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találkozóinkról

Sepsiszentgyörgyi 
szoboravató

 Greta Thunberg neve a médiá-
nak köszönhetően ma hullámo-
kat ver szűkebb hazánkban is. 
Sokak szerint példakép, aki az if-
jaknak mutatja meg az életterün-
kért vállalt felelősség lehetőségeit, 
mások szerint média csinálta pol-
gárpukkasztó, aki újabb mentális 
betegséggel „ajándékozta meg” 
a hipochondereket és a pszicho-
lógusokat: a klímakatasztrófa 
kiváltotta szorongással.

A svéd középiskolás körüli 
békétlenségen, fintorgáson túl 
felsejlik az emberélet egyik hár-

massága: kötelesség, jog, hála. A 
teremtett világ gyönyörűségét, 
gondoskodását az őszi hálaadás 
környékén tán mindannyian 
hatványozottan megéljük. Szer-
ves részei vagyunk e világnak. 
És felelősek vagyunk érte: ha 
pusztítjuk, önmagunknak ár-
tunk vele. Ha pazaroljuk kincseit, 
gyermekeink lesznek szegé-
nyebbek. Nincs jogunk az életre 
felelősségvállalás nélkül. Nem 
tudunk hála nélkül tekinteni a 
teremtésre, amelynek haszonél-
vezői és továbbadói vagyunk.

A hála tengerén
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„Fogadd el az okos intést…” (Péld 1,3a)
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LÉLEKKENYÉR

Békét teremtők…

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége első békefenn-
tartó missziója 1948. május 29-én alakult, az-
zal a céllal, hogy az akkori arab–izraeli háború 

után a térség békéjét fenntartsák. Azóta világméretű-
vé nőtte ki magát ez a misszió, s több ezerre tehető 
azon polgárok, rendőrök és katonák száma, akik a 
béke szolgálatában mégis erőszakos cselekedetek, 
balesetek, betegségek miatt vesztették életüket. Ezek-
ben a pillanatokban is, ahogy ezeket a sorokat olva-
sod, valahol a nagyvilágban sokak küzdenek a béke 
fenntartásáért, életük árán is! 

A hegyi beszéd boldogmondásait újraolvasva ta-
lán feltűnik, hogy a felsoroltak között azokra hárul a 
legkeményebb aktív feladatvállalás, akik Isten fiainak 
neveztetnek, ha felismerik s teljesítik béketeremtői hi-
vatásukat. Mert a béke valami olyan kámforszerűen 
illanó áldás, amit meg kell teremteni, következetesen, 
minden nap, megunhatatlanul, igazi, belső lelkese-
déssel átszőve, elhívatással, különben továbbáll. A 
béketeremtés felelősség. Jodi Picoult írja az Életszikra 
című könyvében, hogy „vannak, akik viselik a felelős-
séget, és vannak, akiket megvisel a felelősség”… Te 
melyik vagy ezek közül? Nem azt kérdeztem, hogy 
melyik szeretnél lenni, hanem azt, hogy ténylegesen 
melyik vagy?

Békesség forrásának, Teremtőnek Istent nevezzük, 
akinek elég volt a szándéka, elég volt azt mondania: 
„Legyen!”, s attól a pillanattól kezdve a semmiből va-
lami lett, a mindenség. Kiteljesedett teremtői szándé-
ka megalkotta ezt a változatos, titkokkal teli, kiismer-
hetetlenül szépséges világot, az otthonunkat. Terem-
tői munkájában hívta, hívja segítségül az embert. Is-
ten inasának, az embernek a béke teremtése és fenn-
tartása sokszor a leglehetetlenebbnek tűnő kihívás. 
Mert a béke nem hever az ajtó előtt, nem lehet leemel-
ni üzletek polcáról, nem kölcsönözhető. A béke dön-
tés, a szabadon meghozott döntés préséből kifacsart 
életújító nedű.

Steinbeck kínai filozófusa, Li juthat eszünkbe, aki 
olvassa a Bibliát, egy ún. Jakab korabeli fordításban. 
Amikor ahhoz a részhez ér, mikor az Úr Káinhoz szól, 
ezt olvasta: „…a bűn az ajtód előtt leselkedik és reád 
van vágyódása. De te uralkodjál rajta.” Aztán a törté-
net úgy folytatódik, hogy Li kezébe kerül egy moder-
nebb fordítás is, amiben ez állt: „a bűn az ajtó előtt le-
selkedik és téged áhít. De te uralkodni fogsz rajta.” Az 
olvasottak után Li mester nagyon megdöbbent, 
„…ez az emberiség egyik alapszövege, nem lehet ekko-
ra különbség a két fordítás között”. Hisz az egyikben 

egy parancsként, a másikban ugyanaz a szöveg, egy 
jóslatként, lehetőségként jelenik meg. Ezután Li össze-
ül a vénekkel, és tanácskozni kezd a dologról, majd 
megtanulnak héberül, és amikor már nagyon jól megy 
nekik, előveszik a héber szöveget és lefordítják. Fordí-
tás közben azonban szemükbe ötlik egy szó: timsel, 
ami lehetőséget is jelent. Ekkor előáll a fordítás har-
madik változata: „…a bűn az ajtó előtt leselkedik és 
reád vágyakozik. De én megadom neked a lehetőséget, 
hogy uralkodjál rajta.” Ezek alapján érdemes elgondol-
kodni azon, miben is másíthatja meg az erkölcsi tör-
vény lényegét egy fordítási pontatlanság. Valószínűleg 

éppen a harmadik fordítás az, ami rávilágít a lényegre; 
az embernek egyaránt lehetősége van elkövetni és el-
kerülni a bűnt. Nem a fordítási pontatlanságokkal kell 
törődnünk, hanem azzal, ami a szövegek mögött van, 
a lehetőséggel, amit kapunk, hogy választhatunk. Ez a 
szabad akarat lényege, megkaptuk, hogy mi magunk 
dönthessünk arról, jónak vagy rossznak ítélünk meg 
valamit, s melyik oldalon állunk: a béketeremtőkén 
vagy a békétlenség zsoldosaién.

Edith Eva Eger írja auschwitzi élményei kapcsán, 
hogy dönthetünk úgy, hogy a saját börtönőreink le-
szünk, vagy dönthetünk a szabadság mellett. Békét-
lenségben élni nem más, mint börtönben ülni, a ma-
gunk vagy mások által körénk emelt rácsok között 
nem jut lélegzetvételhez a lélek, s Isten terve elvész 
bennünk, a szabadság madara tovaszáll. De jó hír, 
hogy van lehetőségünk dönteni! Mindig! Igen, az élet 
teremt olyan helyzeteket, amikor választani kell, elég 
sűrűn. Ne menekülj el a döntés, a választás felelőssé-
ge elől! Maga a döntés, a választás aktusa, a hozzá 
szükséges elszántsággal és bátorsággal lelkileg össze-
tart, mint abroncs a hordók dongáit. A választás ter-
mészetesen magában hordja a következmények ki-
számíthatatlanságát, az élet kalandját, a „legyen, 
aminek lennie kell” attitűdöt, vagyis az odatárulko-
zást a holnapnak. Tudatosan meghozott döntéseid 
nyomán nyíljanak a békesség virágai benned, kör-
nyezeted lélekkertjében, s akkor máris élhetőbb, 
szebb lesz az a mikrovilág, ahol béketeremtői, béke-
fenntartói megbízatásodban kell élen járnod!

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert 
ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

MÁTÉFI 
TÍMEA
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3. Derűs

Egyik alapvonás, messziről felismerhető: derű, életvi-
dámság, optimizmus. 

A felismerést már Benczédi Pál rögzíti: „Látni való, 
hogy az emberi lélekben a vallás két egymástól elütő 
felfogásban, színezetben jelent meg. Egyikben a lét, az 
emberi természet, az ember sorsának sötét, vigaszta-
lan oldalát látjuk; a másikban pedig a napsugaras, 
biztató, erősítő hatalmát.”

A mi istenképünk pozitív. Nem az ítélő, önmagát 
kiengesztelni akaró Istenre néz, akivel szemben az 
ember szüntelen lesütött tekintetű bűntudatban kéne 
éljen, és istentiszteleteken szüntelen erről a bűnről 
hallania. Mi a szerető Istenben hiszünk, őt látjuk min-
denhol, és vonzásában élve próbáljuk tanulni a jót és 
a szeretet megannyi nyelvét abban a földi életben, 
amelynek minden pillanatát áldásként fogjuk fel. 

Ismét Kriza János mondatai adják ízét a gondolat-
nak: „Az orthodoxia tanítása szerint ezt a világot sira-
lom völgyének kell tekintenünk s egyedül a más világ-
ra kell gondolnunk. Egy megromlott világ ez, a hol 
kötelezve vagyunk egy ideig tartózkodni, de minél 
hamarább ide hagyjuk ezt, annál boldogabbak le-
szünk. Börtön, a melyre ítélve vagyunk. Midőn fogsá-
gunk ideje kitelik, örömmel kell abból kimennünk. Az 
unitárizmus ellenben megmutatta, mily kevés van 
mindebből az új szövetségi könyvekben. Sem Jézus, 
sem az apostolok nem laktak monostorokban, sem 
idejöket nem töltötték a más életről való beszédekkel. 
A földi élet és ennek soknemü kötelességei, jóra való 
alkalmai, e világnak szerelme és szépsége, emberi 
mivelődést, jólétet és boldogságot célzó intézményei, 

törekvései – mindez nem egyéb, mint Istennek háza s 
a mennyországnak kapuja. (…) Az unitárizmus az Is-
ten jövőbeli mennyországában való hit fél igazságá-
hoz hozzáadja a más felét is, mely ama felséges célért 
való munkásságban és könyörgésben áll: hogy »jöjjön 
el Isten országa s legyen meg akaratja a földön«.”

A fentiekkel áll összefüggésben a ránk jellemző 
antropológiai optimizmus, azaz – ahogy szeretjük 
mondani – az ember eredendő jóságának hite. Ha 
minden ember úton van Isten és önmaga felé, folya-
matos változásban és fejlődésben él, az egymás iránti 
türelem és önkorlátozás kötelezőségét örömmel vesz-
szük magunkra. Mert meggyőződésünk, hogy a világ 
alapszövete, amellyel Isten a világot teremtette és 
működésben tartja: a szeretet. Az embernek hosszú 
utat kell megtennie, míg ezt megérti és látja, ahogyan 
azt Iván László tette: 

„Jól értsük meg: amikor szeretetről beszélünk, nem 
erkölcstani elvről van szó, hanem a legmélyebb meta-
fizikai valóságról. Aki Jézusban minden dogmai ava-
tagság nélkül elmerül, az egyszerre csak megérzi, 
hogy ez a világ egy nagy Szív, amely a szeretettől do-
bog és én, az ember e szívtől szívet örököltem, amely 
boldogan felel a hívó szóra: szeretek Uram, szeretek, 
szeretek. Ime örökséget kaptam, amelyet senki el nem 
vehet tőlem, amig én ki nem dobom lelkemből és gyű-
lölettel nem helyettesitem azt. Ime ajándékot kaptam 
bölcsőmbe születésemkor, amely hozzám tartozik 
elidegenithetetlenül, mint a Szív, amely mellkasom 
közepén él és dobog. Nem születtél eleve rossznak, 
nem vagy a bűnök ruhájába levetkőzhetetlenül öltöz-
tetve. Szabadságra hiv az Isten, a szeretetnek nagy 
szabadságára, ahol a bűnnek, a gyűlöletnek ártó ha-
talmai elveszítették erejüket. Ezt hirdeti Jézus nyo-
mán az unitárius evangélium is. Számunkra nem a 
hit az egyedül üdvözítő valóság és nem is a legna-
gyobb dolog. »A hit a tökéletesség kezdete, a szeretet a 
legmagasabb foka« – hirdeti Dávid Ferenc.”

Ebből az istenképből, jósághitből és szeretet-
élményből táplálkozik az unitárius ember derűje. Fo-
lyamatos derűs, titkos társalgása Istennel. 

A negyedik kő fényesre csiszolva hirdeti, hogy az 
unitárius vallás:

4. Magyar

Nos, ezt senki nem mondhatja el magától! De mi is 
csak kellő szerénységgel tegyük, mert a magyarság 
sem szavakban áll, hanem érzületben és tettekben. 
Az evangélium hirdetése számunkra mindig kéz a 

CZIRE SZABOLCS

Mi jellemzi a vallásunkat? (2. rész)

Kriza János
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kézben haladt a nemzetszolgálattal. Kereszténynek 
lenni és magyarnak lenni egyet jelentett és jelent. 

Sebe Ferenc a népi írók műveit tanulmányozva ál-
lapítja meg: „a népi írók sem ismernek kellőképpen 
minket. Írásainkban ezért nem találkozunk nyíltabb 
és félreérthetetlenebb utalásokkal az unitárizmusra. 
De ahol nyilatkoznak, ott mindig elismeréssel és az 
időtálló értéknek kijáró fontossággal teszik azt.”

Ennél a pontnál volt a legnehezebb dolgom a meg-
felelő idézet kiválasztásával. Mert alig van írás hagyo-
mányunkon belül, amin nem sugárzik át a magyar 
öntudat, a nemzet szeretete és szolgálata, kanyarog-
jon az idő nagy folyama balra vagy jobbra. 

A választásom végül dr. Abrudbányai Edére esett, 
volt országgyűlési képviselőnk és kolozs-dobokai köri 
felügyelőgondnokunk volt: 

„Magyar öntudat (…) Ebben a két szóban vissza-
hangzik Lehel kürtjének riadó szava és Árpád szágul-
dó hadainak Európát remegtető diadala. 

Ebben a két szóban magasztosul föl Szent István 
bölcsessége, Nagy Lajos hatalma, Mátyás dicsősége 
és kultúrája. És ebben a két szóban zokog Mohács és 
Trianon tragédiája. Ebben a két szóban benne él Pető-
fi, Madách és a többi nagy költőnk lángoló költészete.

Ez a két szó jelzi azt a csodálatos erőt, amely látha-
tatlan szálakkal fűz egymáshoz minden igaz magyar 
szívet. Azt a megszentelt érzést, amely mindenkit és 
mindent szeret, ami magyar! Ez a két szó jelzi azt a 
lelket, amely hódolattal borul le Isten előtt és buzgón 
imádkozza: »Isten, áldd meg a magyart«! 

Ebben a két szóban benne foglaltatik az ezerarcú, 
de minden változatában bűbájosan szép magyar föld 
szeretete, az ezeréves határokhoz való ragaszkodás és 
az a törhetetlen meggyőződés, hogy »a nagy világon e 
kívül nincsen számunkra hely«!” 

De unitárius cselekvő emberről lévén szó, progra-
mot is hirdetve folytatja: „Az öntudatos magyar lelke 
fölolvad nemzeti érzésében! Csak a nemzeti közösség-

ben és a nemzeti közösség által keresi boldogulását és 
saját boldogulásának fölébe helyezi a nemzeti közös-
ség előmenetelét. Éppen ezért fegyelmezetten fogad 
minden korlátozást, amely a közösség erejének és ki-
tartásának biztosítását célozza. (…) 

Magyar és keresztény… Ezekben a szavakban fog-
laltatik életünk értelme, célja, szépsége és gazdagsá-
ga. A vörös rém fenyegetésével szemben ezek a fogal-
mak jelzik az egyéni méltóságot, a lélek szabadságát 
és az élet békéjét.”

Az ötödik kő a kedves Olvasóra marad. Mutasson 
rá ki-ki maga, hogy vallásunk mely értéke teszi őt leg-
inkább büszkévé, vagy állítja leginkább tükör elé.

Zárásként

Gyakran hallani, hogy a vallás az, ami elválaszt, a 
spiritualitás az, ami összeköt. A vallás önazonossá-
gunk fontos elemeit hordozza, térkép az élethez. Az 
identitás pedig határokat is jelent. Mi pedig, miköz-
ben a másét tiszteljük, a magunk határait tudatosan 
vállaljuk. Mert meder nélkül a víz sem formálódna 
soha hegyi tóvá. Mindazonáltal nem különcök aka-
runk lenni, nem másak, csak a normális emberi lép-
tékhez igazodva élni és dolgozni. 

Mi csak keresztények akarunk lenni. Betölteni a 
krisztusi törvényt. Nem eltörölni, csak betölteni. Sem-
mi mást.

