláztunk, izgatottan figyeltük a 
nyertes számokat. De rájöttünk, nem is a nyerés a fon-
tos, hanem a kellemes februári farsangi est, még ak-
kor is, ha a hideg szél megmutatta, hogy februárt nem 
lehet olyan könnyen lerázni, a februári szél minden 
kis sarkot megkeres.

És milyen jó falun lakni! Kitalálják, vajon miért? 
Ezzel a kis szöveggel választ adtak az asszonyok: 
„Rendező, koreográfus? A szereplők? Helyből, a kicsi 
Szentkirályból, vagyis minden, de minden házilag al-
kotott. És higgyék el, ezért jó a falusi élet: nemcsak az 
élelem, a szellemi táplálék is frissen, helyben terem.”

ADORJÁNI GYÖNGYVÉR

Farsangi kavalkád
Alig összegeztük év végén a székelyudvarhelyi nőszö-
vetségben az elmúlt esztendő gazdag, tartalmas tevé-
kenységét, máris itt van az új esztendő új tervekkel, 
sok tennivalóval. Az újévi első zsíroskenyeres nőszö-
vetségi találkozásunk alkalmával a kölcsönös  jókí-
vánságok után tervezgetünk, beszélgetünk és össze-
állítjuk az évi programunkat. Így tettünk most is. Leg-
első témánk a farsangi időszakhoz kapcsolódott, és 
igazi színes tevékenységek megvalósítására került 
sor. A kézimunkázás során könyvborítókat varrtunk 
templomunk énekeskönyveire, csipkés zsebkendőket 
készítettünk a konfirmálandó ifjaknak ajándékba. 
Felelevenítettünk régi tevékenységeket, és kalákában 
megvarrtunk két paplant is, amelynek kivitelezé-
sében idős édesanyám irányított. A régi farsangok 
hangulatát elevenítettük fel, amikor a közösség tagjai 
egymást segítve kalákában dolgoztak és szórakoztak 
a téli időben.

Bekapcsolódtunk az ötödik alkalommal megszer-
vezett felolvasó-mara tonba. Kányádi Sándor művei-
ből olvastunk fel verset és prózát egyaránt. 

Január hónapban került sor az ökumenikus ima-
hét megszervezésére a belvárosi felekezetekkel közö-
sen. Minden este nagyszámú résztvevővel zajlottak 
ezek az események. Jó volt megtapasztalni közössé-
günk erejét, összetartozását a vallási különbözőségek 
ellenére is. A református, katolikus és unitárius temp-
lomok padjai sorra minden este megteltek istenhívő 
emberekkel. Januárban a lókodi öregotthont is meglá-
togattuk nőszövetségünk egy csoportjával. Segítsé-
gül alapélelmiszereket, zöldséget, gyümölcsöt vit-
tünk, amivel hozzájárultunk az intézmény fenntartá-
sához. Látogatásunk során megtapasztaltuk az ott 
élő idősek háláját és az alkalmazottak szíves vendég-
látását.

A továbbiakban sor került még egészségügyi elő-
adás meghallgatására, filmvetítésre, névnapköszön-
tésre és a farsangbúcsúztató megszervezésére. Min-
den eseményen örömmel vettek részt nőszövetségünk 
tagjai, és aktívan kapcsolódtak be a tevékenységekbe. 
Kérjük továbbra is a jó Isten áldását tevékenységeink-
re, tagjainknak pedig erőt, egészséget a további ter-
vek megvalósításához.

BLÉNESSY JOLÁN
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IFJÚSÁGI OLDAL

2015 az ODFIE éve
„Omnia semper reformanda” – kiáltották a középkor-
ban, és e mondat alatt az emberek legtisztább vágyu-
kat fejezték ki: „mindent meg szeretnénk újítani, még-
pedig rögtön!” Az ODFIE Küldöttgyűlése ehhez hason-
ló szellemiségben döntött az elmúlt év őszén az ún. 
„forradalmi év” bevezetéséről, amelynek lassan a fe-
lénél járunk. 

A forradalmat ez esetben azonban nem lázongás-
ként kell értenünk, hiszen nem áll szándékunkban 
rendszert váltani, egyszerűen csak erőforrásainkat 
ebben az évben elsősorban a helyi egyletek erősítésé-
re szeretnénk fordítani. Az elmúlt 6 hónapban az egy-
letesek különböző tevékenységekben jeleskedtek: 
megkeresték és beavatták a frissen konfirmáltakat az 

egyletekbe, ifjúsági istentiszteleteket szerveztek, ka-
rácsonyi műsorokat állítottak össze, besegítettek az 
egyházközségi munkákba, fogadták a körutasokat, és 
vezetőiket delegálták az egyházkörönként megszer-
vezett vezetőképzőkre. Az elkövetkező időszakban az 
immár megerősödött egyletek egymással kell majd 
ún. „keresztegyleteket” létrehozzanak, amelyet a jól 
bevált egyházon belüli testvéregyházközségek min-
tájára szeretnénk megvalósítani. Emellett fogadják 
majd a körutasokat, egyházköri találkozókon vehet-
nek részt, nyáron pedig fiatalokhoz méltó lelkesedés-
sel készülhetnek a SegédKezek kalákatáborra, illetve 
„sztár-rendezvényeinkre”, a Konferenciára és a Szín-
játszó találkozóra. Munkára fel hát, kedves fiatalok, a 
forradalom még javában zajlik!

