
Néhai unitáriusok

Kis gyűjtemény Dávid 
Ferenc-ábrázolásokból

Amikor még a nehézség
is öröm

Egy élet koronája

Erdélyország prímása

Karosszékek története

 Amikor megállunk egy-egy 
sírkő mellett, akkor értjük meg 
igazán, mennyire fölösleges 
küszködésünk, kapaszkodásunk, 
akarnokságunk.

A friss hant fájdalma mély 
gyászba borít. A mohos sírkő 
elgondolkodtat az egykor voltak 
emlékének megidézése mellett. 

De talán még küzdésünk, 
rohanásunk sem olyan ártalmas, 
ha eközben nem feledkezünk el 
a Teremtőről, aki az idő és a sze-
retet ura. Bár oly sokszor nehéz 
a hajszában másra is gondolni, 

mint saját magunkra s érdeke-
inkre.

Ezért kell meg-megállnunk. 
Végig kell néznünk megtett 
életutunkon, számot kell vet-
nünk önmagunkkal, Isten elé kell 
vinnünk lelkünk régi terheit. 
Tulajdonképpen nem kell. Hisz 
tudjuk, keserű, felfoghatatlan, 
amit magunk belátásából nem 
akarunk. De nekünk lesz jobb, ha 
tudatosan áldozunk önmagunk-
ra a saját időnkből. Hogy ne 
lepődjünk meg olyan nagyon. 
Hogy legyen idő Isten felé lépni. 

Isten felé
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„…úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás” (Zsolt 90,9b).
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LÉLEKKENYÉR

Bátrak boldogsága

Lehet, hogy az Olvasó hallott a szociometriáról, 
amely eszköz a közösségek mélyebb megismeré-
sére. Atyja Jacob L. Moreno, aki szerint „a szocio-

metria az emberi csoportok létrejöttének és rendező-
désének, valamint azokon belül a személyek elhelyez-
kedésének tanulmányozása”. Arra készteti a vizsgá-
latban részt vevőket, hogy elgondolkodjanak saját 
státuszukon és a csoport jellemzőin, amihez tartoz-
nak. Az egyik szociometriai játék, a Moreno-vonal 
arra kéri a résztvevőket, hogy álljanak be a teremben 
átlósan aszerint, hogy mennyire érzik magukat ép-
pen most boldognak. Az egyik sarok a 100%, a másik 
a 0%. Végül meg kell beszélni, hogy ki miért állt oda, 
ahova. Különösen a két végleten lévőkre kell figyelni.

Látom a Jézus által felállított Moreno-vonal bol-
dogjait: a szegények, a sírók, a szelídek, az igazságra 
éhezők és szomjazók, irgalmasok, tiszta szívűek, a bé-
keteremtők, az igazságért üldözöttek. Jézus boldogjai, 
ha választ kellett volna adjanak, hogy miért is boldo-
gok, arról vallottak volna: láttuk az Istent! Mert bol-
dogok, akik látták az Istent. Mert az istenkereső em-
ber boldog, és a boldog ember istenkereső.

S ha magamba nézek, az én életben való helyezke-
désemre, hálás vagyok, mikor ott lehettem Jézus bol-
dogjai között, a sírók, a szegények, a béketeremtők, a 
tiszta szívűek, az igazságkeresők, az igazságért harco-
lók között. S mikor az átellenben állók közé sodród-
tam, a legboldogtalanabbak közé, azt éreztem: el in-
nen, vissza a sírók, a szegények, a béketeremtők, a 
tiszta szívűek, a békességre igyekezők, az igazságra 
éhezők, szomjazók, harcolók közé. 

Voltál-e szegény boldog?
Nézem a megörökölt családi fényképet. Középen 

dédszüleim, körülöttük kilenc gyermekük. A fénykép 
1940-ben készült, a magyarok bejövetelekor. Déd-
nagyapám mellén négy I. világháborús kitüntetése. 
Mi ma mérhetetlen gazdagságban, ők szinte szegény-
ségben éltek. De ha látnád a fényképet: boldogok, ki-
egyensúlyozottak, az életben később mind helytállók, 
szorgalmas családanyák és családapák lettek.

Voltál-e tiszta szívű boldog?
Ha van gyereked, unokád, s naponta érzed a szere-

tetét, akkor tudod, hogy mi a tiszta szív, hogy azok-
ban a gyermeki szívekben Isten lakik. Amikor egy ko-
moly szolgálatra kért fel az egyik teológiai tanár, ilyen 
szavak hagyhatták el ajkam: „No még csak ez hiány-
zik!” De nagyobbik gyermekem azonnal felfogta, itt 
valami komoly dologról van szó, és kérdezte is: „Mi a 
baj, anya”. Röviden összefoglaltam a helyzetet, arra 

gondolva, mit érthet meg ebből tízéves gyermekem, 
de közben ő hozzám bújt, megölelt, és ezt mondta: „Ne 
félj, anya, nem lesz semmi baj, a jó Isten megsegít”. Ez 
az Isten országa – amiről épp vallanom, beszélnem 
kellett a felkérés nyomán –, amelyben aggódunk egy-
másért, amelyben gyermekem Isten nevével és nevé-
ben bátorít, akiről ő már tudja, hogy jó. Ilyenkor fény-
lik minden, tisztul a szívem, és nyílik az Isten országa, 
és boldogan állok a legboldogabbak közé.

Lassan megérkezem a rám bízott boldogmondás 
szavai közé. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 

mert övék a mennyek országa. Itt vannak a legbátrab-
bak, az önfeláldozók, elkötelezettek, elhivatottak, akik 
között felnőttünk, akik egy regény lapjairól köszönnek 
ránk, akiket mindig is követni akartunk, akik példa-
képpé nőttek, akik vezetni mertek. Az utat mutató 
Mester, hitünk hősei, a történelmünk nagyjai. Az ok-
tóberi emlékezésekben felvillanó aradi 13, pontosab-
ban aradi 16 vértanúnk, akik életüket adták a hazáért. 
De ott vannak mellettük, velük azok a névtelenek, aki-
ket gyülekezeteink, falvaink, családjaink adtak a for-
radalomnak. Így Pap József Kossuth-huszár Bencéd-
ből, akiről tudjuk, hogy hősi halált halt a medgyesi 
csatában. A legfiatalabbak a 14 éves László Pál, a 16 
éves Pap Pál és Pap János, a Bem mellett harcoló s a 
vesztes forradalom után templomépítéshez fogó tize-
des, Pap Mózes gondnok, s a többi tíz, kik önként in-
dultak el harcolni az igazságért. Nevükről töröljük le a 
port, néha emlegessük fel őket, és mondjuk el, hogy 
„bátrak voltak, akik mertek”. És ott vannak a közel-
múlt hősei, az 56-osok, s a múlt rendszer áldozatai. 
Nagy példaképeim. Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy én, ha akkor élek, lettem volna-e elég bátor ah-
hoz, hogy 1957-ben nemzeti színű szalagot varrjak a 
fehéregyházi Petőfi-ünnepségre. Nyitrainé Deák Berta 
homoród karácsonyfalvi unitárius lelkész mert készí-
teni két szalagot: „A haza mindenek előtt!”, „A szabad-
ság kiragad a halálból!” felirattal. Merte a néptanács 
agitátorának azt mondani, hogy „nem vagyunk elv-
társak, mert elveink különböznek”. A kötelező szava-

„Boldogok, akiket az igazságért üldöz-
nek, mert övék a mennyek országa”

(Mt 5,10).
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záskor az urnával őt felkeresőnek azt vetette szemére: 
„Én ezúttal nem szavazok. Én szavazati jogot ismerek, 
de szavazati kényszert nem”. Meg is kapta a leghosz-
szabb, 25 év börtönbüntetést. Lettem volna-e elég bá-
tor, hogy nemet mondjak a beszervezőknek, a besú-
gásra kényszerítőknek? Mertem volna küzdeni az 
igazságért, s ha igen, bírtam volna-e a verést, nyirkos 
börtönt, a kényszermunkát, a Duna-csatornát? És ott 
van Jézus, az igazságért szenvedő és meghaló, aki út, 
igazság és élet. Ott vannak a reformátorok, köztük 
egyházalapító püspökünk, Dávid Ferenc, aki szintén 
vállalta az igazságért az üldöztetést. Övék a mennyek 
országa. De a miénk is lehet! Hiszek abban, amit Jézus 

tanított: „Isten országa közöttetek van!” A régi fordítás 
szerint: „Isten országa bennetek van!” Bennetek/kö-
zöttetek azt jelenti, hogy Isten országa mindig ott van, 
ahol vagyunk, álljunk a boldogok vagy a boldogtala-
nok között. Nem más helyen és nem más időben, Isten 
országa, a mennyek országa ott van, ahol vagyunk.

Most téged is játszani hívlak, állj be a Moreno-
vonalra, a boldogok, boldogtalanok, a kevésbé boldo-
gok vagy kevésbé boldogtalanok közé. Hívd meg egy 
játékra tieid is, de közben ne felejtsétek el, hogy miért 
is vagytok hálásak. Talán újrahelyezkedünk ezen a 
vonalon, ha őszintén meglátjuk, mennyi mindenért 
mondhatunk köszönetet neki. 

GAAL GYÖRGY

Néhai unitáriusok

 Unitáriusok a Házsongárdi temetőben című kötetem 
2018. decemberi bemutatója után többen is jelezték, 
hogy unitárius rokonuk nem szerepel a kötetben. Né-
hány esetben megmagyaráztam, hogy első sorban az 
egyházi személyiségek, tanáremberek vagy valami-
lyen érdemmel kitűntek kerültek felvételre. Amúgy 
sem írják rá a sírra, hogy a halott milyen vallású. Az 
elmúlt hónapokban azonban két egyházi vonatkozá-
sú sírra is felfigyeltem. Az egyikre más sírt keresve 
bukkantam rá. A másikra a leszármazottak figyel-
meztettek. Ezeket mutatom be alább. 

A II. C parcella 415. számú sírjával délre szomszé-
dos egy vasráccsal övezett sírkert, amelynek szürke 
márványoszlopán található a következő felirat: 

Nyugat felé: MÓZES ANDRÁSNÉ / MIKES SZAKÁCS 
IDA / Unitárius lelkész-tanárné / 1847–1894 / s fia / 
MÓZES KÁROLY / 1880–1882 / MÓZES ANDRÁS / 
Unitárius lelkész-tanár / 1837–1903.