Ezért makacsul ragaszkodunk a hagyomány tisz-
taságához, de a tudományos megismerés által föltárt 
valósághoz is. Ragaszkodunk ahhoz, hogy egyszerű-
en és derűsen éljünk, nem feledve, hogy a keresztény-
ség úgy indult útjára, mint a szeretetben élés életvite-
le, és nem úgy, mint hittételek és dogmák halmaza. 

Mi az tehát, ami mindeniket egybe fűzi: az egysze-
rűséget, a valószerűséget, a derűt és a magyar öntu-
datot? Taar Gézát hívjuk segítségül: „Az unitárius ke-
resztény élet-ideál nem más, mint annak a kettős 
krisztusi parancsnak emberileg lehető betöltése, mely 
az élet fundamentumának két hatalmas szegletköve: 
Szeresd az Istent! Szeresd az embert! Abban az élet 
ideálban, mely e kettős krisztusi parancs megközelí-
tésében áll, hisszük, hogy benne van egész unitárius 
kereszténységünk, benne van az életnek minden esz-
ményisége, minden gyakorlatiassága!” 

Vagy ahogy Dávid Ferenc int: „Benső tisztaság, 
jámbor élet, Isten és emberszeretet és jócselekedetek 
hirdessék, hogy keresztények vagytok.”

Mit mondjunk tehát a látogatóknak? Azt, hogy ez a 
vallás az egyszerűséget, tisztaságot és életszerűséget 
képviseli, hogy minden korban igyekszik a valóság ta-
laján állva cselekvője lenni a társadalmi jónak, derűs 
életszemlélete a mindenség alapját jelentő szeretet-
ben sarjad, és magyar öntudat hatja át alapítását és 
minden érzületét.
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A hit hullámhosszán
Folyó év július 5-én egyházunk Főtanácsa méltatta a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket. Lőrinczi Lajos 
esperes, Mikó Ferenc, Sipos László, Szász-Cserey Katalin, ifj. Szombatfalvi József lelkészek a Hit-Világ című unitárius 
rádióműsor szerkesztéséért vehettek át oklevelet. A rádióműsor működtetőivel a lapszerkesztő beszélgetett.

 Hogyan, mikor pattant ki a rá-
dióműsor ötlete?
Szász-Cserey Katalin: Ha emléke-
zetem nem csal, Lajos ötlete volt a 
műsor elindítása, de ezzel egy idő-
ben élt bennem is a vágy, hogy ki-
próbáljam a rádiózást. Tehát azon-
nal éltem a lehetőséggel, és ajánl-
koztam műsorvezető-szerkesztő-
nek Ferenccel együtt.
Lőrinczi Lajos: A rádió-
zás ötlete egyházkö-
rünkben valamelyik 
havi gyűlésünkön me-
rült fel négy évvel ez-
előtt. Hogy ki vetette fel 
az ötletet, nem emlék-
szem pontosan, talán 
Berei István szent ábra-
hámi lelkész. Utána még 
egyszer beszéltünk róla, 
megtárgyaltuk az egy-
házköri tanáccsal is, 
majd felkerestem a szé-
kelykeresztúri Vox rá-
diót, s megkérdeztem 
őket az adás felől. Azelőtt 
mindegyre hívtak be fő-
leg keresztúri lelkésze-
ket, hogy foglalják össze egyházi 
eseményeinket, de rendszeres 
adás nem volt.
Mikó Ferenc: Gyermekkorom óta 
jelen van életemben a Kossuth Rá-
dió, ami minőségi műsoraival, 
elemzéseivel, riportjaival tanítga-
tott, hogy miként művelik ezt a 
legjobbak. Ilyenformán mindig iz-
gatott, hogy próbáljuk ki ezt egy-
házi körökben. A Vox rádió 2008-
ban minden székelykeresztúri fele-
kezetet megkeresett, hogy felvált-
va készítsenek ökumenikus vallá-
sos műsort. Azt a javaslatot min-
den felekezet elvetette, ugyanis 
nagy összeget kértek volna a mű-
sorokért. Évekig csendben volt az 
ügy, amíg 2015-ben újra előkerült 
a téma. Több szinten is gondolkoz-
tunk. A szé kelykeresztúri egyház-

községnek túl megterhelő lett vol-
na, ezért az egyházkör lelkészeivel 
megegyezve köri szintű műsort 
terveztünk. Katalin nagyon ha-
mar vállalkozott, hogy segít a szer-
kesztésben. Nekem sok elképzelé-
sem és ötletem volt, ezért különö-
sebb megbízatás, felkérés nélkül 
végeztem az előkészítéseket. Meg-
beszéltük a javaslataimat a lel-

készkollégákkal, majd elmentünk 
a rádióhoz. Burszán Zsuzsanna fő-
szerkesztő sokat segített az ötletek 
gyakorlatba ültetésében. Hamar 
kiderült, hogy a tervezett fél óra 
nem lenne elegendő, ezért az ijesz-
tően soknak tűnő egy órát céloz-
tuk meg. Megszövegeztem a mű-
sor beharangozóját, szaknyelven a 
gingelt, és kerestem olyan önkén-
teseket, akik ezt beolvasták. Adá-
saink mindig ezzel kezdődnek.

A honlapon is hosszú órákat 
dolgoztunk Jocóval, hogy a műso-
rokat adatbázisszerűen feltöltsük, 
és utólag is vissza lehessen ezeket 
hallgatni.

A rádióstúdió adott volt, meghí-
vottként már korábban megismer-
tük a helyszínt. Nekünk a témával, 
kérdésekkel kellett készülnünk. 

Kezdetben mindkét szerkesztő, Ka-
talin és jómagam is bent voltunk 
az élő műsorban, de néhány hét 
után kezdtünk felváltva jelen len-
ni, hogy házigazdaként ne beszél-
jük túl a meghívottat. A kezdeti 
műsoronkénti díjat nagyon hamar 
összegyűjtöttük egyházközségi 
felajánlásokból, hiszen nagy volt a 
lelkesedés.

ifj. Szombatfalvi József: 
A műsor ötletgazdájára 
nem emlékszem, csak az 
a kép van előttem, hogy 
az esperesi hivatal irodá-
jában vagyunk, és egyér-
telmű volt az, hogy ezt 
meg akarjuk valósítani.

 A Hit-Világ beszélge-
tős, élő, magazinjelle-
gű rádióműsor egyhá-
zunkban, sem televí-
zió-, sem rádióadó nem 
áll az egyháztagok ren-
delkezésére. A hiány-
pótlás mellett milyen 
céloknak igyekszik 
megfelelni a műsor?

Sz.-Cs. K.: Két és fél évig szerkesz-
tettem a Hit-Világ műsort és min-
dig törekedtem arra, hogy min-
denféle célcsoporthoz szóljanak a 
műsoraim. Volt, amikor gyereke-
ket, pedagógusokat, orvost, lelké-
szeket, gondnokokat stb. hívtam 
meg a rádióba.
Sipos László: A műsorokat igyek-
szünk úgy összeállítani, hogy az 
egyházi és nemzeti jeles napokra, 
évfordulókra figyeljünk oda. Emel-
lett persze ha van egyházi vonat-
kozású rendezvény, akkor arra 
épül a műsor, ezekről beszélge-
tünk. Fontos szempontunk, hogy a 
terítékre kerülő témák időszerűek 
legyenek. Van persze olyan is, 
hogy kipattan egy ötlet, amely 
nem a naptárhoz kötődik, vagy 
egy olyan személy, potenciális 

Lőrinczi Lajos, Mikó Ferenc, Szász-Cserey Katalin



7unitarius.org/document/unitarius-kozlony/ •

meghívott kerül képbe, akivel iz-
galmas témákról beszélgethetünk.
L. L.: Célunk az evangélium ter-
jesztése, főleg azoknak, akik nem 
tudnak, vagy csak nem mennek a 
templomba, a vallásos élet és kul-
túra terjesztése, unitárius értéke-
ink megismertetése más felekeze-
tűekkel is, és tevékenységeink is-
mertetése, rendezvényeink tartal-
mának terjesztése volt. Az adás 
olyan, hogy munka közben is lehet 
hallgatni, de a pihenést is értékes-
sé teszi.
M. F.: Úgy éreztem, hogy az egyház 
egyik célja a tanítását, üzenetét 
eljuttatni a gyülekezeti tagokhoz. 
Ennek módszere az elmúlt évszá-
zadokban a prédikációra, hitokta-
tásra és a teológiai kiadványokra 
korlátozódott, és csupán néhány 
elszigetelt próbálkozás volt, van 
ebből kitörni. Úgy tűnik, hogy a 
hagyományos közlési módszerek-
kel egyre kevesebb egyháztaghoz 
jutunk el, ezért minden lehető-
séget ki kell használnunk, hogy 
eredeti célkitűzéseinket megva-
lósíthassuk. Ma rengeteg ilyen le-
hetőség van, és hála Istennek az 
egyházak élnek is ezekkel. 

A Szé kely keresz túron működő 
Vox kereskedelmi rádió hallgatott-
sága igencsak magas a városban 
és környékén, ezért ideálisnak tűnt 
ebbe az irányba is nyitni. Unitáriu-
sokként mindenkihez szólunk, 
minden korosztály nyelvén el-
mondjuk gondolatainkat, és ter-
mészetesen érintjük a más feleke-
zetűek nézeteit is. 

Műsorainkkal rá szeretnénk 
ébreszteni a hallgatókat, hogy a 
hit, a reménység, a vallásosság 
mennyire mélyen jelen van a hét-
köznapokban, csupán nem így ne-
vezzük. A meghívottak kezdetben 
szinte kizárólag lelkészek voltak, 
de most már sokkal színesebb a 
paletta, és így nagyon sok témát 
tudunk érinteni, ami által fellel-
hetjük, hogy a gondviselés tulaj-
donképpen életünk egyik alapkö-
ve. Műsorainkban nem hitelveket 
közlünk, hanem mindennapi té-
mákról beszélgetünk vallásos 

szempontból, és ezáltal próbáljuk 
a hallgatót ráébreszteni bizonyos 
vetületekre, szeretnénk elgondol-
kodtatni. 

Mi minden korosztályhoz 
igyekszünk beszélni, műsorunk-
kal eljutni. A rádió felmérései sze-
rint a délelőtti idősávban nagyon 
színes a hallgatóság, minden ré-
tegből sokan hallgatják. Egyedüli 
csoport, akiről tudjuk, hogy bizto-
san nem hallgatnak bennünket, az 
iskolások. Mindenki más igen. Szé-
kelykeresztúron minden irodában, 
otthonban, műhelyben ezt hall-
gatják, ami itt elhangzik, arról tud 
a város és környéke. Kicsit vicce-
sen szoktam megjegyezni, hogy a 
hírek alatt a mondat elejét meg-
hallgatjuk az egyik üzletben, és a 
másikba érve hallhatjuk a hátrale-
vő részét.

 Kik a műsor munkatársai?
Sz.-Cs. K.: Lajos folytatta le a tár-
gyalást a rádió tulajdonosával, Fe-
renc és Jocó intézte a technikai ne-
hézségeket, én a témával és a meg-
hívottakkal foglalkoztam.

Egy idő után nehézséget jelen-
tett a téma kiválasztása és a meg-
hívottak megtalálása is, s ezért 
döntöttem úgy, hogy abbahagyom 
egy időre a rádiózást, s valami új 
világot, a mesék világát fedezem 
fel a meseterápia által.
L. L.: Két év után Katalint Sipos 
László váraljai lelkész váltotta fel, 
azóta Ferenccel csinálják. Önkén-
tesen, még útiköltséget sem fogad-
va el. A kör lelkészeit, tanárait, vi-
lági vezetőit hívják meg. Bár Ke-
resztúr kivételével, aki elzárkózott, 
megegyeztünk, hogy mind támo-
gatjuk, megtörténik, hogy nehéz 
beszélgetőpartnert találni. Le a 
kalappal a szerkesztő műsorveze-
tők előtt, akik kiválasztják a témát 
és a partnert. Abban segítünk ne-
kik, hogy vállaljuk a beszélgetést, 
fizetünk és kritizáljuk őket, legin-
kább építő jelleggel.

A műsor pénteken délelőtt 10-
től 11-ig fogható Keresztúr körze-
tében. De Jocónak köszönhetően 
kezdettől van egy internetes felü-

let, ahol élőben hallgatható, s a 
nyár óta a Facebookon élőben is 
nézhető a műsor.
M. F.: Különösebb szabályok és 
egyeztetések nélkül kicsiszolódott 
egy rendszer. A rádióműsor mű-
ködtetéséhez szükséges munka 
oroszlánrészét a két szerkesztő 
végzi. Az ő feladatuk, hogy hétről 
hétre témát és meghívottat keres-
senek. A sorrend nincs kőbe vésve, 
de általában felváltva szoktuk vé-
gezni. A házigazdának szabad keze 
van a műsor vezetése tekintetében, 
de többnyire egyeztetünk, hogy ne 
legyenek átfedések, vagy az ötlete-
inket próbáljuk megosztani.

Az adminisztratív munkát La-
jos végzi, aki a rádió költségeit kö-
veti, begyűjti a gyülekezetek részé-
ről érkező felajánlásokat, és átutal-
ja a rádiónak a pénzt. Az első he-
tekben nagyon sokat segített Jocó, 
akivel megterveztük a rádió hon-
lapját. A már meglévő struktúrába 
hetente jómagam vágtam meg az 
anyagot és töltöttem fel a tárhely-
re. Sajnos tárhely hiányában ez a 
lehetőségünk már egy jó ideje nem 
működik. A rádió Facebook-oldalát 
is igyekszem fejleszteni, pár hó-
napja az élő videó révén visszanéz-
hető az adás. Ezzel is próbáljuk pó-
tolni a honlap hiányát.
Sz. J.: A műsor elindulta után 
Kedé ben volt az egyházköri köz-
gyűlés, és a szünetben való beszél-
getések rendjén merült fel, hogy 
készítsünk honlapot a műsornak. 
Még ott, a helyszínen megrajzol-
tam, előkészítettem az elképzelést, 
s mivel pozitív jelzéseket kaptam 
az elképzelésre, rövid időn belül el-
készítettem a honlapot (http://
hitvilag.unitarius.ro/). Így kezdő-
dött el az elhangzott műsorok 
online újrahallgatásának megte-
remtése. Egy évig rendszeresen, a 
műsorok elhangzását követően fel-
töltöttük az anyagokat, majd mivel 
a rádiónál személyzetcsere és más 
átalakulások zajlottak, ez a folya-
mat megakadt. Most készülünk, 
hogy behozzuk a lemaradást és 
újra elérhetővé váljanak ezen mű-
sorok is.
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S. L.: 2018 elején úgy tűnt, kérdé-
ses a rádió sorsa, mert lemondott a 
műsorszerkesztő, Katalin. Egy lel-
készi gyűlés alkalmával meghány-
tuk-vetettük a műsor jövőjét, s mi-
vel többen is úgy éreztük, meg kell 
tennünk mindent a folytatásért, 
bár nem volt semmi tapasztala-
tom, vállaltam a staféta átvételét. 
Nem szerettem volna, hogy pont a 
jubileumi évre álljon le a műsor. 
Azóta Ferenccel ketten szerkeszt-
jük a műsorokat, egyik héten egyi-
künk, a másik héten a másikunk, 
bár van úgy is, hogy 2-3 hétig is 
ugyanaz a személy a soros.

 A rádióműsor a keresztúri 
Vox FM hullámain fogható. 
Dicséretre méltó, ahogyan a 
Székely keresztúri Egyházkör 
egyházközségei önkéntes ala-
pon felvállalták a műsor tá-
mogatását. Esperes úr, mesél-
ne a rádióműsor fenntartásá-
ról?
L. L.: A rádió tulajdonosai jónak 
találták az ötletet, s annak rész-
leteit aztán a szerkesztőkkel be-
széltük meg. Az első két évben 
Katalin és Ferenc vállalták ön-
kéntesen a műsor vezetését. Fe-
renc ekkor ment Tarcsafalvára, de 
szívesen vállalta, mert amíg ke-
resztúri segédlelkész volt, már fon-
tolgatták egy adás beindítását. Az 
anyagiak kezdettől fogva gondot 
jelentettek, mert kereskedelmi adó-
ról lévén szó, minden adásért fizet-
ni kell. Az anyagi fedezetet az egy-
házközségek önkéntes felajánlásai 
biztosítják, ami hosszú távon nem 
kis teher, mert havi 4-500 lejről be-
szélünk. A rádióba egyébként soha 
senki más nem adott, bár sokat 
kértük, az egyetemes egyház sem. 
Kezdettől fogva tisztában voltunk 
azzal, hogy műsorunk nem profi, 
de ragaszkodtunk az élő adáshoz, 
és tudtuk, ha a műsorvezetők s 
meghívottaik is felkészülnek rá, jó 
lesz. Jó is lett. Volt, amikor nem lett 
tökéletes, de olyan ez, mint a prédi-
kálás: nem mindig a legeslegjobb, 
de akkor is misszió, megy az üze-
net.