ELEKES ZSOLT

Vezetőképző és a közös siker receptje
1259,8 km, 118 résztvevő, 78 óra képzés, 18 nap, 6 ve-
zetőképző, 5 helyszín. 

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet küldött-
gyűlése úgy döntött, hogy a 2015-ös évet a fiókegyle-
tek, azaz a szervezet helyi szintjének megerősítésére 
szánja. Éppen ezért az évet egyházkörönként szerve-
zett vezetőképzőkkel kezdtük, ahol a helyi csoportok 
fiókegyleteit készítettük fel a munkára.

A hat hétvége alatt a résztvevők nagyító alá he-
lyezték a szervezetet, hogy minden apró részletével 
megismerkedhessenek, majd a helyes időbeosztás és 
kommunikáció kérdéseiről beszélgettek, és tanultak 
hasznos tippeket. Közösen keresték arra az igencsak 
fontos kérdésre a választ, hogy milyen a jó vezető, mi-
lyen az a vezető, akire felnéznek, illetve ők maguk mi-
lyen vezetővé szeretnének válni. Nem maradhatott el 
az önismeretre szánt idő sem, illetve a rendezvény-
szervezés részleteivel is foglalkoztak. Az elméleti ré-
szeket gyakorlatok, játékok, közös filmnézés egészí-
tette ki. A rendezvényt minden alkalommal a vasár-
napi istentiszteleten való részvétellel zárták a fiata-
lok. 

Nagyon sokan és nagyon gyakran szeretnénk va-
lamit megváltoztatni, megváltozni azonban keveseb-
ben és ritkábban. Mi pont ezért kezdtük a forradalmi 
évet az önmagunkkal való szembenézéssel, az önma-
gunk munkastílusának a megváltoztatásával. A leg-
nehezebbel. A többi mindennek a viszonylatában 
könnyű lesz. Könnyebb, mert már tudjuk, hogy a terv 
nélküli cél csak kívánság. Tudjuk, hogy mit jelent a 
kétperces, illetve a 25/5 perces szabály, és tudjuk, 
hogy nem elfoglaltaknak, hanem hatékonyaknak kell 
legyünk.

A legfontosabb: mindannyian tudjuk, hogy mi a 
célunk. Megerősödni. De azt is megtanultuk, hogy a 
nagy célt kisebb részekre kell osztani, és lépésről lé-
pésre haladni a megvalósítása felé. A vezetőképzők 
ennek a feladatnak az első lépései voltak, mi határo-
zottan és jókedvvel léptük meg őket. Dolgozunk. Igaz, 
nem könnyű a feladat. Mert nem könnyű ezeket a 
„mai” fiatalokat inspirálni és vallásos környezet fele 
terelni. Nem könnyű, mert számtalan elfoglaltságuk 
van. Nem könnyű, mert sokan kételkednek, vagy nem 
bíznak magukban, a munkában, amit végeznek, és 
folytathatnánk a sort. De ezek kifogások. Aki valamit 
meg akar tenni, az megtalálja rá a megoldást, aki 
nem, az megtalálja a kifogást. Talán ez a mondat a 
vezetőképzők egyik legfőbb felismerése. És hála a jó 
Istennek, van 118 fiatal, aki a megoldásokat, és nem a 
kifogásokat keresi. 

1259,8 kilométert tettünk meg a cél felé, még sok 
ezer következik. Tartsanak velünk az úton!

A rendezvényt támogatta a Bethlen Gábor Alap.
FÜLÖP JÚLIA
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Levél
Címzett: XVIII. Versmondó és nép-
daléneklő verseny
Feladó: ODFIE
Helyszín: Sepsiszentgyörgy
Dátum: 2015. február 20–22.

Kedves VNV!
Először is nagyon boldog 18. 

születésnapot szeretnék kívánni, és 
remélem, hogy még sokáig örven-
deztetsz bennünket. Nagy öröm 
volt számomra, számunkra, hogy 
együtt ünnepelhettünk, együtt ne-
vethettünk, örvendezhettünk.

Ez a születésnap, ez a rendez-
vény sok mindent adott nekünk. 
Meleg kézfogásokat, baráti ölelése-
ket, szeretetet, életre szóló élmé-
nyeket, számos boldog pillanatot, 
amiért mindannyian hálásak va-
gyunk. Megtaláltuk barátainkban 
a bennük rejlő tehetséget, szépsé-
get, repülhettünk a népdalok és a 
versek szárnyán, és érezhettük, 
hogy tartozunk valahová. Hogy 
vagyunk valakik. Hogy saját ma-
gunkkal szebbé tehetjük a világot. 
Ezt tették velünk is a versenyzők, a 
győztesek, a díjazottak, a résztve-
vők, a zsűrik és mindenki. Szebbé 
tették a világunkat. A csengő han-
gokkal, a gyönyörű versmondás-
sal, a puszta mosolyokkal, a szere-
tetükkel, mindennel. 