Kelet felé (a hant irányában): PÉTER LAJOS / nyug. 
gimn. ig. tanár / 1881–1977 / PÉTER LAJOSNÉ / szül. 
BARRA ROZÁLIA / 1885–1988 / BARRA IRÉN /1893–
1983 / PÉTER ALADÁRKA / 1923–1930 / PÉTER LÓ-
RÁNT / 1928–2017. // Áldott hamvaiknak, / Bánatos 
szeretettel.

Mózes András a 19. század végének jeles kolozsvári 
unitárius lelkésze és teológiai tanára volt. Ürmösön 
született 1837. augusztus 3-án székely nemesi család-
ból. Tanulmányait Székelykeresztúron kezdte, majd 

A Mózes család tagjai a sírkő nyugati oldalán A Péter család tagjai a sírkő keleti oldalána
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Kolozsvárt folytatta. Itt a kétéves teológiai tanfolya-
mot is elvégezte, s utána három évig köztanítóként 
teljesített szolgálatot a kollégiumban. 1865-ben 
Abrudbányán választották meg lelkésznek. Onnan 
1881-ben hívták a kolozsvári egyházközséghez, s rög-
tön a teológián is tanítani kezdett. Főleg az egyház-
történet és egyházjog tartozott tantárgyai közé. 
Nyomtatásban csak egyházi beszédei jelentek meg. 
1871-ben vette feleségül M. Szakács Idát, akivel 23 
évig élt boldog házasságban. A szintén itt nyugvó hit-
ves ugyanis 1894. november 19-én elhunyt. Két lá-
nyuk és egy fiuk született. A fiú alig másfél éves korá-
ban, 1882. március 16-án hunyt el hosszas szenvedés 
után. Mózes András agyvérzést követő háromnapi 
szenvedés után 1903. április 22-én halt meg. A temp-
lomból temették. Ott Ferenc József püspök imádkozott 
fölötte, a sírnál Boros György teológiai dékán és Ür-
mösi József végzős teológiai hallgató beszélt. A gyász-
menetben nemcsak a kollégium és teológia diákjai, 
hanem a város többi gimnáziumának a tanítványai is 
felvonultak.

Az oszlopot minden bizonnyal megfordították, 
amikor egy másik unitárius család vette használatba 
a sírt. Nem találtunk adatot arra nézve, hogy a két 
család között rokoni szálak lennének. Péter Lajos a 20. 
század első felében Székelykeresztúron köztisztelet-
nek örvendő tanár volt. Homoródalmáson született, 
Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte iskoláit, 
majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett 
magyar–latin szakos diplomát. 1908-ban a székely-
keresztúri Unitárius Gimnáziumban rendes tanár-
ként iktatták be (együtt három tanártársával). Ő 
Arany Toldijának nevelő jelentőségéről olvasott fel érte-
kezést. Ettől fogva négy évtizeden át a gimnázium ta-
nári karának vezető egyénisége volt. Közben az első 
világháború és az azt követő orosz fogság hat évet ra-
bolt el életéből. Ő szerkesztette 1926-ban a Keresztúri 
véndiákok albumát, majd 1941-ben megírta A székely-
keresztúri unitárius gimnázium rövid története különös 
tekintettel a román megszállás éveire című összefogla-
lását. Tiszteletbeli igazgatói címmel tüntették ki. Kele-
men Miklós Unitárius Lexikona (1999) halála időpont-
jául 1965 áprilisát jelöli meg az Unitárius Élet egy cik-
kére hivatkozva. A cikk azonban nem a halálesetről 
szól, hanem arról, hogy az idős tanár egy hitvitázó la-
tin munka fordításán dolgozik. A hibás adatot aztán 
átvette a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 4. kötete 
(2002) is. Pedig a Keresztény Magvető (1977. 3–4. sz. 
244.) hírt adott a 97 éves tb. főtanácsi tag szeptember 
17-én bekövetkezett haláláról. A temetési szertartást 
Benedek Sándor esperes végezte, Szabó Dezső lelkész 
tolmácsolta az egyházi központ részvétét, az egykori 
tanítványok nevében Báró József esperes búcsúzott.

A sírban a tanár feleségén és sógornőjén kívül két 
fia is nyugszik. Az egyik gyermekként halt meg. A má-
sik fiú viszont szép karriert futott be. Péter Lóránt 

Székelykeresztúron született. A székelyudvarhelyi Re-
formátus Kollégiumban érettségizett 1947-ben, majd 
a Bolyai Egyetem matematika–fizika szakára iratko-
zott be, végül a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki 
diplomát. A Kárpátokon túli fegyvergyárban kezdte 
pályáját, de már 1954-ben a Műegyetem laboratóri-
umvezetője lett, utóbb tanársegéd is. 1957-től a 
Tehnofrig üzem főtervezője. Ennek önállósult kutató-
intézeténél tervező-kutató mérnök 1989-es nyugdíja-
zásáig. Szakdolgozatai főleg az élelmiszeripari és 
gyógyszerészeti termékek csomagolására vonatkoz-
nak. 1986-ban munkatársaival egy Műszaki rajz és 
modern rajztechnika c. kötetet tett közzé. Nyugdíjas-
ként Marosvásárhelyt élt.

A másik unitáriuslelkész-sír a II. C parcellában az 
1705. számot viseli. Szokásos beton sírépítmény feke-
te betéttáblával. A keleti főút keleti oldalán az útra 
néző Veress Pál-sír után kell betérni, s az úttól a ne-
gyedik sorban található. Az út felé a fejkő hátlapján ez 
olvasható: MAJOR SÁNDOR / ÉS CSALÁDJA.

A keletre néző felirat: MAJOR SÁNDOR / UNIT. LELKÉSZ 
/ 1904–1992 / NEJE / ANTÓNYA ANNA / 1909–1996. 

Major Sándor 1904. március 18-án született Ko-
lozsvárt. A tordai főgimnáziumban tanult és érettsé-
gizett. Kolozsvárt végezte az Unitárius Teológiai Aka-
démiát, s 1926-ban jó minősítéssel tett papi szigorla-
tot. 1926–1938 között a Kolozs-tordai Egyházkörben 
Komjátszegen volt lelkész, majd 1938-tól 1974-es 
nyugdíjazásáig a Küküllői Egyházkörhöz tartozó Ha-
rangláb papja volt. Nyugdíjas éveiben Kolozsvárt be-
kapcsolódott a III. sz. Unitárius Egyházközség munká-
jába. 1992. május 1-jén hunyt el. Május 5-i temetésén 
a szertartást Szabó Árpád teológiai rektor végezte, a 
haranglábiak részvétét Bálint Benczédi Ferenc ottani 
lelkész tolmácsolta.

Major Sándor sírja
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TÖRÖK TAMÁS 

Kis gyűjtemény Dávid Ferenc-ábrázolásokból

 Jézusról egyetlen hiteles korabeli ábrázolás sem ma-
radt fenn, s erre az a tilalom a legelfogadhatóbb ma-
gyarázat, amelyet még Mózes rendelt el: az ember 
arca tabu, ábrázolása szigorúan büntetendő. A Vero-
nika-legenda csak költői képzelgés terméke, nem em-
líti a Biblia sem (a Golgotára vánszorgó, keresztjét ci-
pelő Jézus verejtékét Veronika letörölte kendőjével, s a 
kendő megőrizte a tövissel megkoronázott Jézus arc-
mását; a történet legendaértéke mellett szól, hogy az 
állítólagos kendőt nem egy hanem egyidejűleg több 
olasz város templomában is őrzik).

Vajon a mózesi tilalom tisztelete magyarázza azt 
is, hogy Jézus nagy értőjéről és az őskeresztény felfo-
gás szerinti újraértékelőjéről, Dávid Ferencről sem 
maradt fenn hiteles, egykorú arckép? Valószínűbbnek 
tartom, hogy ábrázolásának tilalmát maga Dávid Fe-
renc rendelte el, mint ahogy alig hiszem, hogy a türe-
lem szellemiségével oly mélyen átitatott Erdélyben 
Dávid Ferenc elítéltetése képei megsemmisítését von-
ta volna maga után. (…)

Ugyanígy egykorú irodalmi ábrázolások sem ké-
szültek Dávid Ferencről, mégis, amit írt róla az utókor, 
minden bizonnyal hitelt érdemlőbb, mint az utókor 
festő- és rajzolóművészeinek fantáziaképei; az írók az 
írott mű és a történeti-vallástörténeti szerep ismerete 
alapján fogalmaztak. Az ábrázolt vagy jellemzett alak 
megítélése természetesen mégsem egységes, a meg-
szólaló írók indíttatása, látásmódja és nem utolsósor-
ban fölkészültsége teszi változatossá.

A legesetlegesebb az író felkészültsége: attól függ, 
milyen eredetű forrásanyagokhoz jutott, amelyek se-
gítették valós, teljes értékű összkép kialakításában. 
Cs. Szabó László például, aki minden idők egyik 
legforrásigényesebb, legelmélyültebb esszéistája, egy 
tanulmányában óhatatlan tévedésekbe kényszerül, 
minden bizonnyal a tájékoztató anyag egyoldalúsága 
okán. A máig véglegesen le nem zárt perben – élete 
végén szombatos vagyis zsidózó eszméket hirdetett-e 
Dávid Ferenc – ő csak a bizonyítatlan és tényekkel 
sokszor cáfolt vádanyag alapján értékel, annak elle-
nére, hogy az évszázadából kiemelkedő reformátor 
nagyságát elismeri. De János Zsigmond fejedelem jel-
lemzésében is egy kivételesen összetett történelmi 
helyzet leegyszerűsítésébe téved, csak a jelenségek fe-
lületét látva ítéli meg Erdély első önálló uralkodóját, 
egy világméretű forradalom törvényerővel való szen-
tesítőjét (aki egyébként Gianandrea Gromo olasz test-
őrparancsnok tanúsága szerint szívesen próbálta ere-
jét különféle bajvívó tornákon).

A Sárkányfogak c. kötet (Erdély öröksége II.) beve-
zető tanulmányában így ír Cs. Szabó:

„Mint más ifjúnak a szabad mozgás, testedzés, va-
dászat, János Zsigmondnak a hitvita volt a szenvedé-
lye. Ez a fiú [ekkoriban harmincadik évéhez közele-
dett – T. T.] igazán messze esett a medve apjától. A 
korán hervadt, beteges ecetfácskát egészen beárnyé-
kolta Dávid Ferenc hatalmas diófakoronája. Ferenc 
pap vitáiból az idő rég kipergette a szemet, a hangja 
különben is megragadóbb volt, mint a tolla.” (Lám, itt 
is: valamiféle legendapártiság az egyébként doku-
mentálható tények rovására.) „De a nyugtalan hitval-
ló mögött egy veszélyes vérmérséklet, s egy örök szel-
lemi alkat áll. Ez ma sem avult el; meg-megújuló alak-
ja körül tovább örvénylik a magyar élet. Ö volt annak 
a kornak egeket súrló Szabó Dezsője. Kolozsvári szá-
szoktól származott; epedő, nyugtalan, lutheri lelke 
egyre gyorsabb forgókba került. Előbb katolikus volt, 
aztán evangélikus, aztán kálvinista, aztán unitárius 
–, s amikor rácsapódik a dévai börtön, már csak egy 
hajszál választja el az ószövetségi zsidó hittől.”