Az anyagiakról korábban szól-
tam. Néha elfogy a pénz, ilyenkor 
a kör fizet, de ha szóvá teszem, a 
kollégák rögtön hozzák az adomá-
nyokat, mert fontosnak tartják a 
műsort.
M. F.: A műsor péntek délelőtt 10 
órától hallgatható élőben a Vox FM 
hullámhosszán, a 88,6 FM-en 
Székelykeresztúron és 30 km-es 
körzetében. Ezen kívül bárhonnan 
lehet csatlakozni a rádió honlap-
ján keresztül is, a www.voxfm.ro 
oldalon. A műsorunk néhány hó-

napja elérhető a Hit-világ Face-
book-oldalon is, ahol a régebbi 
műsorok is megtekinthetőek.

 Az adásidő alatt a hallgatók be 
is telefonálhatnak. Milyen visz-
szajelzéseket kapnak a műsor-
szerkesztők a hallgatóságtól?
Sz.-Cs. K.: Sokszor betelefonáltak 
a hallgatók, és csak pozitív vissza-
jelzéseket kaptam az adással kap-
csolatosan. Az volt a tapasztala-
tom, hogy a „lelkigondozós” adá-
sokat kedvelték a legjobban. Jó ér-
zés volt, amikor egy-egy adás után 
megállítottak az utcán, és gratu-
láltak a meghívottamnak és ne-
kem is. 
L. L.: A műsor élő, lehet telefonálni 
és SMS-t küldeni, kérdéseket felten-
ni. A visszajelzések nagyon pozití-
vak, az emberek szeretik a műsort.
M. F.: A jó témákkal kapcsolatban 
több SMS is érkezik, amelyeket be-

olvasunk, és igyekszünk válaszol-
ni. Az új csatornán, a Facebookon 
még több pozitív visszajelzést ka-
punk, általában biztatást. (A közel 
kétszáz adás alatt egy negatív, de 
helyénvaló kritika volt, amikor ne-
hezen ment a beszélgetés, és ezt 
jelezte valaki.) Néha bibliai idéze-
teket, gratulációkat is küldenek a 
meghívottaknak.
S. L.: Szoktak SMS-t írni a hallga-
tók. A facebookos felületen is jön-
nek visszajelzések. A legjobban 
annak örvendünk, amikor a hall-

gatók személyesen mondják el 
véleményüket. A Székelykeresz-
túr környéki hallgatók között 
sokszor olyanok is mondják, 
hogy hallgatják a műsort, akik-
ről nem is gondolnánk. Az építő 
kritikát is szívesen vesszük, 
amely néha szintén érkezik is. És 
ez nem is csoda, hiszen, nem va-
gyunk szakképzett rádiósok. A 
célunk, a célom az, hogy egyhá-
zamat szolgáljam a rádiózás ré-
vén is, tájékoztassuk a híveket. 

Mindannyian szabadidőnk-
ből áldozunk a műsorra, egyi-
künk sem szakképzett.

 Hogyan áll össze egy-egy 
adás anyaga?
M. F.: A műsort az éppen aktuális 
házigazda találja ki és építi fel. Ez 
lehet egy aktuális vallásos ünnep, 
egyházi esemény, valamilyen teo-
lógiai vagy hétköznapi téma. Kez-
detben csak az egyházkör lelkészei 
voltak a vendégeink. A műsor első 
harmadában be is mutattuk őket, 
illetve gyülekezetükről is mesél-
tek, hogy ismerjenek meg minden-
kit a hallgatók. A műsor hátralevő 
részében zajlott a beszélgetés.

A házigazda felvezeti a témát, 
és igyekszik jó kérdéseket feltenni. 
Adott esetben a szerkesztő is kifejti 
a saját álláspontját. 

Próbálkozunk pörgőssé alakí-
tani az adást, hiszen tudjuk, hogy  
aki csak fél füllel hallgatja, annak 
a hosszú körmondatok nagyon fá-
rasztónak tűnhetnek. A műsort 
egy vagy két alkalommal zene-
számokkal szakítjuk meg, leggyak-

ifj. Szombatfalvi József
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rabban a Daltutajok énekeit játsz-
szuk be. 

Azok a legjobb műsorok, ame-
lyek a témát nem egyszerűen is-
mertetik, hanem a műsor közben 
alakul ki a következtetés, vagy 
amikor a meghívott és a házigazda 
nincs feltétlenül egy véleményen. 
A klasszikus egyházi jellegű té-
mák, mint vallásos ünnepek, kon-
firmáció, gyermektáborok megbe-
szélésén kívül keressük a nem ma-
gától értetődő témákat (sokgyer-
mekes család: áldás vagy van ben-
ne nehézség?; egyházon belüli 
újítások; másság elfogadása és 
így tovább).
S. L.: Hogy miként születik meg 
egy műsor? Előtte felkészülünk, 
körbejárjuk a témát, egyezte-
tünk többször is a meghívottal, 
a műsor előtt fél órával találko-
zunk vele, egy kávé mellett még 
egyszer megbeszéljük a témát, a 
műsor felépítését. De ettől füg-
getlenül nagy szerepe van a 
spontaneitásnak is, mert nem 
előre rögzített a mondandó.

 A műsor kezdete óta milyen 
komolyabb változások történ-
tek a szerkesztői munkában?
M. F.: Két nagyobb változás történt 
a négy esztendő alatt. A legelején a 
két szerkesztő házigazdából műso-
ronként egy vezető lett, ugyanis 
nem volt elég idő mindenkire. 
Másrészt többéves tevékenység 
után Szász-Cserey Katalin átadta a 
helyét Sipos Lászlónak. 

Műsoraink előkészítésében tör-
tént egy olyan változás, hogy pró-
báltunk a folyamatosságban még 
következetesebbek lenni. Néha 
megtörténik, hogy egyik szerkesz-
tő sem tud bemenni a stúdióba. 
Ilyenkor előre készítünk interjút és 
ezt küldjük be. Ez messze nem 
olyan izgalmas, de tartalmában 
ugyanolyan minőségű tud lenni. 
Érdekes tény, hogy a felvételekkel 
sokkal több munka van. Ezeket 
meg kell vágni, zeneszámokat hoz-
zászerkeszteni. Adott esetben há-
romszor annyi időbe telik, mint a 
rendes adásidő.

 Elsősorban a műsorszerkesz-
téssel foglalkozóktól kérdez-
ném: van-e olyan műsor a Hit-
Világ anyagaiban, amely vala-
miért igen kedves, különleges?
Sz.-Cs. K.: Talán azokat az adáso-
kat kedveltem a legjobban, ame-
lyeket a gyerekekkel szerkesztet-
tünk együtt: az adventi és Márton-
napi műsorokat.
S. L.: Nagyon nehéz a sok közül 
egyet kiválasztani. Mindenik ked-
ves, mindenik a maga módján ér-
tékes. Egy-egy adás milyensége 

sokszor a mi és a vendég hangula-
tától is függ. 

Azok a műsorok emlékezetesek, 
kedvesek, amelyekben nem csak a 
felszínről beszélünk, amikor a fő 
téma mellett a lelkiség is szóba ke-
rül, amikor a beszélgetés során a 
meghívottból az ember is megmu-
tatkozik, nem csak a szerep beszél, 
amikor a lelkét is feltárja mind a 
szerkesztő, mind a vendég.
M. F.: Különleges és állandó élmé-
nyünk most már négy esztendő 
után, hogy az új meghívottak, akik 
soha nem beszéltek még élőben, a 
rádióban mindig aggódnak a mű-
sorkezdés előtt. Nemcsak a hagyo-
mányos, enyhe lámpalázról van 
szó, hanem mindig elhangzik, hogy 
vajon nem túl sok az az egy óra? És 
a műsor végén mindig azzal az ér-
zéssel jönnek ki, hogy milyen ha-
mar eltelt, és még annyi gondolatot 
kellett volna elmondani.

Nagyon sok kedves élmény fű-
ződik ehhez a rádióműsorhoz. Szá-
momra a Hit-Világ első adása 
2015. március 20-án nagyon mé-
lyen megmaradt. Szinte két hóna-
pos megfeszített előkészület után 
minden készen állt. Lajos volt a 
meghívottunk, sok részletet meg-
beszéltünk, talán túl sokat is, a vi-
rágvasárnap volt a téma. És sajnos 
nem vehettem részt. Édesapám 
akkor tért örök nyugovóra, és ne-
kem akkor ott volt a helyem. Egy-
házi tevékenységemben továbbra 

is a legkedvesebbek közé tarto-
zik, amelyet azóta is hétről hétre 
jó szívvel végzek.

A legemlékezetesebb műsor a 
korondi egyházközség amerikai 
testvérgyülekezetének a lelké-
szével volt. A Kossuth Rádió 
hangulatát megidézve a műsor 
két nyelven folyt. Beszélgettem a 
meghívottal, és közben Lázár 
Levente korondi lelkész talpra-
esetten szinkrontolmácsolt ben-
nünket. Csodás érzés volt ezt 
megtapasztalni, a fülhallgató-
ban egy nyelvet hallani, közben 
egy más nyelven beszélni, fogal-
mazni, odafigyelni. Különleges 
volt az az adás is, amikor elkezd-

tünk élő képet sugározni, és egy 
több mint százéves háborús, kato-
nai levelezést nemcsak szóban, de 
videón is meg tudtunk mutatni a 
követőknek. 

Érdekes témáink voltak még: 
lelkész és a vele szembeni elvárá-
sok; vallás és sport; böjt a mai mo-
dern világban.

Hosszú távú célunk, jövőbeni 
tervünk, hogy az informatikai és 
tárolási lehetőségeket fejlesszük, 
és ilyen módon elérjük azokat, akik 
a távolság miatt nem tudják fogni 
az adást, vagy az időpont miatt 
nem tudnak hallgatni. Esetleg az 
egyház keretében működő többi 
rádióműsorral együtt is létrehoz-
hatnánk ezt. Ezen kívül a beha-
rangozáson szeretnénk fejlődni, 
hogy a témát, meghívottat koráb-
ban meghirdessük, és figyelmez-
tessük a hallgatókat a műsor kez-
detére.

Sipos László
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A hangszeres  zene és az unitáriusok
 A 2019. évi főtanácsi ülés ünnepi gáláján részt vevők 

jóleső érzéssel nyugtázhatták, hogy az unitárius lel-
készekből verbuválódott zenekar, az ifjabb nemzedék 
által jól ismert Daltutajok, mint mindig, most is mara-
dandó élményt nyújtott. Rövid írásomban nem a ze-
nekar tagjait és szövegszerzőit fogom méltatni – bár 
kétségtelenül megérdemlik –, hanem visszatekintek a 
régmúltba, és megpróbálom, ha felületesen is, de ösz-
szefoglalni azt, hogy miként is viszonyult unitárius 
felekezetünk a hangszeres zenéléshez az elmúlt 450 
esztendőben.

Köztudott, hogy egyházalapító első püspökünk, 
Dávid Ferenc reformátor társaihoz hasonlóan szám-
űzte az orgonát és minden egyéb hangszeres zenét a 
templomból. Ez természetesen nem jelentette az 
éneklés kiiktatását a liturgiából, a hangszeres kíséret 
nélküli a capella zengedezés szerves része maradt az 
istentiszteletnek. A kocsmába való mulatozás, tánc és 
kornyikálás felettébb zavarta Dávid Ferencet, még a 
városi tanács közbenjárását is kérte a rossz szokás be-
szüntetéséért. Enyedi György püspök is több prédiká-
ciójában bírálta a haszontalan és utálatos énekeket, s 
a lakodalmakban oly gyakran előforduló „ondok, 
szemtelen szökdösést”. A házasságról írott, 1594 feb-
ruár-márciusában elmondott beszéde negyedik ré-
szében ezeket olvassuk: „Harmadik vigasságunk az 
muzsika, éneklés. Bizony, ebben sem nézzük az Úrnak 
áldását, hanem hol mi utálatos, iszonyú énekek vad-
nak, azoknak mondásában s hallgatásában gyönyör-
ködünk” (Enyedi György prédikációi, I. s. a. r. előszót és 
jegyzeteket írta Lovas Borbála, Bp. 2016, 95.). Az Is-
tennek tetsző énekekkel Enyedi püspöknek sem volt 
semmi baja, és Dávid Ferenccel értett egyet abban is, 
hogy a liturgiából száműzték a pápistákra jellemző 
sípolást és orgonálást. Az egyházi énekekkel és a hí-
vek lelki életével foglalkozó, ugyancsak 1594-ben írott 
és valószínűleg azon év novemberében elmondott be-
szédében ez áll: „Szinte azonképpen, mivelhogy az 
orgonálás, sípolás annyira ment, hogy csak testi gyö-
nyörűségért leszen az pápások közt, és mivelhogy so-
kan annak hallgatásában valami szentséget is tartot-
tak, méltán és igazan az jámbor tudós emberek kire-
kesztették az keresztyéni gyülekezetből, hogy innét 
vagy babonaság, vagy valami fertelmes indulatra 
való gerjedezés ne támadna, az mely dolog az pápá-
sok közt bizonnyal megvagyon. Mü azért elégedjünk 
meg az szájjal és szóval mondott dicsíretekkel, és ek-
képpen magasztaljuk az mi Istenünket. Utolsó tanú-
ságunk azért ez igékből legyen ez, hogy mikor csen-
des elmével vagyunk, akkor foglaljuk magunkat az 
Isten igéjének hallgatásában, tanulásában, avagy 
egyebeknek taníttásában, intésében, miképpen az 

igéknek első és második részében meghallók. Mikor 
penig érezzük lelkünknek vidámságát, fordítsuk azt 
az isteni szolgálatra szűvünknek az Istenhez való sze-
retetben felpozsdulását [a. m. felpezsdülését], indulá-
sát, akkor énekeljünk, és mind szájjal, szűvel az Úr Is-
tent magasztaljuk és dicsérjük” (Enyedi György prédi-
kációi, II. s. a. r. előszót és jegyzeteket írta Lovas Bor-
bála, Bp. 2017, 177.).

A 16. század fordulóján ekként viszonyult az unitá-
rius egyházvezetés a zenéléshez, s az elkövetkező két 
évszázadban sem sokat változott álláspontjuk, hiszen 
jól tudták, hogy a hangicsáló szerszámok s az obszcén 
énekek rendszerint a kocsmában kerülnek elő, mikor 
a boritaltól megvidámodott diák a fentebb ostorozott 
bűnök valamelyikét készül éppen elkövetni, ezért is 
mondja ki az 1606 júliusában tartott kolozsvári zsi-
nat, hogy a diákok és oskolamesterek serio (komo-
lyan) tartózkodjanak a kocsmázástól és a zeneszer-
számoktól, és tanulmányaikban szorgalmasak legye-
nek. A kolozsvári unitárius kollégiumban a diákok 
élete elválaszthatatlanul összefonódott az énekléssel, 
s bár a jegyzőkönyvekben (17–18. század) nem olva-
sunk hangszeres zenélésről vagy többszólamú ének-
lésről, hosszú sor adat igazolja, hogy a diákok a legkü-
lönfélébb alkalmakkal énekeltek, lett légyen az lako-
dalom, temetés, zsinat, püspökbeiktatás vagy éppen a 
városba érkező jeles személyek köszöntése. A templo-
mi éneklés magától értetődően napi kötelessége volt 
az éppen sorra kerülő diákoknak. Nyugodtan ki-
mondhatjuk, hogy az éneklés volt a diákok minden-
napi kenyere, hiszen leginkább a cantatiókért kapott 
pénzből tartották fenn magukat – ahogyan ezt 
Rennerné Várhidi Klára is megállapította A kolozsvári 
unitárius kollégium naplójának vokális zenei adatai a 17. 
században című tanulmányában (Zenetudományi 
dolgozatok, Budapest 1885). A kollégium sajátos ön-
kormányzata a diákság minden mulasztását büntet-
te: 1638-ban Georgius Jobbágyfalvit 10. dénárra bün-
tették tiltott hangszertartásért. Hat évvel később 
1644 júniusában 24 dénár büntetést helyeznek kilá-
tásba mindazoknak, akiknél tiltott hangszert talál-
nak, vagy ezen muzsikálnak. December 3-án megtil-
tották újólag a zenélést és a vénuszi énekek (cantiones 
venereas) terjesztését. A zene iránti fogékonyság első-
sorban a diákokat, a későbbi iskolamestereket jelle-
mezte, nekik hivatásukból adódóan is foglalkozniuk 
kellett az énekléssel, s ha ezt nagyobb társaságban is 
megtehették, bizony nem kívánt következményei is 
lehettek a dolognak. Egy ilyen történést őrzött meg a 
főtanácsi jegyzőkönyv a 17. század fordulójáról. Az 
unitárius egyház rendtartása értelmében a meste-
reknek is kötelező volt részt venni a zsinatokon. Az 
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1700. június 20-án tartott keresztúri zsinat során tör-
tént meg, hogy a mester atyafiak némiképpen megfe-
ledkeztek „hivataljok tisztségéről”, s bizony éjnek ide-
jén kocsmába mentek, egész éjszaka dőzsöltek, része-
geskedtek és „indecenter énekeltek, vociferáltak”, ép-
pen ezért a szent konzisztórium arra ítélte a vétkese-
ket, hogy mások okulására „publice a szent zsinatot 
megkövessék”. A mesterek valószínű annak rendje és 
módja szerint a zsinat bocsánatáért esedeztek, és 
megfogadták, hogy soha többé…, ám lehet-e ellenállni 
a jó társaságnak és muzsikának? Aligha.