A rendezvényen volt Mesterek 
társasága interaktív beszélgetés, 
ahol két „mester”, István Ildikó 
népdalénekesnő és Farkas Well-
mann Endre költő beszéltek életút-
jukról, kulisszatitkokról, és adtak 
néhány jó tanácsot mindannyiunk-

nak. Ezt követően pedig gitárest 
volt a Tein kávézóban. Volt meg-
mérettetés, izgalom, humor, neve-
tés, volt hírlevél, bátorítás, gitár, 
áhítat, Százlábú néptánc, Macska-
kő a „Kis herceggel”, és minden, 
ami egy VNV-s születésnaphoz 
kell. Ezen a rendezvényen voltak 
nyertesek, voltak segítségek, vol-
tak mesterek, zsűrik, lelkészek, kí-
sérők, főszervezők, és ez segítette 
elő, hogy egy ilyen kultúr-ferge te-
ges rendezvény jöjjön létre Sepsi-
szentgyörgyön. 

Gratulálunk a győzteseknek: 
Lakatos Ágnesnek (Kisbacon) és 
Borbáth Szilveszternek (Vargyas) 
– a népdal kategória első helye-
zettjeinek, Sántha Orsolyának (Ko-
lozsvár) – a versmondó kategória 
győztesének; továbbá Balázs Hel-
gának (Gyergyószentmiklós) – a 
népdaléneklés és Isztojka Máténak 
(Székelykeresztúr) – a versmondás 
második díjasainak, illetve Tusa 
Lehelnek (Tamásfalva) – a népda-
losok harmadik helyezettjének, és 

Tatár Ágnes Teklának (Ürmös), va-
lamint Vincze Csengének (Kolozs-
vár), akik a vers kategória bronzér-
mesei. A különdíjakat vers kategó-
riában Farkas Anna (Kolozsvár) és 
Román Sára (Kolozsvár) vihették 
haza, népdal kategóriában pedig 
Sükei Katalin (Olasztelek) és Kis-
györgy Helga (Bölön). A közönség-
díjat népdalaival Borbáth Szilvesz-
ter és verseivel Tatár Ágnes Tekla 
nyerte. 

Köszönjük a sepsiszentgyörgyi 
ifjúsági egyletnek, az egyházköz-
ségnek, a főszervezőknek és nem 
utolsó sorban mindenkinek, aki 
részt vett, hogy létrejöhetett ez a 
rendezvény, és méltó szülinapot 
ünnepelhettünk. Ne feledjétek, jö-
vőre ismét találkozunk. 

Szeretettel,
BAROTHI BRIGITTA

U. i.: A VNV az ODFIE rendezvénye-
inek egy olyan pontja, fénypontja, 
ahol lélekben és értelemben egy-
aránt gazdagodhatunk.
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Adorjáni Gyöngyvér ny. postatisztviselő (Sepsiszentkirály), Balázs-Fülöp Ildikó asszisztensnő (Dicső szent márton), Balogh 
Réka programkoordinátor, Gondviselés Segélyszervezet (Székelykeresztúr), Bardócz-Tódor András teológiai hallgató (Bu-
dapest–Kolozsvár), Barothi Brigitta egyetemi hallgató (Kolozsvár–Nagyajta), Benedek Csongor teológiai hallgató (Seges-
vár–Kolozsvár), Blénessy Jolán nőszövetségi elnök (Székelyudvarhely), Elekes Zsolt teológiai hallgató, ODFIE–alelnök (Ko-
lozsvár–Brassó), Forrai Tibor tanár (Homoródszentpál), Fülöp Júlia ifjúsági lelkész, ODFIE elnök (Kolozsvár), Gálfalvi Gábor 
ny. tanító (Felsőboldogfalva), Gyerő Dávid ICUU-elnök, főjegyző (Kolozsvár–Kolozs), Halmágyi Piroska egyházközségi jegy-
ző (Mészkő), Jobbágy Júlia teológiai hallgató (Kövend–Kolozsvár), Keresztes Sándor ny. lelkész (Nagyajta), Lakatos Adél 
Csilla lelkész (Miskolc), Lőrinczi Károly ny. lelkész (Aranyosrákos), Major László lelkész (Datk), Pap Mária lelkész, püspöki 
titkár (Kolozsvár), Székely Kinga Réka lelkész, hitéleti és missziói előadó-tanácsos (Homoródszentpéter), Zoltán Csaba, a 
Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának elnöke (Budapest)

A vallási sokszínűség jegyében

2015 január–februárjában a János Zsigmond Unitárius Kollégium felekezetközi áhítatokat szervezett 
a vallási sokszínűség jegyében – Gombos Brigitte és Siklódi Lilla felvételei (részletes beszámoló az 5. oldalon)
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