Most már nem a forráshiány irányít – s különös 
módon, szinte hipnotizáltan, a sodróbb, az eredetibb 
egyéniség javára látszik billenni a mérleg: 

„Virágjában: 1569-ben állt szemben Mélius Juhász 
Péterrel Váradon. A híres vitán a fejedelmi udvar is 
megjelent. Dávidnak ugyanis nem a legyengült kato-
licizmus volt a legnagyobb ellenfele, hanem a kálvi-
nizmus. Félelmetes feje: Juhász Péter, somogyi kisne-
mes, a Dunántúlról került Debrecenbe, akárcsak Cso-
konai. Ő a hitújítást befejezettnek, s a kálvinizmust új 
katolicizmusnak tartotta. Dávid csak Istenben hitt, 
Juhász Péter Istenben és a dogmában. Ez a bizonyíté-
ka hogy ő volt az európaibb, a latinabb. A váradi vitá-
ban a Nyugatról megújuló törzsökös magyar csapott 
össze a szekták felé sodródó új magyarral. A magyar-
ban nagyobb volt a rendszeretet, a szász-magyarban 
nagyobb volt a szomjúság. Juhász Péter hideg fövel és 
forró nyelvvel a magyar életformához hajlította Nyu-
gat ajándékát, Dávidot a rajongás s az igazságszomj 
kivetette minden tételes hitből. Fehér izzása elolvasz-
totta a lélek rácsait, még azokat is, amelyek nélkül 
semmibe zuhanunk.” A jellemzés különös, és talán 
szalonképesnek szánt fordulattal úgy fejeződik be, 
mintha mégis-mégis üdvözítőbb lenne a dogma. Cs. 
Szabó László Dávid Ferenc-képe után egy másként ár-
nyalt Dávid-képre lapozok, afféle ellenképre, amely 
mintha a föllelhető türelmesebb fölkutatása után ke-
rekedett volna ki. Víz tükrére krónikát írni c. művében 
– nevezzük dokumentumregénynek – Passuth László 
a János Zsigmond-korszak meghatározó nagy alakjá-
nak minél teljesebb megértetésére törekszik, s az 
alapfogalmak tisztázásától elindulva a gondolkodói a
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rendszer átfogó értelmezéséig jut el. A olvasó olykor 
úgy érzi, mintha Dávid Ferenc egy kései követője szól-
na. Passuth nem tartozott soha Dávid Ferenc egyhá-
zához, de épp ezért önállóbban értelmezhette eszme-
világát; értelmezni és követni tudta a püspök tisztuló 
nézeteit, ha a választott módszer miatt némiképp hát-
rányára is a regényszerűségnek. „A kor Erdélyének 
eleven szene Dávid Ferenc. Az okosságot jelképező kí-
gyónak és a béke galambjának evangéliumi jegyében 
bontotta ki a vitát a régi, pápás tudomány és az új 
evangélium pártjai között. A pápás nem a római kato-
likus hitet jelentette ebben az esetben, hanem a refor-
máció maradibb, ortodoxabb szárnyát. Az új evangé-
lium már az unitárius vallás kibontakozását jelentet-
te anélkül, hogy az alakulóban lévő új felekezet neve 
elhangzott volna. 1566 januárjában Kolozsvárott a 
díszeitől – oltáraitól, szentképeitől – megfosztott egy-
kori Szent Mihály-, azaz főtéri nagytemplom szószé-
kéről mondta el Dávid Ferenc az első szentbeszédet, 
amely már teljesen a Szentháromság tanát tagadó 
szellemben fogant. A hívek, de az ellenfelek is úgy te-
kintették, mint az új hit megfogalmazásának első 
nyilvános, templomi aktusát. A prédikáció hullámo-
kat csapott városszerte, s amikor a hívők kijöttek a 
nagytemplomból, hevesen kezdték vitatni mindazt, 
amit lelkészük bent kinyilatkoztatott. Szabad vita  
volt, híre szétterjedt a városban, s az ünnepen jelenlé-
vő falusi papok jóvoltából kiszállt vidékre.

Ezután Dávid Ferenc Gyulafehérváron is meghir-
deti tézisét: »A hit Isten ajándéka, mindenki úgy él 
vele, amint jónak látja, üldözni miatta senkit sem sza-
bad«. Amikor elhangzik a szó – nem is a zsinaton, 
nem is a diétán, hanem magában a fejedelmi palotá-
ban, mintha egy pillanatra mindenki megdermedne. 
Ilyenféle szabad szó még soha nem kerengett a püspö-
kök ódon házában a régi bolthajtások alatt.

1568 háromkirályok napjára a fejedelem Tordára 
hívta össze azt a téli országgyűlést, amelynek a haza 
gondjai között a keresztény felekezetek közötti egye-
netlenségek dolgában is határoznia kellett. Amikor 
Dávid Ferenc megszólalt, még nem volt semmiféle for-
mája annak, hogy itt új felekezet születik. Még nem 
használták a rövidesen általánosságban elfogadott 
unitárius nevet, hanem úgy beszéltek, hogy ezek Dá-
vid Ferenc tanai. Követőinek, hitelveinek megjelölésé-
re ezt a nevet használták: az egy értelmen lévő erdélyi 
eklézsiák, ami pedig a születő felekezet papjait illette, 
ők az ,»erdélyi lelkipásztorok«, akik az Egy-Atya-Isten 
felől és az ő áldott szent fia, a Jézus Krisztus felől és 
ezeknek szent lelke felől a Szentírás szerint egy érte-
lemben vannak.

Dávid Ferenc önmagát a megfeszült Jézus Krisztus 
szolgájának nevezte, a híveket általában csak a ke-
resztény megjelölés illette. A nem sokkal később fel-
vett unitárius kifejezés az egy egységből származott, 
amelyet a korabeliek egyike-másika egységhívőnek 

fordított – azt juttatva kifejezésre, hogy az unitárius 
tanítás szerint Isten lényegében, személyében egy.”

Dávid Ferenc alakjának jelentőségét, a jelenség 
szuggesztivitását bizonyítja, hogy könnyen hajlamos-
sá tesz bizonyos felekezeti töltésű szubjektivizmusra 
– ezt láttuk a Cs. Szabó László felvázolta képben is. Az 
irodalomtörténész Horváth János értőn, mélyen, ob-
jektív szándékkal ábrázolja és széles látókörűen a kor 
teljes tablójába helyezi –, de végül is valamiféle tar-
tózkodó rosszallással jobbnak látja egy kicsit eltávo-
lodni tőle:

„Dávid Ferenc a XVI. század legsajátabb s egyik 
legérdekesebb fia. Megítélését azonban felekezeti és 
világnézeti tekintetek bonyolítják. Azon felekezetek, 
amelyeken túlhaladt, hajlandók benne puszta racio-
nalistát látni, saját felekezete a reformáció beteljese-
dését magasztalj benne, az erasmista humanizmus, a 
felvilágosodás és szabadgondolkodás régibb és újabb 
hívei a XVI. század legmodernebb jelenségeként be-
csülik. Valóban racionalista volt, de e tekintetben 
csak legkövetkezetesebb azok táborában, kik az Írás 
szövegére tették fel hitüket s hite éppoly meggyőződé-
ses volt, mint ellenfeleié, s éppúgy kárhoztatta, ostro-
molta azokat, sőt saját, mindenkori álláspontját, mint 
azok az övét. Humanista eredetből indult, de nem ő 
vonta le az erasmista humanizmus végső következte-
téseit a hitvallás dolgában. Mondhatni minden újabb 
lépését mások nyomán tette meg, igaz, hogy kritikai 
vizsgálat és lelkiismereti tusakodás után, sohasem 
erőszaknak engedve, sőt annak végeredményben 
egész a vértanúságig ellenállva. Engedékenyebb volt 
másoknál: érvektől engedte magát meggyőzetni, s 
volt képessége érvekkel másokat meggyőzni. Sikerei 
azonban alig képzelhetők el a különleges erdélyi vi-
szonyok és János Zsigmond fejedelemsége nélkül. Haj-
lama, egyénisége és a körülmények hozták maguk-
kal, hogy a keresztény hit »megtisztításában« odáig 
ment, ahol az már-már megszűnt kereszténység len-
ni. Az a szerszám, mellyel az első reformátorok láttak 
munkájukhoz, az ő kezében nagyon is éles volt, végül 
is elevenbe vágott. De ő küldetést látott abban, hogy a 
másoktól csak részletenként megkezdett reformációt 
teljesen végrehajtsa.”

Féja Géza csak jelenséget lát, egyetemes protes-
táns jelenséget: „Dávid Ferenc élete: ballada, balladai 
időmértékű út Isten arca felé. Az ő istenélménye az 
emberi szellem remekműve, s e remekművön folyton 
újabb alkotnivalót talált. A protestantizmus megala-
pítóinak alkotó hősiességét a protestantizmus örök 
ritmusává akarta tenni. S e visszafojthatatlan fejlődé-
si láz okozta, hogy korának indulatait le tudta vetni, s 
az emberiességnek, a szellemi és lelkiismereti szabad-
ságnak szinte egyedülálló tisztaságú hősévé nőtt a 
16. század Európájában.

Ő a szellemi szabadság első vértanúja magyar föl-
dön.”a
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Németh László tőle talán szokatlan elragadtatás-
sal, megfontolások nélkül ír. A helyén látja?

„A forradalom eleven szelleme. Hatalmas tehetség, 
aki katolikus neveltetését elrúgván, hitek és kételyek 
forgószelén repül a dévai börtönig. Az apja varga volt, 
s pályája demokrata karrier. Tömegeket delejez, öreg 
tudósokat ránt magával. Befelé örökös újrakezdő hév, 
kifelé ellenállhatatlan meggyőzőerő.”