 Ezt bizonyítja Ernyei István küküllődombói mester 
esete is, aki 1744-ben egy lakodalomban a hegedűsök 
kezéből kivette a hegedűt és maga muzsikált a nász-
népnek. S hogy bűnét még inkább tetézze, amint az a 
fegyelmi kivizsgálás során kiderült, saját házánál is 
hegedűt tartott, s keresztelések alkalmával, ahova 
hívták, muzsikálni is elment. Ezen megátalkodott cse-
lekedeteiért három forintra büntették, és meghagy-
ták, hogy hegedűjét adja el, vagy ha nem, Ajtai Mihály 
helybéli pap vitesse el azt a mester házától.

Nem tudjuk, mi lett Ernyei István hegedűjével, de 
azt igen, hogy a kollégiumban, ha lassan is, de helyet 
kért magának a hangszeres zene. 1707-ből származik 
az első adatunk arról, hogy Kolozsvári Dimjén Pál rek-
tor szorgalmazására Kmita János a coetusnak egy or-
gonát (positivát) adományozott, arról azonban nem 
tudunk, hogy használták-e azt a diákok.

A 18. század második feléből származó adatok ar-
ról tanúskodnak, hogy 1778 januárjában az unitárius 
diákság akkora lelkesedéssel vetette magát a farsangi 
mulatozásba, hogy a Főtanácsnak kellett orvosolnia a 
vétséget, ezért elhatároztatott, hogy akik „…az estéli 
órákon absentálnak és maszkura köntösbe öltözvén a 
városon lenni szokott mulatságokban, úgy más há-
zaknál is megjelennek, táncolnak és egyéb illegalitá-
sokat cselekszenek”, az érvényben levő törvények sze-
rint szigorúan megbüntettetnek. A diákság muzsika 
iránti lelkesedése az egyház vezetőit is fokozatosan 
jobb belátásra bírta, igaz, hogy a kollégiumi hangsze-

res zeneoktatásra még bő száz esztendőt kellett várni. 
1800. január 28-án a kolozsvári főtanácson a diákság 
kérésére kénytelen-kelletlen beleegyeztek abba, hogy 
„a muzsika tanulás az iskolában tanulóknak megen-
gedtetik”, de csak a városon, azaz iskolai oktatáson 
kívül. Az iskolán belüli hangszertanulás 1830 után 
vált lehetővé, minden bizonnyal annak is köszönhető-
en, hogy 1819. július elsején Kolozsvárt megkezdte 
működését a Muzsikai Egyesület. A másik ok pedig az 
lehetett, hogy a 19. században egyre-másra jelentek 
meg az orgonák az unitárius templomokban is. 1830. 
augusztus 25-én a küküllődombói zsinaton a követ-
kező határozatot hozták az „ének és kotta” tanítását 
illetően: „A kolozsvári kollégiumunkban az éneknek 
és kottáknak bizonyos órákon, muzsika mestertől 
gyakorlásban volt tanítására nézve végeztetett: Hogy 
a szükségesebb tárgyak tanulására rendeltetett órák 
az ének tanulásával el ne foglaltassanak, az ének ta-
nulására csütörtök és vasárnap határoztatnak, mely-
nek is az isteni tisztelet óráján kívül a fenn forgó mód-
dal is tanulhatják ifjaink a kottákat és énekeket.” Az 
ének- és kottatanulás csak bizonyos órákon és napo-
kon volt lehetséges, és ezen nem is változtatott a főta-
nács még egy jó ideig. 1837-ben Brassai Sámuelt kollé-

giumi tanárrá választották, alighanem az ő érdeme 
– bár erre vonatkozóan egyelőre írásos adatot nem 
találtam – hogy a kollégium életét és tanrendjét ille-

tő határozatok 1839-ben a zenetanulás iránt is több 
rugalmasságot mutattak. Az említett törvény 64. cik-
kelye szerint: „muzsika gyakorlása szünórákon má-
soknak háborításán kívül meg van engedve. Ha töb-
ben akarnák magukat gyakorolni vagy mulatni, úgy 
oly órákon menjenek valamely auditóriumba”. 1845-
ben a Nevelésügyi Bizottmány javaslatára a homoród-
almási zsinaton megerősítették (23. cikkely), hogy 
„zene tanulás s abbani gyakorlás tanulási szünórá-
kon mások háborítása nélkül megengedtetik”. Az 
1871-ben hozott törvények a szobában való zenélést 
és éneklést is megengedték, ha az nem háborítja a 
köznyugalmat. Ugyanebben az iskolai évben Apolló-
kör néven a kolozsvári unitárius kollégiumban egy 
zenetársaság is alakult. Elég hosszú vajúdás után, 
1879-ben az Egyházi Képviselő Tanács elfogadta az 
alapszabályzatot, és ettől kezdve a kör is megkezdte 
zavartalan működését. Célja és feladata, ahogyan ezt 
a kollégium első nyomtatott Értesítőjében olvashat-
juk, „az ifjúság között a zeneismeretek terjesztése és 
fejlesztése, a rendszeres zenetanítás és zenetanulás 
ápolása és fentartása, különös tekintettel az egyházi 
zenére.” Az Apolló dal- és zenekör a nyomtatásban 
megjelent kollégiumi Értesítők tanúsága szerint 1943-
ig zavartalanul működött.

Rövid írásunkat azzal zárjuk, hogy következő lap-
számunkban Kolozsvár régen elfelejtett unitárius val-
lású cigányprímását, Pongrácz Lajost fogjuk bemu-
tatni.

Angol zenészek a kocsma előtt (17. század eleji metszet)
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Ünnepjáróban Erdővidéken

Sokasodó családi találkozóinkról

 Augusztus végén Barót adott helyet a Székelyföldi 
Magyar Újságírók Egyesülete egyhetes riporttáborá-
nak, amelynek e sorok írója is résztvevője volt. Első ott 
készült riportjában arra kereste a feleletet, hogy mi-
ként lábalták ki a barót–köpeci szénmedence telepü-
lései a több mint egy évszázadig működő szénbányá-
szat megszűnését, ebben a riportjában pedig arra 
próbál rátekintést nyújtani, hogy milyen pozitív vál-
tozást hoznak/hozhatnak Erdővidék zömében unitá-
rius vallásban élő lakói számára az egyre jobban teret 
hódító családi találkozók.

Való igaz, hogy sokasodnak a történelmi Három-
széken megszervezett és lezajlott kisebb-nagyobb, 
olykor több napra terjedő családi találkozók. Mindig 
azok a megszállott személyek vállalták/-ják fel a csa-
ládi találkozók szervezését, akik szükségét látták/-ják 
annak, hogy végre-valahára egy csokorba gyűjthes-
sék a szó legszorosabb értelmében vett és az egy gyö-
kérből-vérből származó ágas-bogas famíliákat, akik-
nek többedik leszármazottjai keveset vagy éppenség-
gel semmit sem tudtak családjuk történelmi múltjá-
ról, alig-alig tartották egymással a rokoni kapcsolato-
kat, a szétszóródott családok már-már külön élő ága-
zatai esetleg csak sejtették, hogy rokonok lehetnek. 
Pedig a ma már tudománnyá fejlődött genealógia bi-
zonyítja, hogy nyelvünk, zenei anyanyelvünk mellett 
éppen a közös vérségi-rokoni kapcsolat az, amibe ka-
paszkodnunk kell az elkövetkező és előttünk álló ki-
sebbséget és embert próbáló időszakban, mert ez sok-
sok kérdésben megtartó erejű, jó kapocsnak bizonyult 
és bizonyul! Ezt a célt szándékozott elérni a Sepsi-
szentgyörgyön megjelenő Háromszék független napi-
lap (szerkesztőbizottságának elnöke az unitárius Far-

kas Árpád Kossuth-díjas költő, író és szerkesztő) az-
zal, hogy hetente egy-egy Háromszéken élő-alkotó 
családot mutat be, ugyanis közel harminc esztendeje 
folynak már ebben a régióban, a sikeres családi talál-
kozók, templomokban, kultúrházakban, gyülekezeti 
termekben és Isten szabad ege alatt is. Többedszer 
gyűltek össze immáron a Könczeiek, a Kanyók, a Már-
kok, a Petkék, a Zsigmondok, az unitárius többségben 
élő településeinken a nagyajtai Péterfiek és a bölöni 
Sikók. E sorok írója e két család találkozójának meghí-
vottjaként kereste riportalanyait, és fogalmazza meg 
Olvasóinknak tapasztalatait.

Emléktábla egy unitárius 
szabadságharcosnak

„És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian 
lesznek, mint az égen a csillag” – olvasta Mózes köny-
véből szószéki beszéde alapigéjét tiszteletes Mikó Fe-
renc tarcsafalvi unitárius lelkész a nagyajtai főjavítás 
és restaurálás előtt álló műemlék templomban a 
Péterfi/Péterfy/Péterffy família családi találkozója al-
kalmával. Örömét fejezte ki, hogy ezen a vidéken is 
egyre jobban szaporodnak a családi találkozók, ame-
lyeknek egyre fontosabb a jelentősége a vérségi-roko-
ni kapcsolatok megszilárdításában. Létezik egy csa-
ládrendszer-elmélet, hangsúlyozta, amely megala-
pozza a többgenerációs családkutatás fontosságát, a 
nagyobb családok biztonságot jelentenek a bajban, a 
megpróbáltatásokkal küzdő kisebbeknek, óvják, biz-
tatják, erőt adnak a gyengébbeknek. Gyakorlati mak-
rogenealógiának nevezte a családtalálkozókat, ame-
lyek jóra vezetnek, óvnak Isten áldásával. Kiderült, 
hogy Mikó Ferenc gyökerei bölöni eredetűek, de roko-
ni szálak fűzik a Péterfiekhez is. Istentisztelet Nagyajtán

A Péterfi-családfa. Előtérben Péterfy Miklós
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A Péterfi családok találkozóinak létrejöttéről a bu-
dapesti Péterfy Miklós nyugalmazott mérnököt, csa-
ládkutatót és egyben szervezőt kérdeztük, aki el-
mondta, hogy ez volt a család hatodik találkozója, és 
hogy az elmúlt esztendőkben majdnem teljesen ösz-
szeállt ennek a családnak a története. Legutóbbi ku-
tatásunk alkalmával kiderült, hogy a nagyajtai Pé ter-
fiek eredetileg a kibédi családi gyöktörzstől származ-
nak, azóta már el is mélyült a két família kapcsolata 
és rokoni barátága.

Vetített képes beszámoló hangzott el a családban 
történt eddigi eseményekről, örömmel hallottuk, 
hogy a kiterjedt famíliából két olyan fiatal – Mihály 
János és ifj. Péter Géza – tért haza Nagyajtára külföldi 
tanulmányútjáról, aki az ott elsajátított tudást fel-
használva itthon teremtett/teremt magának önálló 
megélhetési lehetőséget. 

Elkészült a família terjedelmes családfája, és Pé-
terfy Miklós bejelentette, hogy a jövő évi találkozóra 

külön kötetben szándékozik összefoglalni az eddig 
összegyűjtött családtörténeti adatokat, bővülni fog az 
unitárius családtörténelem. 

Péterfi Jánosnak Bocskai István, Erdély fejedelme 
1606-ban a hadjáratokban mutatott hűségéért lófő-
séggel járó kiváltságokat adományozott, az erről szóló 
oklevelet Sepsiszentgyörgyön hirdették ki 1607-ben. 
Terjedelmi oknál fogva mi csak a több mint 400 éves 
família néhány kiemelkedőbb tagjáról szólhatunk: 
Péterfy Áron (1849–1923) homoródalmási unitárius 
kántortanító, iskolaigazgató a kéziratos Családi Fel-
jegyzések megőrzője volt. A családhoz tartozott 
Péterfi Sámuel (1821–1884), Bem tábornok tüzértiszt-
je, székelykeresztúri kollégiumi tanár, Péterffy Dénes 
(1851–1925) unitárius esperes, teológiai tanár, az Uni-
tárius Irodalmi Társaság tagja, valamint Péterfi Sán-
dor (1824–1909) negyvennyolcas honvédhuszár szá-
zados, akiről mint a Tömösi-szorosban vívott harcok 
egyik bátor tisztjéről Orbán Balázs is megemlékezik a 
Székelyföld leírása c. munkájában. Porai a középajtai 

temetőben nyugszanak, középajtai lakóházát ez alka-
lommal emléktáblával jelölték meg.

Leleplezésénél beszédet mondott id. Péterfi Sándor 
nyugalmazott küküllődombói unitárius lelkész, a 
család nevét-génjeit két fia, Péterfi Sándor geológus-
mérnök és Péterfi Dénes jogász viszi tovább. A jelenle-
vők virágot helyeztek a Péterfi nemzetség nagyajtai 
temetőben álló emlékkopjájához és családi sírboltjá-
hoz.

A nagybölöni Sikó nemzetség 
felmenőire emlékeztek

Sikó Endre bölöni erdő-közbirtokossági elnök benn-
valóján, amolyan csűrből konyhává és társalkodó-
hellyé alakított, kellemes, szellős helyen, s az épület 
mögötti árnyékos gyümölcsöskertben ebben az esz-
tendőben több mit félszáz rokonság-atyafiság gyűlt 
össze, éppen 34. alkalommal. Péterfi Dénes és Sándor

A bölöni Sikók (2019)

Emléktábla Középajtán
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Ez az a családi találkozó, amely régisége révén vin-
né is a pálmát, ugyanis első alkalommal ugyancsak 
Sikó Endre telkén tartották meg 1985-ben!

– Abban az esztendőben hunyt el Zsiga doktor (a 
Sikókkal közeli rokon, néhai dr. Albert Zsigmond sep-
siszentgyörgyi belgyógyász), akkor határoztunk el, 
hogy évente augusztus végén-szeptember elején sze-
retettel várunk, hívunk ide minden rokont, minden 
Sikó leszármazottat – mondta Sikó Endre. Találkozó-
ink lélekszáma olykor ingadozó volt, de a bográcsban 
készült fiatal berbécstokányból mindenkinek jutott, a 
nyelveket megoldó köményesből, kisüstiből is.

– Voltak olyan alkalmak is – folytatta testvéröccse, 
Sikó Imre helybeli polgár-
mester –, amikor teljesen 
ismeretlenek érkeztek, 
még határainkon túlról is, 
többek között Sikó Anna 
Mária jeles angolnyelv-ta-
nár, aki régebben Magyar-
ország ausztráliai, jelenleg 
norvégiai nagykövete, s 
aki Orbán Viktor magyar 
miniszterelnököt is taní-
totta angol nyelvre.

Bölönben e sorok írójá-
nak is alkalma volt megis-
merni a nagykövet asz-
szony édesapját, a tavaly 
Budapesten elhalt Sikó 
Zoltánt, aki ha tehette, 
több alkalommal jelen volt 
a bölöni Sikó-fórumokon. 

Az utóbbi találkozókon már nem lehetett ott a min-
den évi bölöni vendégfogadó Sikó család legöregebb-
je, néhai Sikó András özvegy felesége, Bíró Boriska 
néni, akit ebben az évben a népes Sikó nemzetség kí-
sért ki a bölöni temetőbe. 

E sorok írója is résztvevője szokott lenni a találko-
zóknak, hiszen édesanyja is Sikó lány volt. Összeállí-
totta a család táblázatát, amit több alkalommal 
kifüggesztettünk a találkozó színhelyén, hogy azt a 
jelenlevők kiegészíthessék. 

A bölöni unitárius Sikók a régi lustrákon (1602, 
1614) már jelen voltak. I. Sikó Pétert szolgálataiért II. 
Rákóczi György fejedelem 1650-ben lófő nemesi levél-
lel tüntette ki. A genealógiai folyamatosság megmen-
tője Sikó András (1779) és neje, Kandal Erzsébet volt. 
Az ő unokája volt Sikó György (1861–1921), a vendég-
fogadó Sikó Endre és a polgármester Sikó Imre nagy-
apja, aki bíró, községi elöljáró volt, majd pénztárnok, s 
az interbellum elején koholt vádak miatt a nagyenyedi 
fogdába került, kiszabadítását még a bölönpataki ro-
mánok is támogatták. 

Gyerekeitől származtak aztán részben a család ne-
vét, részben csak a géneket máig lehozó, jelenleg 
Bölönben és a közeli régióban élő rokonok. Sikó 
György első unokatestvérétől, Sikó Juliánnától és fér-
jétől, Kisgyörgy Tamás tanítótól származik le a bölöni 
gyökerű Kisgyörgy család, s ebben Kisgyörgy Imre 
(1885–1968) volt olthévízi unitárius lelkész és Kis-
györgy Tamás (1896) sepsiszentgyörgyi jogász, Sikó 
Juliánna testvéröccsétől, az erdőmérnök Sikó Árontól 
(1872–1927) és feleségétől, Lőfi Iréntől származik a 
baróti Dánér, Szekeres és Sikó család. 

Kies Erdővidéken tett látogatásunk idején bebizo-
nyosodott, hogy az ilyen jellegű folytonos családi ta-
lálkozók valóságos összetartó-megtartó mozgalom-
ként bontakoznak ki.

Sikó Imre

Sikó György (családi képek és a szerző felvételei)

Sikó Endre
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FELHŐS SZABOLCS

Harminc éve
„Kevesen voltunk,
de sokan maradtunk!” (Lezsák Sándor)

 1989 kegyelmi esztendőnek ígérkezett az akkor már 
jó néhány éve létező beregi unitárius szórvány szá-
mára, amelynek magját akkortájt egy-két magyar 
család és a gimnáziumi tanítványok alkották. Ebben 
az évben végre megéreztük az idő hívását, és léptünk: 
pünkösd tájékán kiléptünk a beregi közéletbe. Az ese-
ményről nemrég emlékeztünk meg, az idei pünkösdi 
ünnepkörben.

1989-ben a változás szellemében bontott zászlót a 
szabadelvű protestáns kör (az UART előfutára), majd 
létrejött a Balázs Ferenc Beregi Népfőiskola, s beindult 
a beregi cserkészélet (Tiszaadony, Gergelyiugornya, 
Vásárosnamény). A legéletképesebbnek a tiszaadonyi 
Brassai Sámuel-cserkészcsapat bizonyult; a tisza-
adonyi iskolában tartottak zászlószentelést, emléktáb-
la-avatást, valamint itt avatták fel a csapat- és őrsveze-
tőket is. A cserkészek a beregi térségben és Vásáros-
naményban több közéleti eseményen is részt vettek.

A szimpatizáns megyei költők és írók körében ki-
bontakozott a Partium Műhely a Partium folyóiratunk 
körül, amely a mai napig folytatja tevékenységét. Az 
1995-ben újraindított Partium lap mellett beindult a 
Szabadelvű Füzetek sorozat is.

Azonban nemcsak kiadványokban, de rendezvé-
nyekben is bővelkedtünk. A protestáns köri rendezvé-
nyek közül kiemelkedőnek számított a reformáció 
emléknapja Mátészalkán, amely a helybeli protestáns 
köri tagok összefogásával valósult meg. Vásáros-
naményban is volt kiemelkedő rendezvény, hiszen itt 
nagypéntekenként előadtuk az unitárius passiót a 
Balázs Ferenc-díjas Csányi Ottó mátészalkai karnagy 
vezényletével.

Mindeközben folyamatosan adtunk ki unitárius 
nagyjainkról levelezőlapokat, emlékplaketteket és 
bronzérmeket, idővel pedig létrehoztuk a Balázs Fe-

renc művészeti díjat, amit a protestáns kör kiemelke-
dő alkotóinak ítéltünk oda, ugyanakkor Erdélyben, az 
ODFIE színjátszó találkozóin osztottuk ki a tehetséges 
előadóknak. A beregi térségben pedig a Beregi Ünnepi 
Heteken megrendezett Váci Mihály megyei szavaló-
versenyen jól teljesítő szavalóknak osztottunk Balázs 
Ferenc-díjat. A körünkben tevékenykedő cigány tagok 
előretörésével létrejött a Dandos Gyula Cigányegylet, 
akik körében naiv festők, énekesek és fafaragók tevé-
kenykednek.

A protestáns kör a beregi térségben körutat és ut-
cákat nevezett el a különböző unitárius személyisé-
gekről (Balázs Ferenc út Tiszaszalkán, Bartók Béla út 
Tiszaszalkán és Vásárosnaményban, Heltai Gáspár út 
Vásárosnaményban, Kriza János út Gergelyiugornyán, 
Orbán Balázs körút Vásárosnaményban). Az utcákkal 
párhuzamosan emléktáblákat és emlékoszlopokat is 
állítottunk a beregi és a partiumi térségben (Balázs 
Ferenc-emléktábla Tiszaszalkán és Vásáros na mény-
ban, Orbán Balázs-emlékoszlop Vásáros na mény ban, 
Kriza János-emlékoszlop Gergelyiugor nyán, Brassai 
Sámuel-emlékoszlop Gödöllőn a szentjakabi erdőben, 
1956-os márványtábla Vásáros naményban, a debre-
ceni disputa emléktáblája Debrecenben, Arany Ta-
más-emléktábla Debrecenben, a nagyváradi disputa 
emléktáblája Nagyváradon és a beregi unitárius szór-
vány emléktáblája Debrecenben). 

Később, 1997 telén megalakult a BUNIK (Beregi 
Unitárius Szórvány Ifjúsági Szervezete), amely aktí-
van bekapcsolódott az erdélyi unitárius fiatalok mun-
kájába. Mindebből a közéleti kulturális tevékenység-
ből nőtt ki az Unitárius Alkotók Társasága (UART), 
amely a mai napig irányítja a beregi unitárius szór-
vány életét.

Az UART tagjai a Tokaji Írótáborban 2016-ban. 
Balról jobbra: Felhős Szabolcs, Farkas Gábor, 
Oláh András, Jánosi Zoltán, Kürti László

A Balázs Ferenc-díj átadása dr. Támba Renátó részére 
a Hőgyes Endre utcai unitárius templomban 2018-
ban. Balról jobbra: Felhős Szabolcs, Támba Renátó, 
Gergely Felicián
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Barótiak a summiti 
testvéregyházközségnél
A baróti és summiti (New Jersey, USA) unitárius egy-
házközségek huszonhét éve állnak testvérkapcsolat-
ban. Ez idő alatt kölcsönösen támogatták, és az utóbbi 
hat évben rendszeresen látogatták egymást. Idén a 
baróti csoport látogatott Summitba. Augusztus 11-én 
az eddigi legnagyobb létszámú, tizenkilenc fős cso-
port indult útnak Molnár Imola lelkész vezetésével. A 
csoport további tagjai: Csiki Csongor gondnok és csa-
ládja, Mónika és Magor, Demeter Zoltán felügyelő-
gondnok, Buksa Irén, Cocean Valér és családja, Csilla 
és Kriszta, Erdő Szabolcs, Fazakas Melinda, Tatár 
 Ágnes Tekla, Tókos Vilmos, Csedő Zsanett, Józsa Huba, 
Kovács Dávid, Sükösd Károly, Szotyori Orsolya és e so-
rok írója.

A majdnem egynapos utazás után üdítő volt a 
Newark repülőtéren találkozni amerikai barátaink-
kal, akik „Isten hozott!” feliratú táblákkal és léleksi-
mogató ölelésekkel fogadtak bennünket. Innen min-
denkit elvittek autóval a fogadócsaládjaikhoz, ahol az 
estét töltöttük. Másnap reggel testvérgyülekezetünk 
szent hajlékában, a Beacon unitárius univerzalista 
templomban találkoztunk újra csoporttársainkkal, 
ezután minden reggel innen indultunk a különböző 
kirándulásokra. Első nap felfedeztük a várost, meglá-
togattuk a könyvtárat, a polgármesteri hivatalt, talál-
koztunk a polgármesternővel, kávéztunk Maros Ár-
pád kávézójában és a délután hátralevő részét a vá-
rosi strandon töltöttük.

A napok gyors egymásutánban teltek, mivel ven-
déglátóink gondoskodtak a változatos programról, 
unatkozni soha nem volt idő. Látogatásunk során két 
napot töltöttünk New Yorkban, ami már ismerős volt 
azoknak, akik 2013-ban vagy 2016-ban részt vettek 
egy-egy látogatáson. Előbb komppal vittek a világvá-
rosba, második alkalommal pedig vonattal. Megáll-
tunk a szeptember 11-ei emlékművek előtt, átsétál-
tunk a Brooklyn-hídon, megjártuk magunkat a 
Central Parkban, megcsodáltuk a Grand Central 
Terminalt és a városi könyvtárat, elképedtünk a tu-
risták sokaságán a Times Square-en, este pedig elvit-
tek a Stomp együttes előadására, amelyben a művé-
szek mindenféle elképzelhető eszközzel doboltak. Az 
állam legnagyobb vidámparkjában, a Six Flagsben 
csoportokra váltunk, és mindenki a maga ízlése, me-
részsége szerint próbálta ki az egyes hullámvasuta-
kat. 

A kirándulás egyik fénypontja volt, amikor inter-
aktív szoborparkba vittek el bennünket. De ugyanígy 
kiemelkedik az nap, amikor az óceánpartra vittek lu-
bickolni, hatalmas hullámok voltak, mivel vihar ké-
szülődött, de mi nagyon jól szórakoztunk.

Meglátogattuk a montclairi unitárius univerzalista 
templomot is, a gyülekezetnek a székelyszentábra-

hámi unitárius egyházközséggel van partnerkapcso-
lata, ami a mindkét egyházközséget érintő vezetővál-
tások miatt most szünetel. Amint találnak rá megfele-
lő személyeket, azonnal újraindítják.

Vasárnap ünneplőbe öltözve találkoztunk a temp-
lomban. A szószéki szolgálatot Molnár Imola baróti, 
Robin Tanner és Emilie Boggis summiti lelkészek vé-
gezték. Molnár Imola a szeretet fontosságáról beszélt, 
ami legelőször önmagunkkal kell kezdődjön, csak úgy 
tudjuk szeretni felebarátainkat, ha előbb magunkat 
tanuljuk meg szeretni. A szeretet a világ mozgatóru-
gója, és ez a legfontosabb része a partnerkapcsola-
tunknak is.

„Hálásak vagyunk Istennek és nektek, hogy itt le-
hetünk veletek, hogy szerettek minket, hogy törődtök 
velünk. És mi is szeretünk benneteket. Nagyszerű tíz 
napot tölthettünk veletek, Isten áldja a kapcsolatun-
kat, amely oly sok éve tart” – mondta Molnár Imola.

A baróti csoport részéről versek és imádságok han-
goztak el, majd a Spirit of Life című dalt énekeltük 
együtt.

Summitban két istentiszteletet szoktak tartani, 
mivel túl kicsi a templom, hogy egyszerre minden 
ember elférjen. A két istentisztelet között kávéztunk 
az alagsorban, ahol társasági eseményekre, ifjúsági 
csoportos tevékenységre alkalmas helyiség van ki-
alakítva. A második istentiszteletet követően együtt 
ebédeltünk vendéglátóinkkal és megismerkedtünk a 
gyülekezet tagjaival.

Az utolsó Summitban töltött napunkat vacsora 
zárta, amely után könnyes szemmel búcsúztunk el 
vendéglátóinktól, régi és új barátainktól, megígérve 
egymásnak, hogy továbbra is dolgozni fogunk e kap-
csolat életben maradásán. 

Jövő nyáron a summiti egyházközség tagjai fog-
nak Barótra látogatni. A csoport nevében szeretném 
köszönetünket kifejezni Molnár Imola lelkésznek, 
Csiki Csongor gondnoknak, a summiti és baróti gyü-
lekezetnek, akik lehetővé tették, hogy ez a kirándulás 
megvalósuljon.

BARDOCZ ANDREA
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Hetedszerre a Tordai-hasadéknál
Szeptember 7., VII. Tordai-hasadéki Unitárius Találko-
zó. Ennyi a határidőnaplóban rögzített tény. Az él-
mény, az emlék sokkal több, mint amit összefoglalni 
próbálok.

Az élmények, érzések kifejezése nem is egyszerű 
így, írásban. Aki ott volt, átélte, megélte, aki nem lehe-
tett jelen, remélem, képzelőereje segítségével ráhan-
golódik. Nem a program tudósításszerű leírása a cé-
lom, inkább az esemény lelki hatását vázolnám. Emi-
att lehet, kissé személyessé válik a szöveg, de bízom 
benne, hogy akik ott összegyűltek, hasonlóképp érez-
nek, és akik nem jöhettek el az idén, óhajtják mindezt 
megélni a következő találkozón.

Öröm látni a gyülekezők arcán a mosolyt, hiszen 
senki sem jön kényszer hatására, alapból adott a jó-
kedv. A teret körbeveszik a sátrak, padok tűzhelyek, 
amelyek köré egy-egy résztvevő egyházközség csapata 
csoportosul, és lelkesen készül a közös főzésre, kitűzik 
a helységnévtáblát, jelezve ezzel, honnan jöttek. Így 
könnyű felkeresni a rég nem látott rokonokat, ismerő-
söket, barátokat sőt a segítségükkel rátalálhatunk 
soha nem látott, csak sejtett rokonokra vagy rokon lel-
kű emberekre. A berendezett tér megfelel változó ren-
deltetéseinek, hiszen a színpad átalakul szószékké, 
amíg Fekete Béla bágyoni lelkész igehirdetésének hely-
színe, majd a hagyományőrzés vára lesz, amint a Kalo-
taszeg legénytársulat majd az Aranyos szék néptánc-
csoport előadása tölti be, és kinyílik a világi szórakozás 
számára Marosán Csaba színművész által.

A résztvevők a sátrak árnyékában, kényelmesen 
elhelyezkedve templomi áhítatot érezhettek, hiszen a 
természet csodás háttere, az együttlét élménye össze-
fonódott a lelkész mondanivalójával. A hely varázsa 
ihlette őt is, mikor a „csudálatos dolgok” regéit felele-
venítette, és a jelennel párhuzamba állította. Így 
Szent László királynak a Tordai-hasadék keletkezésé-
vel kapcsolatos legendája mellett mesélt az istenhegyi 
székely leány történetéről. A történet egyik fő alakja 
Atyás Mózes, akiről azt tartották, hogy sok ördöngös 
dologra képes. Képes vihart fújni, a szemével tudja 
hizlalni a jószágot, növelni a gabonát, a szellemekkel 
tud beszélni. A legnagyobb praktikája pedig az volt, 
hogy mindenkivel elhitette, hogy neki két leánya van.