Egy másik esszéjében Heltai Gáspár prózáját ele-
mezve, Németh László mindenki másnál egyértel-
műbben közli Dávid Ferenc jelenségjellegét:

„Dávid Ferenc végleg magához rántja Heltait, mint 
csillag a meteort. Ő is megfutja Dávid útját. Kezdi 
mint lutheránus, harcol az Erdélybe nyomult kálvi-

nista kisebbség ellen, átáll hozzájuk, s amikor János 
Zsigmond szabadjára engedi az unitárizmust, az lesz, 
mint Dávid: vezér. Oda jut, ahova az, csak nem olyan 
sorsszerűen. Egyszerre érnek oda, mégis: Dávid re-
pült, Heltai imbolygott, mert itt a sebesség nem az 
időben, hanem a lélek szárnyában van.”

Egykorú kép nem maradt fenn Dávid Ferencről, ar-
ca-alakja így hát ismeretlen. De mert azóta írja sok-
sok toll ezt a képet, az ismeretlenről sorsszerűen ki fog 
derülni, hogy felejthetetlen. Ami pedig annyit jelent, 
hogy legalább látásból mégis ismerjük.

(Forrás: Török Tamás: Unitáriusok, vallomások, em-
lékezések. Budapest, 1992, 16–21.)

Segítsünk Bethlenszentmiklósnak!
2019. október másodika
Úgy kezdődött, mint egy szokásos őszi hétköznap. 
Mindenki végezte mindennapi dolgát, a felnőttek 
munkába mentek, a gyermekek óvodába-iskolába. A 
reggeli hűvös ködöt csillogó napsütés és nyári meleg 
váltotta fel. Ilyen volt az a nap, ami annyi mindent 
megváltoztatott. Fizikai és lelki, egyéni és közösségi 
téren egyaránt.

Délután három óra körül csaptak fel a lángok a 
bethlenszentmiklósi unitárius templom tornyának 
zsindelyfedelén. Pillanatok alatt körbefogták, és per-
cek alatt elemésztették a zsindelyt és a fenyőfa 
szarvazatot, majd a keményfa felépítmény is égni kez-
dett. Minden oltási kísérlet hiábavaló volt, még más-
nap is izzott a parázs, szállt a füst.

Képtelen vagyok másként 
szavakba foglalni azt a még 
mindig kavargó emlékörvényt, 
amit azok a végtelennek tűnő 
másodpercek, percek és lassan 
órák hagytak mindannyiunk 
lelkében.

Mégis… mégis fel kell mást is 
idézni. Felidézni azt az erőfeszí-
tést, amivel a községi önkéntes, 
a balázsfalvi, nagy enyedi hiva-
tásos tűzoltók megállították a 
lángok továbbterjedését, és így 
megmenekült a templom fedele. 
Már este lett, amikor a harango-
kat vagy inkább darabjaikat si-
került leengedni. Felidézni a 
helybeliek segítségét, megdöb-
benését. A telefonhívásokat, a 

vigasztaló szavakat, a nemcsak számomra álmatlan 
éjszakát követő reggel keserű bizonyosságát. Megpró-
báltuk felmérni a kárt, megtalálni a megmaradt kin-
cseket és javítani, amit lehetett. Közmunkával és 
adományozott cseréppel kijavítottuk a templom lezu-
hanó gerendáktól károsodott fedelét, védett helyre 
vittük a harangok darabjait. Az 1928-ban öntött vagy 
újraöntött kisebb harang két darabra vált, az 1631-es 
latin–lengyel feliratos nagyharang sokkal súlyosab-
ban károsodott. Felső, feliratos fele külön maradt, ki-
sebb darabok félig megolvadva kerültek elő, a defor-
málódott legnagyobbat csak napok múlva sikerült le-
venni a toronyból. Két nap múlva már egy ideiglenes 
fedél védte a falakat Gálfi Attila és cége jóvoltából.

Fel kell idéznem azt az együttérzést, a reménykeltő 
és bátorító szavakat, amelyek elhangzottak. Kezdve 

Bálint Benczédi Ferenc püspök 
úrtól, aki már másnap felkere-
sett, a vasárnap, október 6-án 
délután megtartott közös imád-
ságig, ahol több, mint kétszá-
zan, helybeliek és távolabbiak, 
lelkészek és világiak, unitáriu-
sok és más felekezetek tagjai 
együtt kértünk hitet és kitar-
tást.

Köszönetet mondok minden-
kinek, aki bármilyen formában 
mellénk állt, munkával, ado-
mánnyal, erkölcsileg és anyagi-
lag segített, segít és segíteni fog 
abban, hogy évszázados tor-
nyunk újjáépüljön, harangjaink 
szava újra szóljon.

VERESS FERENC LÁSZLÓ
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Összefogás
Október 6-án, vasárnap hiterősítő alkalmi istentisz-
teletre került sor a bethlenszentmiklósi unitárius 
templomban, amelynek tornya néhány nappal az-
előtt tűz martalékává vált. A zsúfolásig megtelt 15. 
századi templomban Erdély különböző településeiről 
érkezett 32 unitárius lelkész vett részt, akik jelenlét-
ükkel együttérzésüket fejezték ki a helyi testvéreikkel. 

Az istentiszteletet Szentgyörgyi Sándor esperes 
imája nyitotta meg. Ezután a Magyar Unitárius Egy-
ház Püspöki Hivatala nevében Rácz Norbert Zsolt 
püspöki titkár kérte Isten áldását a templomban ülők-
re, majd Körösi Viktor Dávid magyarországi konzul 
szólalt fel, akit Magyar Loránd-Bálint parlamenti kép-
viselő követett. A helyi önkormányzat részéről Măr-
ginean Teodor Florin, Szépmező község polgármeste-
re üdvözölte az egybegyűlteket. A testvérfelekezetek 
képviselőinek rövid köszöntőbeszéde után a Magyar 
Unitárius Egyház hat erdélyi egyházkörének egy-egy 
jelen levő lelkésze mondott rövid, alkalmi beszédet, 
kifejezve ezáltal azt, hogy a teljes egyházközösség a 
bajba került testvéreik mellé állt. 

Az alkalmi istentiszteletet Veress Ferenc László he-
lyi unitárius lelkész zárta, aki megköszönte a jelenle-

vőknek a biztató szavakat, és erőt kért Istentől, hogy 
az általa képviselt közösség tudja megvalósítani a rá 
váró templomfelújítási munkát.

Az október 2-án rövidzárlat következtében leégett 
bethlenszentmiklósi unitárius templom tornyát idő-
közben Gálfi József Attila ács és csapata, azaz a 
Domino Construct Expert kft. munkatársai ideiglenes 
védőtetővel fedték le, amelyet a Magyarország Kor-
mánya által létrehozott Rómer Flóris-terv keretéből a 
Teleki László Alapítvány támogatott.

U. K. 

Adományozási felhívás
A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről ado-
mányozási felhívással fordulunk egyházközségeink-
hez és minden adakozó szándékú személyhez. A gyűj-
tés célja a bethlenszentmiklósi unitárius templom 
tornyában keletkezett tűzkárok enyhítéséhez való 
hozzájárulás.

Bethlenszentmiklós A kategóriás műemlék temp-
lomának zsindellyel fedett tornyában folyó év október 
2-án tűz ütött ki, aminek következtében a toronysisak 

teljesen megsemmisült, maga a torony pedig komoly 
károkat szenvedett. A tűzben megrongálódott az egy-
házközség 17. századi nagyharangja is.

A tűzeset miatt egyházunk elnöksége szolidaritá-
sát fejezte ki a Bethlenszentmiklósi Unitárius Egyház-
község iránt, és elhatározta egy célirányos egyetemes 
egyházi gyűjtés meghirdetését.

Az egyházközségek és magánszemélyek által e cél-
ra szánt pénzadományokat 2019. december 6-ig kér-
jük eljuttatni az esperesi hivatalokba.

Azoknak, akik banki átutalással szeretnének ado-
mányozni, a következő bankszámlaszámokat ajánljuk:

RO19 OTPV 2000 0034 8014 RO01 (RON)
RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01 (HUF)
RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01 (EUR)
Ez esetben kedvezményezettnek az Episcopia Uni-

ta riană-t kell feltüntetni, a megjegyzéseknél pedig azt 
kell írni, hogy „donaţie pentru biserica Sânmic lăuş” 
(adomány a bethlenszentmiklósi templom részére).

A gyűjtéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak 
Rácz Norbert Zsolt püspöki titkárhoz: 
puspokihivatal@unitarius.org, +40740974060.

Kolozsvár, 2019. október 3.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 
Elnöksége nevében,

atyafiságos tisztelettel és köszönettel:
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Amikor még a nehézség is öröm
Július 5-én a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa méltatta a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítményeket. A 
Tarcsafalvi Unitárius Egyházközség vezetősége és hívei képviseletében Mikó Ferenc lelkész, Benczédi András gondnok, 
Gáspár Ferenc keblitanácsos, Karda Csaba pénztáros, Duka Sándor keblitanácsos vehettek át oklevelet az egyházköz-
ség templomának helyreállításában kifejtett kiemelkedő egyházszolgálatukért. Az interjút a szerkesztő készítette.

 A templom felújítása minden 
gyülekezet számára kiemelkedő 
esemény, nemcsak az anyagi 
terhek hordozása és a befekte-
tett munka miatt, hanem mert 
a templom a gyülekezet lelki 
életének kiemelt színtere. Me-
sélne arról, hogy milyen érzés 
volt az ünnepi istentiszteleten 
részt venni?
Mikó Ferenc: A templomavató is-
tentisztelet és a köré szervezett 
ünnepségsorozat mint egy korona 
került az egész felújítási folyamat 
végére. Egyrészt hálásak voltunk, 
hogy befejezhettük, másrészt örül-
tünk, hogy ebben az örömünkben 
oly sokan szeretnének osztozni, és 
ilyen módon ismét felfigyelnek 
ránk. Tarcsafalva egy kis gyüleke-
zet egy félreeső völgyben, a térké-
pen sokszor fel sem tüntetik. Uni-
tárius körökben is előszeretettel 
keverik a szomszédos Tordát-
falvával. A felújítás, ami a templom 
elhanyagolt állapota miatt szinte 
egy újnak a felépítésével ért fel, 
nagy eredmény volt e kis közösség 
számára. Évek óta használaton kí-
vül várt a sorsára, és szomorúan 
tekintettünk mindig a dombtető-
re. Beteljesedés volt a hálaadó ava-
tóünnepségünk.
Karda Csaba: Számunkra nagyon 
felemelő érzés volt, mivel évtizede-
ken keresztül nem volt templo-
munk. Már reménytelennek tűnt 
az egész tervünk. Hála a jó Isten-
nek, hogy jött az új tiszteletes úr, 
Mikó Ferenc, és az ő ügyességével 
és érdemével fel tudtuk újítani a 
templomot, és újra templomba 
tudtunk menni. A templomfel-
szentelés nagyon felemelő érzés 
volt, Tarcsafalván újra beindult az 
élet, örülünk, hogy templomunk 
van, hogy hosszú évek huzavonája 
után újra talpra tudtunk állni és 
templomot tudtunk varázsolni a 

falunak. A gyülekezet számára élet 
az, hogy lett újra összefogás, ami 
által meg tudtuk valósítani ezt a 
templomfelújítást az új vezetők ré-
vén, mert ugye új vezetőt kaptunk. 
Nagyon köszönjük neki a tevé-
kenységét, így új élet tudott indul-
ni Tarcsafalva unitárius közössé-
gében.