Pedig vihart fújni, kavarni nem tudott, csak az 
idők jeléhez értett, innen tudta jó előre, mikor lesz 
nagy idő és mennyit tart. Nem szemmel, de gondos-
kodással és hozzáértéssel tartotta jószágait, amik híz-
tak, vagy vetette be földjét. A szellemekkel sem tudott 
beszélni, nem ismerte őket, de ismerte az embereket 
és értett a nyelvükön. Atyás Mózesnek nem volt két 
leánya, csak egy. Bár mindenki megesküdött volna, 
hogy soha egy apának ilyen teljesen más természetű 
két leánya még nem volt. Az oka az egésznek az volt, 
hogy amikor felesége korán meghalt, és kicsi leányká-

jával maradt, nagyon elkeseredett. Ki fogja megőrizni 
az ősi birtokot, mikor ő már nem lesz. Ha megtudják, 
hogy egy gyönge leányra maradt, akkor mindenki ki 
akarja venni a kezéből. Ekkor találta ki, hogy mi len-
ne, ha az egy leányból nevelne kettőt. Egy szűzies sze-
rényt, akit mindenki szeressen és egy amazon termé-
szetűt, akit mindenki tisztelve rettegjen. És mivel a 
gyermekben megvolt mind a kettőre a hajlandóság, 
így lett neki két leánya Lóna és Szendile. Nem mesé-
lem el az egész történetet, hogyan menti meg e leány 
egész Aranyosszéket, hogyan őrzi meg ősei birtokát, 
hogyan menti meg az itteni székelységet ez az isten-
hegyi székely leány. Hiszem, hogy egy régi és egyben 
új történet, ami itt elhangzott… Ma is az ilyen Atyás 
Mózesek őrzik és tudják megőrizni mindazt, amit őse-
ik ráhagytak, az ilyen tartású, tudású férfiak… És az 
ilyen istenhegyi székely leányok… elgondolkodtató 
párhuzam.

A sátrak előadósátrakká változva újra és újra meg-
telnek, hiszen az érdeklődőket bevonzza a református 
lelkipásztor, korábbi európai parlamenti képviselő Só-
gor Csaba neve, aki a Merre tartunk? Quo vadis Euró-
pa? címmel beszélt a mindannyiunkat foglalkoztató 
jövő realitásairól. Továbbá itt zajlott ifj. Szombatfalvi 
József fiatfalvi lelkész ismertetője a székely keresztúri 
unitárius egyházkör közösségeiről készült kiállítás-
ról, amely a rendezvény ideje alatt volt megtekinthe-
tő. Aztán dr. Kiss Dénes szociológus, a kolozsvári Val-
láskutató Intézet kutatási igazgatója A kisebbségi val-
lásosság kihívásai című előadását tartotta meg. A pa-
letta változatosságát növelte dr. Furu Árpád műem-
lékvédelmi szakmérnök Balassa M. Iván „Az egy igaz 
Istennek és szent fiának Jézus Krisztusnak tiszteletére 
építtetett”. Festett famennyezetek és berendezések az 
unitárius templomokban című kötetének bemutatója, 
valamint az a meghitt mozzanat, amikor Bálint Ró-
bert Zoltán mészkői lelkész az Örökmécs lángja füstöt 
nem ereszt címmel idén tavasszal megjelent, Balázs 
Ferenc néhai mészkői pap, népfőiskola-alapító, író vá-
logatott verseit tartalmazó kötetét ismertette Maro-
sán Csaba színművész közreműködésével.
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 Szeptember 21-én a Sepsiszentgyörgyi Unitárius 
Egyházközség és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 
felavatta Dávid Ferenc egyházalapító püspök egész 
alakos köztéri szobrát a helyi Erzsébet parkban. E jeles 
alkalom folytatása a Magyar Unitárius Egyház tavalyi, 
jubileumi évének, amikor a vallásszabadság törvénye 
kihirdetésének és az egyház megalapításának 450. év-
fordulóját ünnepelték. Harmath István szobrászmű-
vész alkotásával Sepsiszentgyörgyön is emléket kíván-
nak állítani Dávid Ferencnek, Erdély nagy reformáto-
rának, az unitárius egyház első püspökének.

Az ünnepi alkalom istentisztelettel kezdődött az 
unitárius templomban, ahol imát mondott Péterfi Ág-
nes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség se-
gédlelkésze, szószéki szolgálatot végzett Kovács Ist-
ván, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lel-
késze. Kovács István alkalmi beszédében kiemelte, 
hogy Dávid Ferenc fundamentumkészítő ember volt, 
aki ugyanakkor a Jézus Krisztus által hirdetett alapra 
épített. A múlt egymásra épülő szintjei felelőssé tesz-
nek minket is, hiszen tudatában kell lennünk, hogy a 
mi létünk mások számára lesz fundamentum. Az em-
beri alkotás utánozza az isteni teremtést, de a csoda 
ez esetben is Istennek köszönhetően megy végbe. Az 
anyagba öntött szobor szellemmé, eszmévé, példává 
válik az emberben. Végül hozzátette, Sepsiszentgyör-
gyön októbertől Kálvin János, Dávid Ferenc és Luther 
Márton szobra hirdetni fogja az ember sokszínű, de 
mégis azonos cél felé mutató törekvését.

Az eseményen fellépett a sepsiszentgyörgyi Kriza 
János Unitárius Vegyes Dalárda Karácsony Gabriella 
karnagy vezetésével és Szőcs Botond zongoraművész, 
aki Chopin első balladáját adta elő.

A köszöntések sorát Antal Árpád András, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere nyitotta, aki beszédében 
hangsúlyozta, hogy ma szerte a világon minden em-
ber Dávid Ferenc szellemiségét idézi, amikor a sza-
badság fontosságát emeli ki. Nekünk feladatunk – tet-
te hozzá – ennek a hagyatékként ránk maradt, sok-
szor igen törékeny szabadságnak a megőrzése, élteté-
se és továbbadása.

A magyar kormány részéről Zákonyi Botond, Ma-
gyarország romániai nagykövete szólalt fel, aki el-
mondta, a vallásszabadság négy és fél évszázados tör-
vénye – amit az „A hit Isten ajándéka” jelmondat fog-
lal össze – elévülhetetlen értéke ennek a földnek. Ez a 
hagyaték kötelez is minket, nem mindegy, hogy mi-
képp hagyományozzuk át ezt a szellemiséget a követ-
kező generációkra. Dávid Ferenc példáját ma is követ-
ni kell, hiszen a szabadságra és igazságra való törek-
vés ma is a közösségek létének és erősödésének a zálo-
ga. A kisebb-nagyobb közösségekből létrejövő nemzet 
is csak akkor lehet erős, ha ezt a szellemiséget követi.

Harmath István szobrászművész beszédében a 
szobor alkotási folyamatát összegezte, rámutatva 
arra, hogy a megformált alak „összhatásában a fel-
szólalás előtti csendben várakozó, megbízható önura-
lommal rendelkező szónok alakját” ábrázolja. Továb-
bá felszólalt Gazdag Géza, a Sepsiszentgyörgyi Unitá-
rius Egyházközség gondnoka is, aki elmondta, hogy 
„… a mai emlékállítás a hitben való helytállás, a mun-
kában és értékteremtésben való kitartás négy és fél 
évszázadának egyik eredménye és dicsérete”. Majd 
válaszolva arra a kérdésre, hogy miért van szükség 
annyi Dávid Ferencet ábrázoló szoborra, elmondta: 
„azért, hogy mindig eszünkbe jusson: Ne szidal maz-
tassék senki az ő hitéért! Kibővítve a gondolatkört, ne 
szidalmaztassék senki az ő nyelvéért, az ő nézeteiért, 
az ő bőrszínéért. Ezt addig ismételjük, amíg a szí-
vünkbe vésődik az, hogy a hit Isten ajándéka.”

És voltak gyerekek, akiknek vidámsága, huncutsá-
ga, puszta jelenléte gyönyörködtet, biztat, vigasztal, 
kinek éppen mire van szüksége. Nekik is biztosítva 
volt a változatos gyerekprogram, hiszen Farkas Izolda 
kövendi lelkész, Dimény Csilla, Bálint Réka, Keresztes 
Polixéna és Vass Gyöngyvér tiszteletes asszonyok 
mindent megtettek, hogy a korosztályonként változó 
igényeknek megfeleljenek. De ha a gyerekeket meg-
kérdezném, lehet, hogy a fehér galambok röptetésé-
nek örültek a legjobban. Ezt az ünnepélyes mozzana-

tot Solymosi János, a kör volt felügyelőgondnoka jó-
voltából évről évre élvezhetjük, hiszen jó szívvel hoz-
za a galambjait, és jelképként bocsátja szabadon őket 
úgy, hogy tudja, biztosan ismerik a hazavezető utat, 
nem tévednek el, haza is érnek.

Szívemből kívánom, hogy ez a szimbólum legyen 
érvényes minden gyermekünkre, testvérünkre. „Mert 
Isten egybe gyűjtött minket” – szólt a lelkész. Aki fi-
gyelt, hallhatta, érthette, hát őrizze is szívében! 

FODOR DOROTTYA

Sepsiszentgyörgyi szoboravató
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IX. hidegaszói találkozó
Augusztus 25-én tartották Kobátfalva, Bencéd és 
Székelyszentmihály gyülekezetei a IX. Hidegaszói Ta-
lálkozót. Hidegaszó Fenyőkút (Korond községhez tar-
tozó hegyi falu) szomszédságában található, többnyi-
re erdős terület. Nevét a rajta átfolyó Hidegaszó 
patakáról kapta. Itt található az a több száz hektáros 
mezőgazdasági, illetve erdős terület, amely birtok je-
lenleg három gyülekezet, Székelyszentmihály, Kobát-
falva és Bencéd anyagi forrása, éltetője.

Nem tudni pontosan, hogy mikor került Székely-
szentmihály tulajdonába az összefüggő, nagy terület. 
Írásos dokumentum nem igazolja, csupán „történel-
mi spekulációk”, találgatások engednek következtetni 
arra, hogy királyi adomány lehetett. Szent István még 
nem, de talán Szent László adományozta a Szent Mi-
hály „patrónusa” alatt szerveződő szentmihályi plé-
bániának (amely két plébánost is foglalkoztatott) s a 
hozzá tartozó falvaknak. 

Első írásos említése egy 1533. évi esketőlevél, 
amely az ekkor még katolikus szentmihályi egyház-
község tulajdonjogát erősíti meg. Idővel „anyásod-
nak” a Szentmihályhoz tartozó falvak, 
csupán Bencéd és Kobátfalva maradt kö-
telékében. 1948. május 6-án Kobátfalva, 
2006 szeptemberében pedig Bencéd is le-
vált az anyaegyházközségtől. 

A kommunizmus elvette a közös bir-
tokot, de az említett falvakban lakók még 
számon tartják: itt legeltetik évek óta az 
állataikat, innen vásárolják a faanyagot, 
itt ápolják továbbra is a „hegyi” emberek-
kel a jó kapcsolatot.

A 2000-es évek közepén a hidegaszói 
birtok visszakerült a Székely szent mihályi 
Unitárius Egyházközség tulajdonába. A 
visszaszolgáltatással egyidejűleg régi 
alapokon, mégis egy új szervezeti, illetve 

szervezési formában születik újjá Székelyszent mi hály, 
Kobátfalva és Bencéd kapcsolata. A közös bizottság 
által vezetett gazdasági tevékenység természetszerű-
leg hívta életre azokat a közös egyházi, kulturális ren-
dezvényeket, amelyek ma már többéves, időpontok-
hoz rögzített események.

Éves rendezvénysorozatunk része a Hidegaszói Ta-
lálkozó. Minden év augusztus 20-ához közeli vasár-
napon a három falu hívei felzarándokolnak a hegyi 
birtokra. A három gyülekezet lelkészei által tartott 
szabadtéri istentisztelet után ünnepi műsorok, sport-
rendezvények, nótázgatások, túrázások, közös étke-
zések nyújtanak közösségerősítő élményeket.

Az idei esztendőben Tófalvi Tamás szentmihályi 
lelkész mondott egyházi beszédet a három falu hívei-
nek. Az énekvezéri teendőket Makkai-Ilkei Ildikó 
bencédi lelkész végezte. Külön örömforrás volt látni a 
tavasszal elültetett húszezer csemete fejlődését. Ezt az 
élményt erősítette az a tudat, hogy hatezer csemetét 
közösségeink gyerekei ültettek el. 

Az idei a kilencedik alkalom volt. Adja a jó Isten, 
hogy sok-sok éven keresztül találkozhassunk még!

CSÁKI LEVENTE

A templomi ünnepség a himnusz közös eléneklé-
sével zárult, amelyet követően az ünneplő gyülekezet 
átvonult a felállított szobor elé.

Szoboravató beszédében Bálint Benczédi Ferenc, a 
Magyar Unitárius Egyház püspöke kiemelte, hogy „ez 
a szobor nemcsak egy történelmi személynek állít 
emléket, hanem annak a szellemiségnek és magatar-
tásnak, amelynek Dávid Ferenc a szolgálatában állt”. 
Majd hozzátette, hogy az alkotás „figyelmeztet múl-
tunk örökségére, és lendületével int, serkent, hogy a 
tudás és az Istenbe vetett hit erejével az Ő országának 
a munkásai maradjunk”.

Ezt követően Bálint Benczédi Ferenc püspök és 
 Antal Árpád András polgármester közösen leplezték 
le a szobrot. Az áldáskérést követően az egybegyűltek 
közösen énekelték el a 90. zsoltár első versszakát.

A MUE SAJTÓOSZTÁLYA
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SZERETETSZOLGÁLAT

SegédKezek kalákatáborok
 A Magyar Unitárius Egyház keretében működő 

Gondviselés Segélyszervezet és Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet (ODFIE) idén négy különböző hely-
színen szervezte meg a SegédKezek kalákatábor nyol-
cadik kiírását. Augusztus 12–18. között Nyikó menti 
településeken Csehétfalva központtal, augusztus 14–
18. között Magyarzsákodon a Romániai Falugond-
nokságok Szövetségével együttműködve, szeptember 
1–7. között pedig Erdővidéken Barót központtal, vala-
mint ugyanabban az időszakban Aranyosszéken 
Bágyon központtal. Az említett kistérségekben közel 
150 önkéntes ifjú elsősorban rászoruló idős szemé-
lyeknek nyújtott segítséget, illetve közösségi helyszí-
neken (templom, közösségi ház, egyházközségi ingat-
lan, iskola, óvoda, kultúrotthon, temető, ravatalozó, 
más közterületek) kalákáztak. A táborsorozat célja a 
rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közössé-
gi szolidaritás évszázados hagyományának, a kaláká-
nak a népszerűsítése. 

A másfél száz résztvevő (14 és 55 év közötti önkén-
tesek) 46 különböző erdélyi helységből, illetve néhány 
anyaországi településről érkezett a kalákatáborokba, 
amelyekben összesen 46 településen 110 családnál, 
illetve tucatnyi közösségi épületnél a következő mun-
katerületeken dolgoztak: háztáji takarítás, favágás, 
gyomlálás, kaszálás, lakások meszelése, kapuk és ke-
rítések festése stb. A kalákatáborok zárásaként áhíta-
tokat tartottunk, majd számba vettük a munkálatok 

eredményeit, valamint azok közösségi és személyi ho-
zadékait.

A kalákatáborok előzményei a kolozsvári unitárius 
középiskolás lányok 1943 és 1944 nyarán szervezett, 
három-három hetes kalákatáboraira nyúlnak vissza. 
Az akkori résztvevők székelyföldi falvakban nyújtot-
tak segítséget kétkezi munkával a világháború front-
jain harcoló vagy már elesett férfiak családjainak. Az 
elmúlt nyolc évben újraindított sorozat eddigi helyszí-
nei: Homoród mente (2012, 2013, 2018), Erdővidék 
(2014), Nyikó mente (2015), Aranyosszék (2016), 
Nyárád mente (2017).

Az idei kalákatábor támogatói: Magyar Unitárius 
Egyház, Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (román 
rövidítéssel: DRI), Bethlen Gábor Alap, Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, 
Nemzeti Együttműködési Alap, az Amerikai Egyesült 
Államokbeli Unitárius Univerzalista Egyesület, a Ro-
mániai Falugondnokságok Szövetsége, a területileg 
érintett önkormányzatok, egyházközségek, egyház-
körök, akiknek ezúton is köszönetet nyilvánítunk!

A rendezvény lezajlását tükröző fényképek és a 
résztvevők élménybeszámolói a Gondviselés Segély-
szervezet honlapján (www.gondviseles.org) és Face-
book-felületén jelennek meg.

A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET 
ÉS AZ ODFIE ELNÖKSÉGE

Alkalmi szociális szálláslehetőség
A Gondviselés Segélyszervezet és az érintett egyház-
községek hét erdélyi városban ingyenes szálláshe-
lyet biztosítanak rászoruló betegeknek és/vagy kísé-
rőiknek, akik műtétre, egészségügyi vizsgálatra vagy 
kezelésre érkeznek. 