Benczédi András: Örvendtek az 
emberek, hogy legalább ennyire 
haladtunk, mert, ugye, már tizen-
öt éve annak, hogy folyik a temp-
lom ügye, s örvendtek, hogy új 
templomban lehet istentiszteletet 
tartani. Körülbelül öt és fél éve, 
hogy gondnok vagyok, és örvend-
tem, hogy valamit tudtunk mozdí-
tani ennyi idő után.

 A következő kérdésem is a sze-
mélyes élményekre vonatkozik: 
milyen érzések voltak önben, 
amikor július 5-én oklevelet ve-
hetett át a kifejtett munkáért?
M. F.: A kitüntetés igazi meglepe-
tés volt számunkra. A jubileumi 
évben minden gyülekezet próbált 
valami emlékezeteset tenni, felújí-

tani, javítani. A mi szempontunk-
ból a templomfelújítás óriási ered-
mény volt, de egyházi szinten te-
kintve soha nem gondoltuk volna, 
hogy sokkal több volt, mint más-
hol. Meglepő volt, mert mi csak 
tettük a dolgunkat, fáradhatatla-
nul dolgoztunk az álmunkon, de a 
saját ügyünkön dolgoztunk Tar-

csa falván. Sohasem gondoltuk 
volna, hogy ez az igyekezet látszik 
Kolozsváron is, ahol a kitüntetés 
odaítéléséről döntöttek. Köszönjük 
azoknak, akik felfigyeltek. Ben-
nem volt egy olyan érzés, hogy a 
felújítás befejezéséből mi varázsol-
tunk ekkora „ügyet”, mi kürtöltük 
szét ország-világnak, hogy tizen-
három esztendő után visszaköl-
tözhetünk az ősi helyszínen levő 
felújított templomba. A díj egy kül-
ső visszaigazolás, hogy kívülről is 
látszik az igyekezetünk.
K. Cs.: Nagyon megható, felemelő 
érzés volt, nagyon ritkán van ré-
szünk ilyen alkalmakban. Jól esett 
az, hogy megadatott a lehetőség, 
és megtisztelt ezzel a Főtanács, 
hogy meghívott erre az ünnepség-

Mikó Ferenc, Benczédi András, Gáspár Ferenc, Karda Csaba, 
Duka Sándor a főtanácsi méltatáson
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re. Nagyon köszönjük a Főtanács-
nak, jóleső érzés volt, hogy erre a 
kicsi közösségünkre is odafigyel-
tek, és meg is dicsértek. Habár ke-
vesebb mint 200 lélekkel rendelke-
zik közösségünk, mégis meg tud-
tuk a templomfelújítást valósítani, 
és a főtanács kellően megdicsért. 
Ez nagyon jóleső érzés volt, na-
gyon szépen köszönjük…
B. A.: Akik ott voltunk, örvend-
tünk nagyon, büszkék voltunk, 
hogy ott lehettünk olyan nagy kö-
zösségben, mivel nem mindenna-
pos ünnepség volt.

 A tarcsafalvi templom felújítá-
sára több ízben is sor került, ha 
jól tudom. Ezúttal mi segítette 
hozzá a gyülekezetet a sikerhez? 
Beszélne arról, hogy kinek mi-
lyen feladata volt?
M. F.: A régészeti kutatások alap-
ján úgy tűnik, hogy ezen a helyszí-
nen ez sorban a negyedik temp-
lom. Mindegyiknek, ahogy ennek 
is, a föld mozgása volt a nagy el-
lensége. Az 1896–97-ben épült 
templomhajó már néhány évtized 
után repedezni kezdett, és az 
1960-as évektől állandó gond a fel-
újítás. A kétezres évek közepén vé-
gül eldöntötték, hogy új templo-
mot építenek, ugyanis ennek a ja-
vítása túl költséges. A gondolat jó 
volt, csupán a zsinatpresbiteri el-
veken működő egyházközségünk 
nem tudott dűlőre jutni, hogy hol 
legyen az új templom. Az egész fo-
lyamatban a siker titka az elindu-
lás, a döntés volt, hogy mégis a ré-
git újítjuk. Az építkezési technoló-
giák javulása, a régihez való ra-
gaszkodás, Furu Árpád és Popa 
Augustin szakemberek mind ab-
ban segítettek, hogy a felújítást vá-
lasszuk. Ez a döntés után már 
minden ment gördülékenyen. A 
fontos döntéseket a közgyűlés és a 
keblitanács hozta meg, akikkel fo-
lyamatosan együttműködtünk. Az 
engedélyeket és a kivitelezéshez 
szükséges szakembereket a kap-
csolataim révén tudtam elrendez-
ni, így is hét hónapot ölelt fel. Ezek 
közül a már említett szakembere-

ken kívül a legfontosabbak Ke-
resztúri Barna építészmérnök és 
Lakatos Barna statikus voltak. Ké-
sőbb a kulcsember Nagy Zsolt kivi-
telező volt, aki csapatával végig 
lelkesen és odaadóan dolgozott. 
Közben volt egy epizód, amely kü-
lön bonyodalmakat jelentett, de 
végső soron a múltunkat ismertük 
meg sokkal jobban, éspedig a régé-
szeti ásatás. A sok építkezés miatt 
nehéz szakembert találni, de né-
hány hónap várakozás után Dar-
vas Lóránt és csapata érkezett 
Csíkszeredából, akik alapos és 
szép munkát végeztek. A gyüleke-
zet legnagyobb segítsége a támo-
gatás, lelkesítés volt. Ez mindenki-
ben látszott, és ezért jöttek segíte-
ni, ha közmunkát végeztek, hogy 
részük lehessen e szép munkában. 
Az apróbb munkálatoknál mindig 
szívesen jöttek, nagy létszámban: 
pad- vagy földhordásból, cserép-
adogatásból, takarításból, festés-
ből, ünnepségszervezésből mind 
kivették a részüket.
K. Cs.: Hogy korábban nem sike-
rült a templomot felújítani, a való-
ság az, hogy nemcsak a lelkészen 
múlott, rajtunk is nagyon sok mú-
lott. Mert közöttünk mint falukö-
zösségben sem volt tökéletes 
egyetértés, egy idő után két cso-
portra oszlott a felekezet, felének 
az volt a véleménye, hogy újítsuk 
fel a templomot, a másik felének, 
hogy építsünk új templomot, és 
ebből kifolyólag az előző lelké-
szünk nem tudott dűlőre jutni, 
úgyhogy nem egészen a lelkész hi-
bája volt, nekünk is jó részünk volt 
abban, hogy nem tudtunk közös 
akarattal dűlőre jutni. Új lelké-
szünk nagyon jókor érkezett, ge-
rinces, talpraesett, és nem enged a 
huszonegyből. Amit eldöntöttünk, 
leszögeztünk, nem másíthatjuk 
meg, nem változtatunk a dönté-
sen, ő emellett kitartott, és így tud-
tunk haladni. Azelőtt nem tudtunk 
egyetérteni, a tiszteletes úr enge-
dékenyebb volt egy kicsit, várta, 
hogy mit dönt a falu, de ez a tiszte-
letes úr azt mondta, hogy eldön-
töttétek, ezen a gyűlésen eldöntöt-

tétek, a következő gyűléskor nem 
változtattok a véleményeteken, és 
így tudtunk haladni. És hála Isten-
nek elég rövid idő alatt nagy ered-
ményt értünk el… Két év se kellett. 
És azelőtt tizenesztendőkig huza-
vonáztunk, hogy milyen legyen a 
templomunk… Értékelte a főtanács 
is, hogy ennyi idő alatt is meg tud-
tuk mutatni, ha van vezetőség, 
van vezető ember, akkor mi is tu-
dunk haladni.
B. A.: Azt gondolom, az új lelkész 
jövetele buzdította föl a népet. Ő is 
törekedett, hogy valamit mutas-
son föl, és a gyülekezet örvendett, 
hogy közbenjárt, és a polgármes-
teri hivatal is segítette a haladás-
ban. Emellett sok közmunka volt. 
Mivel hosszú folyamat volt a felújí-
tás, ki kellett üríteni a templomot. 
Hogy a padok ne legyenek szabad 
ég alatt, el kellett vinni a szomszéd 
faluba – mert ott találtunk elég 
nagy helyet a tárolásra – vagy tíz 
traktorral, amikor visszakerültek, 
akkor a festés következett, ablak-
pucolások, a templom körül a te-
reprendezés és még ilyen apróbb 
munkálatok. A templomból a pa-
dozat alatti földet ki kellett horda-
ni, s azután visszarakódott a tég-
la… A templom falán a kivitelező 
mesteremberek a téglákat igazítot-
ták, ahol repedések voltak, kiszed-
ték és újrarakták, az ablakokat ja-
vították… A földön a munkát a kö-
zösség végezte. Általában az asz-
szonyok festették a padokat, az 
ablakokat megpucolták, a férfiak a 
lapátmunkával dolgoztak inkább.

 Mi volt a legnehezebb a mun-
ka megvalósításában?
M. F.: A legnehezebb volt a meg-
csorbult bizalmat visszaszerezni. 
Tarcsafalván hosszú ideig nem 
volt lelkész, és habár szép megva-
lósításaik voltak – sok közmunká-
val építettek paplakot – a gyüleke-
zet megrendült, reményt vesztett 
lett, amikor évek hosszú során 
nem látta, hogy előrelépés történ-
hetne a templom ügyében. A repe-
déseket tekintve én is kételkedtem, 
de a szakemberekben nagyon hit-
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tem. A gyülekezet viszont már sok 
szakembert látott, és sok döntés 
született, ami nem hozta meg a kí-
vánt eredményt. Azt hiszem, hogy 
könnyebb volt a templomot felújí-
tani, engedélyekkel, tervezőkkel és 
kivitelezőkkel beszélni, mint az 
emberek bizalmát újra visszanyer-
ni. A felújítás vége felé nagy volt az 
eufória, az avató igazi ünnep volt 
kicsinek és nagynak.
K. Cs.: Az elindulás. Úgy, mint 
minden másban, az elindulás a 
nehéz. Amikor már megkaptuk a 
megfelelő szálat, amelyen el lehet 
indulni, mert sok akadály volt, 
nagy a bürokrácia, könnyebb lett. 
A tiszteletes úr nagyon sokat tal-
palt érte, ezért nagyon nagy érde-
me neki a templom. Aztán bein-
dult a folyamat, és tovább folya-
matosan tudtunk haladni. Mi úgy 
mondjuk, hogy utána már auto-
matikusan jöttek a dolgok egymás 
után, egyről a kettőre lépni és ha-
ladni tovább, tovább. Nagy segít-
séget kaptunk a megyei tanácstól, 
az egyháztól is, mindig volt segít-
ségünk is hála Istennek.
B. A.: Ha nehézséget kell megne-
vezzek, akkor az mondhatom, 
hogy a megszervezés okozott ne-
hézséget, falun az emberek dolgoz-
nak, hol itt, hol ott, s hogy kinek 
mikor van szabadideje, azt össz-
hangba kellett hozni. 

 Volt-e olyan pillanat a felújítási 
munkálatok során, ami valami-
ért nagyon a szívéhez nőtt?
M. F.: Több olyan pillanat is volt, 
amikor igazán éreztem, hogy az Is-
ten is segít rajtunk. Néha átugor-
hatatlan akadályok gördültek el az 
utunkból egy pillanat alatt. Nehe-
zen találtunk tervezőt, végül a leg-
jobbra bukkantunk, amit képzelni 
sem mertünk volna. Nehezen 
akartak összegyűlni a jóváhagyá-
sok az építkezési engedélyhez, az 
utolsó pillanatra minden megoldó-
dott. Óriási, nem várt költségeink 
adódtak, de akadtak támogatóink, 
akik bőkezűen adakoztak. Az ava-
tóünnepség is emlékezetes lett.

A legcsodálatosabb ezek közül 
talán az a nap volt, amikor az épít-
kezés befejeződött, és a férfiakkal a 
padokat visszahordtuk, a nőkkel 
pedig lefestettük azokat. A kis gyü-
lekezetünkből szinte mindenki el-
jött közmunkázni, aki járni, dol-
gozni tudott, és érződött a boldog-
ság, tehetnek valamit a közös ügy 
érdekében. Az a nap felejthetetlen 
lesz számunkra.
K. Cs.: A felújítás során legelső sor-
ban és a legtöbbet a tiszteletes úr 
vállalt, azután mi, a faluközösség, 
a kebli taná cso sok, amivel tudtuk 
és ahogy tudtuk, felvállaltuk, mi is 
segítettünk. Amikor kellett, gépi és 
kézi erős közmunkát szerveztünk. 

Az ügyintézésben szabad kezet 
adtunk a tiszteletes úrnak, megbe-
széltük, és a közös döntés után a 
tiszteletes úrra bíztuk a többi teen-
dőket. A pénzügyeket megbeszél-
tük közösen a tiszteletes úrral és a 
kebli tanáccsal. Mindent úgy, 
ahogy a szabályzat előírja: kebli-
tanács, vezetőtanács által folytak 
le a kifizetések. 

A legnagyobb sikerélmény lé-
nyegében az volt, amikor kezdett 
látszani, hogy mennyire fog rend-
be jönni a templomunk… Amikor a 
mi munkánk eredménye kezdett 
körvonalazódni, hogy most már 
lesz valami belőle. Eleinte jöttek a 
régészek, szakemberek, mindenki 
ásott, bontott (amikor körbe ásták 
a régi sírokat, akkor beástak a 
templom alá, megállapították, 
hogy a templom milyen alapzaton 
van, hol szükséges megerősíteni), 
azután kezdett haladni a dolog, 
akkor már élmény volt, amikor lát-
tuk, hogy igenis szépül, újul temp-
lomunk.
B. A.: Öröm volt az, hogy tudtam 
segíteni, közbenjárni a szervezés-
ben és a megvalósításban. Jövőbe-
ni terveken is gondolkodom, én azt 
szeretném, ha tudnánk minél ha-
marabb egy ravatalozót építeni, 
most azt járjuk, s azon törjük a fe-
jünket, hogyan lehetne ezt megva-
lósítani.

Öregek vasárnapja Siménfalván 
Évről évre Siménfalván is október valamelyik vasár-
napján köszöntjük öregeinket. Erre idén 13-án került 
sor a református templomban. Sátoros ünnepeinket 
leszámítva, mint minden más ünnepélyt, ezt is az 
ökumené szellemében tartottuk: a színhely egyik év-
ben az unitárius, másik évben a református templom. 
Ennek a rendnek megfelelően váltakoznak a szolgá-
lattevők is. Idén alulírott végezte a szószéki szolgála-
tot az 1Kir 17,14 alapján. 

A vasárnapi iskolások zenés, verses műsora után, 
amelyet Bálint Hortenzia kántor tanított be és vezé-
nyelt le, unitárius és református asszonyaink kiosztot-
ták az igényesen elkészített emléklapokat, amelyek-
hez mellékeltünk egy szál virágot is. Siménfalván évek 
óta az a szokás alakult ki, hogy az öregkor 75 évvel 

veszi kezdetét. Többen vitatják, köztük magam is ezt a 
korhatárt: szerintünk alacsony. Optimális a 80 év len-
ne, de hát a demokrácia törvénye szerint a többség 
elve kell érvényesüljön. Még akkor is, ha jó pár atyánk-
fiát így igazságtalanul koravénségbe kényszerítünk.

Istentisztelet után, mint minden évben, Péter Zol-
tán polgármester vendégei voltunk a hivatal tanács-
termében. Bőségesen terített asztal várt mindenkire, 
a felszolgálást szintén asszonyaink végezték. Hazaté-
rőben öregeink édességet kaptak, amelynek költségeit 
szintén a polgármesteri hivatal állta.

Sokat megért, gazdag élettapasztalattal rendelke-
ző testvéreinknek ezúton is kívánunk sok erőt, jó 
egészséget, hogy a hátra levő éveiket csendes nyuga-
lomban, áldásos biztonságban, megtartó hittel, derűs 
reménységgel éljék meg szerető családjuk körében.

SZÉN SÁNDOR
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 Körülbelül egy hónappal ezelőtt kaptam a meghívót 
az Oklándi Unitárius Egyházközségtől. Falutalálkozó, 
tiszteletbeliszékely-avatás és a felújított templomunk 
felszentelése lesz október 5–6-án.

Nem adtam választ. Nem tudtam, elmegyek-e 
vagy sem.

Közeledett az a hétvége, és kivettem a székely ru-
hám a szekrényből, felpróbáltam. Sok-sok éve már, 
hogy viseltem, azt sem tudtam, hogy jó-e még rám. 
Talált. Aztán eszembe jutott, hogy október lévén ta-
lán hideg lesz, és nincs székely ruhához illő kabátom. 
Vettem egy szépet.

Csütörtök délután szépen kivasaltam, előkészítet-
tem. Péntek reggel munkába menet megállt egy autó 
mellettem, hát a tiszteletes. Azt kérdezte:

– Edit, van székely ruhája?
Már szinte azt mondtam, hogy van, de nem adom 

oda senkinek – de folytatta:
– Ha megkérem szépen, holnap felvenné?
Mondtam, hogy már elő van készítve, szombaton 

ott leszek.
Már több mint két éve láttam, láthattuk, hogy a 

templomunkat szépítik, újítják. Belül nem sokat lát-
tam, ritkán járok templomba, de kívül egyre szebb 
lett. Hallottam, hogy belül is felújítás és restaurálás 
folyik, falfestményeket találtak a vakolat alatt. Eddig 
is szép volt, talán egyedi a kazettás mennyezetével.

Szombaton a falu végén gyülekezett kis falunk 
népe, családok székely ruhában, ismerősök és sok-sok 
ismeretlen ember. A huszárok és a fúvószenekar veze-
tésével vonultunk végig a falun, én feltelepedtem a 
huszárok után vonuló hintóba, a székely ruhás asszo-
nyok közé. A fúvószenekar 1848-as nótákat fújt, mi 
énekeltünk. Ha halljuk a dallamot, az éneklés jön ma-
gától, ez benne van a vérünkben.

A templom udvarán felvonták a székely zászlót. 
Akkor ott éreztem, hogy itthon vagyok! Itt a helyem, 
az enyém az a zászló!

Bementünk a templomba, elállt a lélegzetem: cso-
dálatos lett! Éreztem a Jóisten megtartó erejét.

Az istentisztelet előtt elénekeltük a magyarok him-
nuszát: „Isten, áldd meg a magyart”. Szem nem ma-
radt szárazon, még soha nem hangzott ilyen szépen! 
Az ünnepi beszédből nem sok maradt meg, néztem a 
templomot, nem tudtam betelni a látványával, mek-
kora érték! És néztem a tiszteletesünket, ahogy aláza-
tosan, könnyes szemmel imádkozik. Molnár Tünde 
orgonaművész játéka az új orgonán az egekbe emelt, 
nem hallottam még ilyen szépet. A Berde Mózes-gim-
názium diákjainak előadása szintén felemelő, színvo-
nalas és az alkalomhoz illő volt.

Figyelmesen hallgattam végig a Tiszteletbeli Szé-
kely címre javasoltak méltatását, mind sokat tettek a 
népemért. Mégis az az ajánló hagyott nyomot a lel-
kemben, aki két szó után sírni kezdett, és az ajánlott is 
sírva fogott kezet vele. Ekkor értettem meg, hogy az 
anyaországi magyaroknak milyen sokat jelent a mi 
szeretetünk, tiszteletünk. Tudom, hogy már közhely, 
de tényleg összetartozunk.

Másnap, vasárnap a templom udvarán gyülekez-
tünk. Újra felvonták a zászlót, most piros-fehér-zöldet. 
Ezt is a magaménak éreztem. Olyan természetes volt, 
mint a két kezem. Megtisztelt a jelenlétével Magyar-
ország Országgyűlésének házelnöke, Kövér László is.

A templomszentelés alkalmával tartott istentisz-
telet ünnepi beszédéből újra nem sok maradt meg. A 
mi tiszteletesünket néztem, az édesanyját, aki majd-
nem mellettem ült, és végig könnyezett. Néztem Kin-
csőt, a lelkész család leányát, hogy egy pillanatra sem 
veszi le féltő tekintetét az édesapjáról. Csak néha-né-
ha pillant az édesanyjára, szavak nélkül beszéltek 
egymással. Aztán jött a tiszteletes úr beszéde. Most, 
amikor írom ezeket a sorokat is sírok. Azt mondta, két 
célja van az életben: a gyermekeit felnevelni és a 
templomot felújítani.