Az alkalmi igénylésekkel a következő személyek-
hez lehet fordulni:

– Kolozsvár: Vagyas Attila (0740 133 027);
– Marosvásárhely: Kiss Matild (0365 449 315);
– Brassó: Kádár Gábor (0743 576 524);
– Sepsiszentgyörgy: Pavelka Éva (0724 095 999);
– Csíkszereda: Solymosi Alpár (0742 153 716);
– Székelyudvarhely: Simó Sándor (0744 299 238);
– Dicsőszentmárton: Szentgyörgyi Sándor 

(0742 185 443).
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NŐK VILÁGA

Stafétaünnep
 Történetünk a kilencvenes évek lelkesedéséig nyúlik 

vissza, ugyanis minden UNOSZ-konferencián képvi-
seltette magát a csíki szellemi közegben tevékenyke-
dő lelkes női közösségünk. Szinte minden alkalom-
mal ébredezett a kis láng, hogy egyszer hátha a mi 
egyházközségünk is elnyerheti a konferenciaszerve-
zés jogát. És 2018 augusztusában a kolozsvári temp-
lomban fölhagzott a küldöttségünk bátor vállalása, 
és ráhullott az a simogató és biztató női taps egyház-
községünk nevére. Az együttérzés öröme mentén 
nyugtázta mindenki: jövőre Csíkba megyünk!

Kolozsvártól 2019-ben átvettük a lelki stafétát, azt 
a gondoskodó törődést, amelyre nagy szükség van egy 
ilyen esemény kapcsán. Ma már hálatelt szívvel kö-
szönjük meg Istennek az áldást, a vendégek szeretet-
teljes és megértő, odafigyelő jelenlétét. Úgy érezzük, 
hogy a nap szépsége és sikere nemcsak abban állt, 
hogy összegeztük az elmúlt évben országszerte zajló 
nőszövetségi élet eseményeit, de abban is, hogy volt 
alkalom szeretet mag vacs kákat, jövendőbe vetett hitet 
és reményt hinteni azokba a kifinomult női lelkekbe és 
szívekbe, akik ezen esemény iránt nyitottak voltak.

Lelki magvetés volt ugyanis az ünnepi istentiszte-
let. Minden pillanata a lelki derűt és a fölemelkedést 
szolgálta, tegyük hozzá, Istennek dicsőségére! A nő-
szövetségi zászlóvivők méltóságteljes bevonulását 
lendületes ének kísérte, a helyi lelkész és az egyházi 
élet támogatásában igencsak jeles közéleti szereplő, 
Borboly Csaba köszöntötte az egybegyűlteket. A nyi-
tány után fölhangzottak a léleknek szárnyakat adó 
egyházi énekeink, majd imák és hitet ébresztő prédi-
káció következett Molnár Imola Baró ton szolgáló lel-
kész jóvoltából. Ez a szószéki szolgálat olyan szép és 
üdítő volt, mint amikor nyári reggelen szellőztet az 
ember: szívünk-lelkünk megtelt friss derűvel, Isten or-
szága boldogságérzetével és a szeretet kettős paran-
csolatának azzal a bölcsességével, hogy ez az evangé-
liumi erő képes összerakni, egyben tartani a sokszor 
darabjaira széthulló világot is. Lélekerősítő volt az a 
pillanat is, amikor nem szóban, de testvéri ölelésben 
köszönte meg a szószéki szolgálatot a helyi lelkész. E 
mozdulatával egyben az egész közösséget, a gyüleke-
zetben jelen lévő női lelkésztestvéreket is köszöntötte.

Majd szóltak, és áldásos munkát kívántak mind-
azon vezetők, akik komolyan vették az UNOSZ meghí-
vását, és jelenlétükkel megtisztelték eseményünket. 
Az ünnepi műsor rendjén klasszikus zenei darabok 
csendültek fel a csíki gyülekezetben élő érdemes elő-
adóművészek és női tanítványok előadásában. Ez is 
különleges színfoltja és katarzist kínáló pillanata volt 

az ünnepnek. Ezt követte a vándorabrosz, a staféta 
ünnepélyes átadása. A kolozsvári küldöttség úgy 
nyújtotta át ezt a színes szövetet, hogy maga Dávid 
Ferenc, a kolozsvári templomot és iskolát vigyázó 
püspökünk szobra adta áldását rája. Legyen áldás a 
csíki szórványban élő unitáriusok életén is – mon dta 
a kolozsvári nőegylet elnökasszonya.

A nap kiemelkedő szellemi fénypontja Bedő Imre 
előadása volt. A Férfiak Klubjának mentora előadásá-
ban úgy beszélt az eltévelyedésbe sodort férfiúi élet-
pályáról, feladatokról és annak visszaállítási lehető-
ségeiről, hogy előadásában közvetve mindvégig a nő-
ről és a családról, gyerekekről volt szó. Ezáltal is tuda-
tosult közösségünkben, hogy a magyar néplélek és 
közösségi tudat a női és férfi erő szerves együttműkö-
désére épít, ennek harmonikus együttműködésére 
tud ezután is jövőt építeni, családokat, gyülekezete-
ket, nemzetet és hazát megtartani. 

Az ünnepi pillanatokat közgyűlés váltotta fel, 
amelynek előkészítéséről az előző napi választmányi 
gyűlés gondoskodott. A sorra következő beszámoló-
kat és a tisztújítást követően, amelynek rendjén a régi 
országos vezetőség újabb mandátumot nyert, követ-
kezett a legújabb nőszövetségi zászló – a gyergyói – 
esperesi megáldása és a 2020-as helyszín megneve-
zése. A zászló gyönyörű lett! Épp mint Torda vállalko-
zása, miszerint jövőre ők a gazdák. A lobogót és a 
tordai küldöttséget is beborította a tenyerek öröme, a 
taps, mint bennünket is egykoron, ott Kolozsváron.

Virágcsokrokkal köszöntöttük azokat, akik az or-
szágos nőszövetség élén azon munkálkodnak, hogy 
nőegyleteinkben prosperáló tevékenységek és elisme-
rő, egymást becsülő és tisztelő szeretet legyen. Egyhá-
zunkban a nőszövetség mint szervezet olyan, mint a 
családban a gondos édesanya, aki nem hangos szó-
val, nem cicomával, küllemmel, hanem odafigyelő 
szeretettel és szorgalommal, lelki melegséggel szol-
gálja övéit. Egyházunkat is csak így, szelíden és szé-
pen, odaadó szeretettel érdemes szolgálni!

Az ünnepi ebéd után több száz ölelés és búcsúszó 
özönében éreztük, hogy való igaz, amit Jézus mond: 
Isten országa itt van közöttünk, valahányszor az ösz-
szetartozás jegyében egybesereglünk, és cselekvően 
közösséget építünk. Tapasztaltuk.

Mint a keleti végeken egykor szárnyat bontó csíki 
unitárius gyülekezet lelkésze, szeretném megköszön-
ni minden nőtestvéremnek és támogatónak azt a lel-
kesedést és áldozatkészséget, amelynek köszönhető-
en fel tudtunk nőni e feladathoz. Az UNOSZ, Hargita 
Megye Tanácsa, Csíkszereda Önkormányzata, vala-

SOLYMOSI ALPÁR
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mint a Communitas Alapítvány pályázati támogatása 
mellett szép számmal segítettek helyi vállalkozók és 
gyülekezeti tagok is abban, hogy eseményünkön 
szükséget ne szenvedjen senki. Ugyanakkor köszö-
nöm Szőke Ilonka egykori elnöknek, hogy a kolozsvári 
stafétáig elvezette az egyletünket, Miklós Boglárka el-

nöknek pedig azt, hogy az idei évtől fölvállalta azt az 
áldozatos munkát, amellyel nőszövetségi életünk te-
rén a tagsággal egyetemben az életrevaló közösség 
megerősítésén, fölemelkedésén munkálkodik.

Sok-sok boldog mosolyt minden női arcra! Viszont-
látásra Tordán, UNOSZ!

Adománygyűjtés
Az Unitárius Nők Országos Szövetsége újraalakulása óta célul tűzte ki a rászorulók, nehéz helyzetben élők lelki 
és anyagi támogatását. A választmány határozata alapján évi program szerint minden hónapban egy vagy 
több helyi nőszövetség küldöttsége látogatja meg az öregotthon lakóit tartós élelmiszerekkel, személyre szóló 
kis ajándékokkal, beszélgetéssel, műsorral. 2018-ban az alábbi nőszövetségek látogatták meg az öregotthont.

Sorszám Dátum Helység Adományok

1. 2018. augusztus 15. Sepsiszentkirály Természetbeni adományok

2. 2018. október 16. Désfalva Természetbeni adományok

3. 2018. október 23. Vargyas Természetbeni adományok / készpénz 

4. 2018. november 3. Bölön Természetbeni adományok

5. 2018. november 28. Torda Természetbeni adományok

6. 2018. november 30. Gyergyószentmiklós Természetbeni adományok / készpénz

7. 2018. december 14. Homoródújfalu Természetbeni adományok / készpénz

8. 2018. december 20. Székelykeresztúr Készpénz

9. 2018. december 29. Homoródszentpál Természetbeni adományok

10. 2019. február 21. Homoródszentmárton Természetbeni adományok

11. 2019. április 24. Csíkszereda Természetbeniadományok

12. 2019. május 20. Korond Készpénz

13. 2019. július 17. Küküllődombó Készpénz

14. 2019. július 31. Dicsőszentmárton Készpénz

15. 2019. augusztus 14. Kálnok Készpénz

Az UNOSZ vezetősége ezúton is köszönetet mond mindazoknak az egyházközségeknek és nőszövetségek-
nek, amelyek adományaikkal hozzájárultak az idősek ellátásához, és jó szóval, énekléssel igyekeztek derűt 
vinni a hétköznapok hangulatába.
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IFJÚSÁGI OLDAL

Gyere velem, utazzunk valahová!
BAROTHI BRIGITTA

  Az egyre hűvösebb ősz beköszöntével mindannyi-
unk életében változnak a mindennapok, a hétköz-
napok, a hétvégék. A titokzoknit felváltja a hosszabb 
szárú zokni, a nyári ruhákat a melegebb felsők, mál-
na helyett szőlőszemeket csipegetünk, és a nyári ren-
dezvények helyett a tolltartók és füzetborítók között 
válogatunk. 

Minden nyár különleges valamiért. Egy egyletes 
fiatal életében lassan már megszokottá válnak a nyár 
bizonyos időszakai: unitárius ifjúsági konferencia, 
ArtZ – ODFIE összművészeti találkozó, SegédKezek ka-
lákatábor, s talán még egy családi vagy baráti nyara-
lás is belefér. Minden nyár különleges valamiért. Min-
deniknek megvan a maga varázsa, megvannak a 
maga élményei, emlékei, a saját útja. Nálunk az út ál-
talában a Waze navigációs alkalmazás megnyitásá-
val kezdődik, amelybe betápláljuk az úticélt, az alkal-
mazás pedig kiválasztja az optimális útvonalat, és 
tájékoztat mindazon lehetőségekről, amelyekkel út-
közben találkozhatunk. A következőkben három út-
vonalat és azok megállóit mutatom be neked, kedves 
Olvasó, kövesd figyelemmel, hogy jövőre te is elláto-
gathass ezekre a helyekre.

2019. július 12–14. 
Földrajzi helyzet: é. sz. 46° 33' 49", k. h. 24° 47' 49"
Település neve: Unitárius Ifjúsági Konferencia
Út típusa: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Létszám: több mint 150 fiatal és fiatal felnőtt
Története: 2019-ben 43. alkalommal szerveztük 

meg a nagy múltra visszatekintő rendezvényt, amely 
az egyletek egyfajta seregszemléje. Minden évben 
egy-egy téma köré épül fel a rendezvény programja, a 
téma mentén előadásokra, szabadidős tevékenysé-
gekre és különböző beszélgetésekre kerül sor, a tava-
lyi év óta a rendezvény fő célcsoportja a fiatal felnőtt 
generáció (17. életév fölött). 

A jobbágyfalvi Tündér Ilona völgyében zajló 43. 
UIK központi témája az útadó volt: a szervezőcsapat-
tal, meghívottakkal, résztvevőkkel sikerült egy olyan 
hétvégét megvalósítani, amelyet a családias hangu-
lat, az egymásra figyelés és a kikapcsolódás jellem-
zett. A rendezvény első napján a nyitó istentiszteletet 
követte a generációk közötti beszélgetés, az estét hu-
morprogrammal zártuk. A szombat reggeli áhítat 
után Az én útadóm… címmel egyletközeli személyek 
osztották meg saját élettörténeteiket. Szombat dél-
után a különböző választható tevékenységek után 
esti programpontként a sörkostoló, tábortűz és éjsza-
kai áhítat következett, vasárnap a záró istentisztelet 
után emlékplakettet avattunk.

Az vált az otthonunkká. Néhányatoknak egy hét-
vége erejéig, néhányunk számára egy egész hétig. 

A rendezvény „híres” emberei: Szabó Csengele 
hód mezővásárhelyi lelkész (nyitó istentisztelet), 
György Botond humorista, Borzont (humorprogram), 
Horváth Réka és Mátéfi Ágota központi ODFIE-tagok, 
Brassó és Alsóboldogfalva (reggeli áhítat).

Előadást tartott: Rácz Mária kolozsvári lelkész, 
vallástanár, Gagyi Réka, a székelykeresztúri Erdélyi 
Ifjúsági Egyesület programfelelőse, Isztojka Máté 
egyetemi hallgató, Kolozsvár, Vagyas Attila és Boldi-
zsár Beáta kolozsvári lelkészházaspár, Matók Dóra 
coventryi designer, Tálas Ferenc marosvásárhelyi pe-
dagógus, Popa Ilona ODFIE-elnök, Tusványos-
főszervező, Kolozsvár, Nagy Norbert marosvásárhelyi 
teológiai hallgató, aki istentisztelet is tartott. Tőkés 
Bencze Zsuzsanna gyergyó szentmiklósi lelkész (veze-
tett ima), Kelemen Vera marosvásárhelyi kézműves 
(kézműves tevékenységek), Józsa Eszter tordai egy-
házköri képviselő (hennázás), Antonya Ilona szé kely-
udvarhelyi segédlelkész (éjszakai áhítat), Magyari 
Zita kolozsvári teológiai hallgató (istentisztelet), Lő-
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rin czi Alpár csekefalvi teológiai hallgató (emlékpla-
kett avatása).

2019. augusztus 8–12. 
Földrajzi helyzet: é. sz. 46° 13' 59", k. h. 25° 27' 21"
Település neve: ArtZ ODFIE összművészeti találko-

zó
Út típusa: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Létszám: több mint 500 fiatal
Története: Az ODFIE életében a legnagyobb ren-

dezvényként emlegetik, idén harmadik alkalommal 
szerveztük meg. Elődei a színjátszó találkozó, vala-
mint a versmondó és népdaléneklő verseny, ennek 
metszeteként jött létre az összművészeti találkozó, 
amely kiegészült még néhány művészeti ággal, így 
napjainkban a fiatalok tíz művészeti ágban mérhetik 
össze tehetségüket: színjátszás, zene, népdaléneklés, 
néptánc, versmondás, fotó, festészet-grafika, slam 
poetry, kreatív írás és kézművesség. A találkozón a 
versenyzők bemutatott produkciói mellett kategóri-
ánként műhelymunkákon, workshopokon vehetnek 
részt a fiatalok, emellett esti szórakoztató programo-
kon, illetve különböző vendégelőadásokon. 

Az ArtZ olyan tér kíván lenni, ahol a fiataloknak a 
tehetségük kibontakoztatása mellett van lehetőségük 
szórakozni, ismerkedni, élményeket gyűjteni, elcsen-
desedni, kiengedni a hangjukat, az oktatás más for-
máját megtapasztalni, találkozni és élvezni azt az út-
vonalat, és azt a megállót, ahol éppen tartózkodnak, 
azokkal az emberekkel, akik ezen az úton mellettük, 
előttük, mögöttük, és velük együtt haladnak. Homo-
ród almáson, a világ közepén élvezhettük azokat a le-
hetőségeket, amelyeket a megálló és az útvonal adott 
számunkra. 