Drága tiszteletes úr, az egyik sikerült! A templo-
munk megújult. Nincs még egy ilyen egész Erdélyben!

A beszéde úgy hangzott akkor ott, mint egy búcsú, 
tőlünk, a gyülekezettől! Ezt nem csak én éreztem így, 
akikkel beszéltem az ünnepségről, mindenki úgy 
érezte… Nincs még itt a búcsú ideje! A másik célja még 
hátra van, felnevelni a gyerekeit! Egy gyermek a szü-
lőnek mindig gyerek marad, ha már negyvenéves is!

Élete aranykoronája a gyönyörű, felújított istenhá-
za, de a gyémántokkal kirakott koronát a gyermekei 
és felesége szemében találja meg!

Végül ide kívánkozik az oklándi lelkész házaspár-
nak 2001 tavaszán írott versem:

Mégis maradnak

Elmehetnének,
Fiatalok még, előttük az élet.
A férfi lelkész, keresztel,
Esket és temet…
A szószékben a hangja néha megremeg.

Elmehetnének.
Maradnak, készítik a fészket.
A nő tanítana, angolt és fegyelmet.
Kinevetik… itt angolt tanulni?
Minek?

ZOLTÁNI EDIT

Egy élet koronája
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Elmehetnének,
Barátaik vannak Amerikában,
De nem mennek!
Igazi székely gyermeket nevelni
Csak itt, ezen a földön, itthon lehet!

Elmehetnének…
A templomkertben virágzó magnólia illata 
Tartja itt őket?
Ha néha reménytelen is az élet…
Egyszer majd többet keresztel,
Mint temet…

LÁZÁR LEVENTE

450 éves a korondi egyházközség

„Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld 
örökké ugyanaz marad” (Préd 1,4).

 Istennek legyen hála, újra átélhettük a 16. századi 
reformáció kibontakozásának erdélyi folyamatát. A 
2018. év jubileumi eseménysorozata újraértékelte és 
elmélyítette bennünk a lelkiismereti és vallásszabad-
ság törvényét, megerősítve annak mai érvényét is. 
Kronológiai sorrendben 1568-at egy olyan időszak 
követte, amely kedvezett az unitárius hit kibontako-
zásának. Erdély lakosságának nagy része, követve a 
fejedelmet, a Dávid Ferenc által hirdetett szabad val-
lásos gyakorlat közösségébe sorakozik fel.

1569-ben ez történt Korondon is. A hívek nagy ré-
sze olyan prédikátort akart tartani és megválasztani, 
aki neki tetszik. A szabad vallásos gyakorlat lehetősé-
ge meggyőzte a falu többségét, hogy anyanyelven 
hallgassa a szertartásokat, hogy engedje a megma-
radt katolikusoknak saját hitük gyakorlását – deszka-
fallal választva el az akkori templomot –, és megvá-
laszthassa saját papját. Ő volt Péter atya, az akkori 
katolikus gyülekezet plébánosa.

450 évvel később, felismerve az akkori korondiak 
haladó szellemű hozzáállását a hit dolgaihoz, folyó év 
szeptember 15-én az egyházközség vezetősége ün-
nepséget szervezett. Hogy lerójuk tiszteletünket ele-
ink előtt, a jegyzőkönyvekből kikerestük az itt szolgált 
papok, kántortanítók és gondnokok névsorát. Demény 
Attila vállalkozó felajánlásával három kőoszlopot állí-
tottunk az egykori elöljárók neveivel, a kő megmun-
kálását Györfi Mihály kőfaragó vállalta.

Az ünnepség 11 órakor istentisztelettel kezdődött, 
amelyen a szószéki szolgálatot a Los Alamos-i (NM, 
USA) testvérgyülekezetből érkezett John A. Cullinan 
lelkész végezte. Prédikációjában kiemelte az idő- és 
térbeli, valamint vallási gyakorlatunk közötti külön-
bözőségeket, amelyek a mi földrészeink és életünk kö-

zött húzódik. Mégis minden különbözőséget fölülír az 
az isteni szeretet, amelyet a jézusi példázatok által 
érthetünk meg. Ez a szeretet megkeresi az elveszett 
bárányt, feltétel nélkül megbocsát, irgalmas, mint a 
szamaritánus, és arra hív, hogy szeressük egymást, 
miként az Isten szeret minket. Az istentiszteletet kö-
vetően Jess Cullinan éneke és Patrick Web hegedűjá-
téka tette színesebbé az alkalmat.

Demeter Erika lelkész vezetésével a nőszövetség 
kórusa és szavalata következett. Majd e sorok írója is-
mertette az egyházközség történetét, kiemelve az 
utóbbi száz év eseményeit, amelyek lelkileg, szellemi-
leg és gazdaságilag megbénították a gyülekezeti éle-
tet. Az egyházközség életében megpróbáló idő volt a 
két világháború, illetve a két világháború közötti idő-
szak. 1939 decemberében államosították az egyház-
község ingatlan birtokait (160 ha legelőt, 210 ha erdőt, 
76 ha kaszálót, szántót). Az addig bevett és jól működő 
egyházközségi vezetés elnémult és megbénult. A má-
sodik világháborút követően az egyre erősödő kom-
munista rezsim rányomta bélyegét az egyházközség 
működésére, amely kimondottan a templom négy 
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fala közé szorította a vallási és gyülekezeti életet. Az 
1989-es változásig a túlélésre rendezkedtek be. A 
templom épületén végzett szükséges javításokat köz-
adakozásból, anyagadományból és közmunkák által 
végezték el. Az egyházközség vezetése, működtetése 
nagy részben a lelkészre hárult. Segítői azok a csalá-
dok voltak, akik a keblitanács tagjai voltak. Igazi vál-
tozást a kommunista rendszer bukása után a 2000-
es évek hoztak, amikor az egyházközségtől elvett te-
rületek egy részét visszaszolgáltatták. 2002-ben az 
egyházközség tulajdonba vehetett 60 ha erdőterüle-
tet és 16,9 ha legelő-, szántóbirtokot. Az ezekkel való 
észszerű gazdálkodás, a frissen megválasztott (2002) 
egyházközségi gondnok, Bíró Lajos szaktudása, tekin-
télye és ráhatása, valamint a keblitanács teljes körű 
támogatása segítette a gyülekezet lassú felzárkózását 
az egykori gazdasági szintre és egy működő gyüleke-
zeti öntudatosságra.

Ezt követően e sorok írója ismertette a kőalapba 
elhelyezett időkapszula tartalmát: az egyházközség 
teljes története, az itt szolgált lelkészek, megyebírók, 
gondnokok és kántortanítók névsorát, az egyházköz-
ség jelenlegi névjegyzékét, a keblitanácsosok névso-
rát, az Unitárius Közlöny augusztusi számát, a testvér-
gyülekezet történetét és újságját, valamint a haszná-
latban levő pénznemeket rejtették el benne.

Az ünnepség a templom bejárata előtti téren foly-
tatódott az emlékmű leleplezésével. Demeter Erika 
lelkész ismertette az adományozók és támogatók név-
sorát, és felolvasta Ambrus Lajos ny. tanár, író, költő 
üzenetét a következő nemzedéknek:

Emlékezz

A 450. évfordulóra

Kriza püspök úr a Firtos
kútjától ránk csurgó ösvényen
Júlia szép leányt kézen fogva
hozta szent örömnézésre.
(Apokrif zsoltár)

A hangok – mondják – elmúlnak, mint az élet.
Az emlékezés nem. Az időbeli, mint az írás,
mely papírsírból feltámad, ha el- vagy felolvassák.
S e feltámadásban a kudarc és a diadal együtt
jelképezi az Úr igazát: „Mondottam, ember:
küzdj és bízva bízzál!”

A küzdelem pedig jelenti számunkra az istenit:
a mulandóság formájában az örökkévalóságot.

Most, az egyházközségünk fennállásának
négyszázötvenedik évfordulóján a korondi
unitárius templomból, hol vallásalapító
püspökünkkel valljuk, hogy szóból van a hit,
hittel üzenjük az utánunk eljövőknek:
Kemények a szavakból rakott falak, a magyar
mondatokból emelt templomunk megújulva
áll a ránk vigyázó Drassó-dombján, hol
zsoltársorokból faragott oszlopok
tartják fölénk a mosolygó eget:
a teremtő lelkek örök mennyei honát.

Kálmán Anikó elszavalta Wass Albert Üzenet haza 
című versét, miután Molnos Tamara és ifj. Varga Béla 
gyermekek elhelyezték az időkapszulát azzal a megbí-
zással, hogy ötven év múlva, az 500. évfordulón ők 
vehetik ki, és helyezhetik el annak tartalmát a egy-
házközség irattárban.

A korondi gyülekezet fennállásának négy és fél  
évszázadát méltatta Katona Mihály polgármester és 
Pál Antal, a korondi római katolikus egyházközség 
plébánosa.

Az ünnepség tudatosította közösségünkben törté-
nelmünket és méltó helyünket Sóvidéken, Hargita 
megyében, Erdélyben. Átélve, látva és tudatosítva ele-
ink küzdelmét a megmaradás harcterén, bátorítást 
nyerhettünk saját nemzedékünk feladatának teljesí-
tésére: „Min den féltve őrzött dolognál jobban óvd szí-
vedet, mert onnan indul ki az élet” (Péld 4,23).
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 Bethlen Bálint gróf adományozta e hangzatos címet 
a 19. század ünnepelt kolozsvári cigányprímásának, 
Pongrácz Lajosnak. Előző lapszámunkban tett ígére-
tünkhöz híven Kolozsvár régen elfelejtett zenészét, 
karmesterét idézzük meg. Tesszük ezt azért is, mert a 
Rudolf trónörökös cigányprímásaként elhíresült vir-
tuóz hegedűs a kolozsvári unitárius eklézsia tagja volt 
haláláig. Régi muzsikusdinasztia sarja, apja, idősebb 
Lajos 1848-ban Ditzi Lajos cigányvajdával együtt kér-
te a kincses város tanácsát, hogy huszonöt tagú zene-
karát ne kötelezzék újoncállításra, hanem „mint 
régenis, az egész kolozsvári zenekar pénzen fogadva 
állíthasson [újoncot]... mert igen nehéz egy zenetestü-
leti tagot kiképezni” (Bálint Tibor: A Fejér Lótól a Zoko-
gó Majomig (Mozaikok egy város vendéglátóiparának 
múltjából). Ifjabbik Lajos 1844-ben látta meg a napvi-
lágot, a kolozsvári unitárius anyakönyvben azonban 
hiába keressük a nevét. A muzsikusdinasztiák eseté-
ben nem számított ritkaságnak, hogy a gyermekek ott 
születtek vagy haltak meg, ahol éppen a banda mu-
zsikált. Lajost apja nem zenei, hanem tisztességes vi-
lági pályára szánta, s be is íratta a református kollégi-
umba, de hiába, a fiatalembert inkább vonzotta a 
hegedűje, mintsem a száraz tudomány. Hamarosan 
zenekart verbuvált magának, és a Kolozsváron mula-
tó arisztokrácia kedvelt muzsikusa lett. A kincses vá-
rosban több cigányzenész társulat is működött a 19. 
század fordulóján a 20. század elején. Balázs Árpád 
dalköltő és nótaszerző szerint a leghíresebbek: Sala-
mon János, Bem tábori zenésze, Pongrácz Lajos, Ko-
lozsvári Balogh Jancsi, Csikay Gyuri – Salamon János 
dédunokája, akinek alakját Wass Albert is megörökí-
tette Magyar karácsony az égben című elbeszélésében 
–, Czakó Peti, Antal Lajos, Puskás Béla és az európai 
hírű virtuóz, Kolozsvári  Kóczé Antal zenekara voltak 
(Balázs Árpád: Erdélyi híres cigányprímások, zené-
szek, Ellenőr, 1935. december 1., 18–19. sz., 48–53.).