Híres emberek: a homoródalmási Almamag nép-
tánccsoport (fellépés), Lőrinczi Eszter székelykeresztúri 
teológiai hallgató (áhítat), műhelymunkát tartottak: 
Fazakas Bence és Ilyés Zalán fotósok, Nagy Egon 
nagyenyedi tanár, Járai-Szabó Richárd kolozsvári 
slammer, Mihók Anita kolozsvári egyetemi hallgató, 
Matók Dóra coventryi designer, Vetési Annamária 
székely udvar helyi designer (interaktív könyvbemuta-
tó), a marosvásárhelyi Wild Garden együttes (kon-

cert), Ravasz Levente korondi központi egyleti mun-
katárs (áhítat), a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum 
diákjai (vendégelőadás: Slawomir Mrożek: A nyílt ten-
geren), Koppándi Júlia dévai lelkész (záró istentiszte-
let), a székely keresz túri Mákvirágok néptánccsoport 
(fellépés).

2019. augusztus 12. – szeptember 7. 
Földrajzi helyzet: 
é. sz. 46° 23' 52", k. h. 25° 08' 38"
é. sz. 46° 29' 29", k. h. 23° 44' 01"
é. sz. 46° 04' 30", k. h. 25° 36' 00"
é. sz. 46° 19' 40", k. h. 24° 49' 49"
Település neve: SegédKezek Kalákatábor
Út típusa: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és 

Gondviselés Segélyszervezet
Létszám: több mint 150 fiatal
Története: A nyolc évvel ezelőtt útnak indított ka-

lákatábor legfőbb célja, hogy a rászoruló családokat, 
személyeket segítse, valamint a kalákát népszerűsít-
se. Idén négy helyszínen Csehétfalván, Bágyonban, 
Baróton és Magyarzsákodon voltak a kalákatáborok 
központjai, ahonnan összesen 46 településen végez-
tek a fiatalok önkéntes munkát.

Zajlott a kalákatábor. Az egyletes fiatalok önkénte-
sen végeztek különböző háztáji munkákat, fát vágtak, 
házakat meszeltek, kapukat festettek, kerteket gyom-
láltak és közösségi épületekben végeztek munkákat. 
Úgy gondoljuk, hogy napjaink rendezvénydömpingjé-
ben a nyár egyik legszebb útvonala és megállója ez az 
esemény, ugyanis a fiatalok rászoruló időseken segí-
tenek feltételek és ellenszolgáltatás nélkül.

Híres emberek: 
Az a 150 egyletes, segítőkész, önkéntes fiatal, aki 

napokon át munkálkodott abban, hogy 110 család-
nak örömet okozzon.

Nos, kedves Olvasó, ezek lettek volna az útvonalak 
és megállók. Első pillantásra lehet, kevésnek tűnik, de 
ha jobban belegondolsz, nem olyan rövid utak ezek, s 
olykor a megállókon is többet időzünk a kelleténél. 
Nekünk ez jelenti a nyaralást, és évről évre megbizo-
nyosodunk abban, hogy ez egyhamar nem fog vál-
tozni.
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EGYHÁZUNK HÍREI

 Augusztus 31-én tartották a 
negyedik imanapot Csinódon 
a Gyümölcs oltó Boldogasszony 
ökumenikus rönkkápolnánál. 
Az imanap alkalmából istentiszte-
letet tartott Vida Rozália unitárius 
lelkész, elhangzott a római katoli-
kus Szőcs József tanúságtétele, és 
énekelt Buzogány-Csoma István 
unitárius lelkész. 

 Szeptember 4–6. között egyhá-
zunk is képviseltette magát a 
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium által szervezett nemzet-
közi konferencián, a Budapest 
Forum for Christian Commu ni-
cators elnevezésű rendezvé-
nyen. A konferencia a budapesti 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
zajlott, ahol olyan tágabb témakö-
rök köré rendeződött a háromna-
pos program, mint a keresztény 
újságírás, kereszténység a 21. szá-
zadban, keresztényüldözés a vi-
lágban, kereszténység és a család. 

 Szeptember 9-én ünnepi tan-
évnyitóval kezdődött az új isko-
lai év a Berde Mózes Unitárius 
Gimnáziumban és a János Zsig-
mond Unitárius Kollégiumban. 
A Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
um megnyitóján köszöntőt mon-
dott Varró Margit igazgató, majd 
Mikó Sámuel előkészítő osztályos 
kisdiák szavalt. Felszólalt Lakatos 
Sándor lelkész-vallástanár, Farkas 
Orsolya iskolalelkész pedig áldást 
kért a diákokra és pedagógusokra. 
A János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium tanévnyitója hagyományo-
san a belvárosi unitárius templom-
ban zajlott. Popa Márta igazgató 
évnyitó beszéde után Gyerő Dávid 
egyházi főjegyző, Furu Árpád szü-
lőbizottsági elnök, valamint Talpas 
Botond véndiák szólalt fel. Süket 
Attila és Csáki Olívia előkészítős di-
ákok verset mondtak, Gorzó Bog-
lárka végzős diák énekelt.

 November 9-én kerül sor a 
XXII. dévai emlékzarándoklatra 
a Magyar Unitárius Egyház és 

az Országos Dávid Ferenc Ifjú-
sági Egylet szervezésében.

Egyházköri hírek
 Háromszék-Felsőfehéri Egy-

házkör
Szeptember 14–15. között zajlott 
Sep si szentgyörgyön az Egykori 
egyletesek piknikje elnevezésű ta-
lálkozó.

 Magyarországi Egyházkerület
Szeptember 7-én iktatták be Szabó 
Csengele lelkészt a Hódmezővásár-
helyi Unitárius Egyházközség lelké-
szi hivatalába.

Szeptember 14-én avatták fel a 
Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
templomának orgonáját. Ünnepi 
áhítatot tartott Kászoni József püs-
pöki helynök, köszöntőt mondott 
Elekes Botond főgondnok, Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere 
és Pap László orgonaépítő. Az or-
gonán Kály-Kullai Rita orgonamű-
vész barokk műveket játszott.

 Marosi Egyházkör
Szeptember 8-án a marosvásárhelyi 
Bolyai téri egyházközség Dersi Já-
nos termében megnyitották Ta-
kács Nagy Judit festménykiállítását. 
Köszöntőbeszédet mondott Szász 
Teréz, közreműködött Szász Ber-
nadett énekes, akit Márton Előd 
kísért zongorán. 

Szeptember 22-én háromgenerá-
ciós családnapi programmal készült 
a Bolyai téri egyházközség. Az ösz-
szerázó alkalmon minden korosz-
tálybeli megtalálhatta a neki szóló 
programokat, volt kézműves kedés, 
társasjátékozás, beszélgetések, kö-
zös ebéd, zenés meditáció, angol 
nyelvű foglalkoztató és az egyház-
község állandó tevékenységeit be-
mutató beszélgetés is.

Szeptember 6–8. között a Maros-
vásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet tagjai a marosvásárhelyi 
Kövesdombi unitárius templom-
ban háromnapos ifjúsági beavató 
hétvégét szerveztek. 

Szeptember 22-én a marosvásár-
helyi Kövesdombi unitárius temp-

lomban testvérgyülekezeti vasár-
napra került sor. Az alkalmon meg-
emlékeztek a 2018. évi amerikai 
kirándulásról, amikor a schenec-
tadyi testvérgyülekezetüket láto-
gatták meg. A testvérgyülekezet 
lelkészei imádságot küldtek erre az 
alkalomra, a köves dombi fiatalok 
pedig előadták azokat az énekeket, 
amelyeket tavaly Schenectadyben 
is bemutattak, majd fényképekkel 
elevenítették fel a kirándulást.

 Székelyudvarhelyi Egyházkör
Szeptember 15-én hálaadó isten-
tisztelettel ünnepelték a korondi uni-
tárius egyházközség 450 éves évfor-
dulóját. Ez alkalommal John A. 
Culinan, az amerikai Los Alamos-i 
testvérgyülekezet lelkésze prédi-
kált, az egyházközség történetét 
Lázár Levente helyi lelkész ismer-
tette. Az egyházközség nőszövet-
sége verses, zenés műsorral lépett 
fel, mjad leleplezték a Györfi Mi-
hály helyi kőfaragó által készített 
emlékművet, amelyen az egyko-
ron szolgált lelkészek, kántor-taní-
tók és gondnokok neve áll. Az em-
lékjelet Demény Attila adomá-
nyozta, a kivitelezés költségeit pe-
dig Bíró Lajos gondnok állta. Kö-
szöntőbeszédet mondott Pál Antal 
helyi plébános és Katona Mihály 
helyi polgármester, majd a kőalap-
ba időkapszulát helyeztek el.

Halottunk
Augusztus 22-én, életének 70. 
évében Kiss Mihály nyugalmazott 
lelkész váratlanul visszatért Te-
remtőjéhez. Kiss Mihály Kövenden 
született 1950. május 5-én. Teo-
lógiai tanulmányait 1973–1977 
között a Kolozsvári Protestáns Te-
ológiai Intézetben folytatta. 1978. 
január 1-jétől 1986. május 1-jéig a 
Csok falvai Unitárius Egyházköz-
ség lelkésze volt. 1986-tól 2017 au-
gusztusáig, nyugdíjba vonulásáig 
a Hódmezővásárhelyi Unitárius 
Egy ház községben szolgált. Teme-
tésére szeptember 6-án került sor 
Budapesten, a Farkasréti temető-
ben.
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Kedves gyerekek!
Az ősz sárga, piros, narancsszínű vagy megbarnult 
levelei veletek szaladnak a széllel az iskoláig, és színe-
ikkel igyekeznek elragadtatni benneteket, kicsalogat-
ni a házból, hogy gyűjtsétek össze őket, hiszen szét-
szóródtak a nagyvilágban. Én azt javaslom, hogy né-
hányat, amelyeknek színeiben, formájában kedvete-
ket találjátok, őrizzétek meg, rakjátok be kedvenc 
mesekönyveitek lapjai közé, vagy csokorba kötve le-
gyen dísze íróasztalotoknak. 

Szeressétek a szín kaval kádjával, illatos almáival, 
ízletes diójával csábító őszt, hiszen annyi jót tud ma-
gával hozni egy új évszak, egy új gondolat, amely ép-
pen rátok talál. 

Feladat:
Az alábbi nyitott könyv egyik oldalára írjátok fel a 

következő bibliai idézetet, amely a Zsoltárok könyvé-
ből származik: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert 
örökké tart szeretete!” (Zsolt 107,1). 

Ha fér, a másik oldalára ragasszatok be egy megfe-
lelő méretű őszi falevelet, vagy rajzoljátok le azt, ame-
lyik számotokra legszebb!

A falevelekből
nagyon sok érdekes, ötletes dolgot ki lehet hozni, 

mint például egy vicces figurát. Ti is találjatok ki egy, 
a lentiekhez hasonlót, amilyet én, rakjátok össze, te-
gyétek le padtársaitok, szüleitek asztalára meglepe-
tésként. Olyan jó lesz látnotok, ahogyan elmoso-
lyodnak a kreatív ötleteteken! 

Őszi találós kérdések:
Nincsen kezem, nincsen fejem,
Csak palástom, s hosszú nyelem.
Napsütésben itthon hálok,
de ha esik, utcán járok. 
Mi az?

(őynrese)

Sok-sok gyöngyszem együtt lakik,
levelekkel takarózik.
Lehet lila, kék vagy sárga,
ha megérett, hordó várja.
Mi az?

(őlőzs)



Bardocz Andrea újságíró (Barót), Csáki Levente lelkész (Kobátfalva), Felhős Szabolcs lapszerkesztő (Vásárosnamény), 
Fodor Dorottya felügyelőgondnok (Kolozsvár), Kisgyörgy Zoltán újságíró (Sepsiszentgyörgy), Kovács Sándor egyház-
történész (Kolozsvár), Mátéfi Tímea lelkész (Énlaka), Solymosi Alpár lelkész (Csíkszereda)

Évszázados iratok a nagy háború egy mozzanatáról
 Szerény kötet látott napvilágot a tavaly a Hargita 

Népe Lapkiadónál: bár 2018-ról talán mindünknek 
egyházunk jubileumi éve jut eszébe, ugyan unitárius 
vonatkozású, de ez a könyv egy másik évfordulónak 
állít emléket. Hogy egészen pontosan miről is szól, azt 
már a címe is elárulja: „El a hontalanságba…” Az 1916-
os román betörés az unitárius egyházi forrásokban. A 
centenáriumába lépett első világháború 103 évvel ez-
előtti eseményeire fényt derítő kötet három szerző kö-
zös erőfeszítéseinek gyümölcse. Dr. Gidó Csaba szé-
kely udvarhelyi történész-tanár, Márk Attila árkosi 
kántor, zenész és dr. Pál János homoródszentmártoni 
lelkész-történész alaposan beleásta magát azokba a 
fellelhető levéltári dokumentunokba, amelyek 1916 
szomorú eseményeiről, a román betörés – és a vele 
együtt járó garázdálkodás, emberi gonoszság elsza-
badulása – szomorú napjairól vallanak.

A kötet két fő egységre bontható: Az előszó és a ter-
jedelmes bevezető tanulmány Gidó Csaba és Pál János 
munkája, míg a levéltári dokumentumok közreadásá-
nál a tanulmányszerzők mellett Márk Attila vállalt 
oroszlánrészt, akitől egyébként a kötet ötlete is szár-
mazik.

A forrásközlések négy fő egységre bonthatók. Az 
elsőt az a két megrendítő ima képezi, amelyet Deák 
Miklós lelkész mondott egyrészt a földönfutóvá lett 
menekülők bátorítására, másrészt a visszatérők Isten-
be vetett bizodalmának erősítésére. A második egysé-
get igen szomorú iratok képezik. Itt olvashatjuk azokat 
a jelentéseket, amelyeket a lelkészek, a keblitanácsok, 
közgyűlések fogalmaztak meg elszenvedett káraikról, 
bánatukról, nyomorukról. A harmadik egységben 
egyházi főhatósági jellegű iratok találhatóak, ame-
lyekből kibontakozik, hogy a felettébb szűkös lehető-
ségek közepette mit próbált tenni az egyház a híveiért 
és lelkészeiért, illetőleg hogy minden háborús körül-
mény ellenére mennyire fontosnak találta iskoláinak 
újraindítását, a tanév megkezdését. A negyedik egy-
ségben vallásügyi minisztériumi iratokat olvasha-
tunk, amelyek mintegy az események tágabb kontex-
tusára is rálátást engednek, a hívektől az egyházig, 
onnan az országos adminisztratív szervekig.

Nem könnyed olvasmányba kezd, aki úgy dönt, 
időt szán a múltunk e szakaszával való ismerkedésre 
a kötet révén. Ha egyházközségünk is a betörés áldo-
zatai között volt, s kikeressük a vonatkozó iratokat a 
tartalomjegyzékből, bizony nagy a valószínűsége, 
hogy meg fogunk rendülni. Nagyszüleink, dédszüleink 
félelme, kétségbeesettsége, bátorsága, talpraesettsé-
ge, szívóssága, élni akarása nem távoli mese, feledés-

be merült családi történet lesz. Megélt, megszenve-
dett valóság, amely úgy és akkor is megszabja azt, 
akik ma vagyunk, ha esetleg nem akarjuk tudomásul 
venni, ha elfelejtettük, ha nem hisszük, hogy százéves 
történetek lüktetnek ereinkben. Az ő áldozatuk, az ő 
szenvedésük, vállalásuk s a Fennvaló sokszor kegyet-
lennek látszó kegyelme kellett ahhoz, hogy mindenek 
ellenére mi, kései unitárius utódok ma itt lehessünk, 
olvashassunk elődeinkről. 

Ha igaz az, hogy a történelemre azért van szükség, 
hogy az elkövetett hibákból tanuljunk, ne ismételjük 
meg a szenvedések köreit, akkor ez a könyv talán arra 
is tanít minket, hogy legyünk résen. Legyünk talpra-
esettek, ha jön a vész, mint például a lókodi pap szom-
szédja, aki amit csak tudott, megmentett (és vissza is 
szolgáltatott a jogos tulajdonosnak) a harácsoló kato-
nák elől, ne engedjük, hogy a kétségbeesés hatására 
egymás farkasai legyünk, mint ahogyan azt sok lel-
késznek keserűen kellett megállapítania egyes hívei-
ről. Segítsünk magunkon, bízzunk az Istenben, min-
den elszenvedett bántás ellenére, mert mást nem 
tehetünk, nem szabad tennünk.

U. K.
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