Pongrácz Lajos zenekarának tagjai közül Fánfuri 
Gyula csellista, Tija Lajos „Csucsuj” brácsás, Molitorisz 
„kisbőgős” (csellista) és Dózsa Sándor nevét sikerült 
felkutatni. A zenekar budapesti fellépésein a társulat 
tagja volt a híres tabáni cigány, Kovács Jóska „Jószó” is. 

Pongrácz kolozsvári háza az egykori cigány-
negyedben levő Kovács utca 5. száma alatt állt. 1876-
ban kötött házasságot a római katolikus vallású Mik-
lós (Gágyó) Annával. Az eklézsia anyakönyvében fele-
sége 1881-ig Miklós Anna, utána Gábor Anna néven 
szerepel. Gyanítom, hogy pusztán névelírásról lehet 
szó, hiszen 1915-ben a Lajos halálakor kinyomtatott 
gyászjelentésben az áll, hogy: „életének 72-ik, boldog 
házasságának 39-ik évében rövid szenvedés után vá-
ratlanul örök álomra szenderült”. E házasságból kilenc 

gyermek született, közülük négyen érték meg a fel-
nőttkort. Marietta (Mária) Kiss Miklósné sz. 1879. júli-
us 4-én, Ida (Jolán) Fanfuri Gyuláné sz. 1881. április 
27-én, Anna Matild sz. 1885. június 1-jén és Ádám Jó-
zsef Albert sz. 1892. március 7-én. Ádám Bundialek 
Annuska színésznőt vette feleségül, aki 1913-ban a 
Janovics Jenő rendezte A dollárkirálynő lánya című, 
1915-ben pedig a Garas Márton rendezte A kormányzó 
című némafilmben is szerepelt. Az első világháború 
után elhagyták az országot, 1934-ben Berlinben éltek, 
ahol Ádám (bár)zongoristaként kereste kenyerét.

Pongrácz Lajosék mind a kilenc gyermeküket az 
unitárius vallás szertartása szerint keresztelték meg. 
A keresztapák és keresztanyák sorában grófok, bárók, 
jeles kolozsvári dívák, unitárius lelkészek nevét talál-
juk. 

Az 1870-es évektől a Pongrácz Lajos vezette zene-
kar nem hiányozhatott egyetlen országos eseményről 
sem. A virtuóz prímásról és zenekarvezetőről felje-
gyezték, hogy fogadásból egymás után száz keringőt 
játszott, anélkül, hogy a vonóját letette volna. Művé-
szi játékának híre a határon túlra is elterjedt, s a zene-
kar büszke volt arra, hogy nemcsak az ország fővá-
rosában, hanem Bécsben is muzsikáltak. 

A Burgban való muzsikálás történetét többen is 
megörökítették, a leghitelesebb beszámoló szerint 
Pongrácz játékára Kolozsvárott felfigyelt a zsidó szár-
mazású Gelsei-Gutmann László, aki lakodalmára 
Bécsbe invitálta a bandát. A császárvárosban aztán 
hamar terjedt hírük, gróf Szőgyény-Marich László a 
későbbi miniszter és diplomata Rudolf trónörököshöz 
is beprotezsálta a muzsikusokat. 1886 januárjában 
Pongráczék először muzsikáltak a királyi családnak és 
a trónörökösnek. Rudolfnak két kedvenc magyar nótá-
ja volt: Nincsen annyi tenger csillag az égen és Édesanyám 
is volt nékem címen ismertek. A Burgban a bemutatko-
zás olyan jól sikerült, hogy ettől kezdve Pongrácz és 
bandája muzsikált a tragikus végű trónörökösnek, szü-
letett is ennek okán temérdek anek dota.

A korona várományosa nagyon szeretett a Gör-
gényi-havasokban vadászni, s ha hinni lehet a szóbe-
szédnek, az ezt követő mulatságokon Pongrácz Lajos 
és zenekara elmaradhatatlan volt. Amikor arról fag-
gatták Lajost, hogy milyen volt koronás főknek muzsi-
kálni, ő így válaszolt: 

„Hej gyerekek, az volt ám a mulatság! Nagy urak 
voltak ottan. Úgy ültünk az asztalnál, hogy egy ci-
gány, egy király, egy cigány, egy király...” (Egy híres 
cigányprímás halála. Budapesti Hírlap, 1915. október 
15. 287. sz.) 

Az adoma az irodalomban is helyet kapott. Első 
előfordulását Jókai kései regényében, A fekete vérben 

KOVÁCS SÁNDOR

Erdélyország prímása
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olvastam, itt a cigányprímás főhős, Barkó Pali anyja 
dicsekedett fia sikerével imigyen:

„Hja, az én fiam úgy hozzá van már szokva a nagy-
urakhoz, mint a kovács a szikrákhoz. – Muszka-
országban szóba sem állt hercegen alul. – Még aki a 
kótáját forgatta is, gróf volt. – Hát még mikor Anglius-
országba átment! – Tengeren járt! – Ott is volt három 
hónapig. Még a királyné előtt is muzsikált. – A walesi 
hercegnek egy hétig volt a vendége. – S ahogy az itte-
ni bandáját is maga után vitette, a sok mylordok haza 
sem akarták ereszteni többet. – Mind pertu lettek a 
Palival. – Mikor a búcsúlakomát adták a tiszteletére, 
valamennyi királyfi mind ott volt, veres ruhában. – 
Aztán a cigányokat odaül-
tették maguk közé – egy ki-
rály, egy cigány, egy ki-
rály, egy cigány! Úgy mu-
lattak. – Hát még aztán 
Franciaországban! Ott volt 
csak az igazi parádé! A csá-
szárné minden nótáját meg-
újráztatta. A császár pedig 
saját kezűleg tűzte a mellére 
a csillagos ordót” (Jókai 
Mór: A fekete vér. Pesti Hír-
lap, 1891. szeptember 5. 
243. sz.). Jókai regényhősét 
Pest egyik leghíresebb ci-
gányprímásáról és nóta-
szerzőjéről, id. Rácz Pálról 
mintázta, az emlékezet 
azonban az „egy cigány, egy 
király” mondását Pongrácz 
Lajosnak tulajdonítja, és 
alighanem a nagy Jókai is 
tőle kölcsönözhetett. A Bo-
lond Istók képes politikai 
élclap rímfaragója is meg-
örökítette a legendás cigány 
alakját s az adomát.

„Hej, hát kolozsvári prímás, Pongrácz Laji, 
Görgényi vadászat aranyszép napjai! 
Semmi földi jóba nem volt ottan hiány, 
S az asztalnál úgy ült egy király, egy czigány, 
— Egy király, egy czigány” 

(Bolond Istók, 1890. december 21. 51. sz.)
Gárdonyi Géza is Pongrácznak tulajdonítja a mon-

dást, és az adomát újra felidézi Aranymorzsák című 
kortársairól szóló visszaemlékezéseiben: 

„A kolozsvári öreg Pongrác a legnagyobb fejű ci-
gány Magyarországon. Ő volt Rudolfnak a kedves ci-
gánya. (Tőle származik az Egy cigány – egy király 
mondás is, őtőle magától hallottam.)” (Gárdonyi Géza: 
A görgényi napokból. Pesti Hírlap, 1899. július 30. 209. 
sz.) A mondást Tóth Béla is megörökítette a Magyar 
Anekdotakincsben. Tény, hogy Pongrácz Lajos tényleg 

királyoknak muzsikált, és nemcsak a Burgban, 1887. 
augusztus 14-én Sinaián játszott a román királynak 
és vendégeinek.

A Gárdonyi által közzétett Pongrácz-anekdoták 
többször visszaköszönnek a napilapok hasábjairól is. 
Ferenc József császárral való találkozását Gárdonyi is 
megörökítette. A történet lényege az, hogy Rudolf, a 
trónörökös halálán megrendült Pongrácz a cigány-
banda nevében saját kezűleg visz koszorút a koporsó-
ra. A Burgban történteket Gárdonyi Pongráca így me-
séli el: „Hát fogtam a szép koszorút, vonatra ültem 
vele. Mikor elérkeztem vele Bécsbe, kocsira ültem: 
egyenesen a Burgba hajtattam. Jó későcskén volt már 

a délutáni idő. A folyosók 
már homályzottak. De is-
mertem a járást. Úgy isme-
rem én a Burgot, akár a te-
nyeremet. Ahogy végigme-
gyek egy hosszú folyosón, 
kinyílik oldalt egy kisajtó és 
kilép onnan Ferenc József 
őfelsége. A korona a fejibe; a 
nadrágszíj a nyakába. Min-
gyárt megismertem. De ő is. 
Csak a nyakamba borult, 
osztán aszongya:

– Nekünk megesett Laji! 
Én a fiamat vesztettem el, te 
pedig a legkedvesebb bará-
todat.”

Az anekdota eredetét ku-
tatva fellapoztam a korabeli 
a sajtót, nem kis meglepeté-
semre a Pesti Hírlapban a 
Cigányok gyásza című rövid 
közlemény arról tudósít, 
hogy a trónörökös halálhíre 
Pongrácz Lajos bandáját 
egészen kétségbe ejtette. 
„Sírva jártak-keltek a város-

ban, s amióta a gyászhír Kolozsvárra érkezett, nem 
nyúltak a vonóhoz.” Pongrácz engedélyt kért, hogy 
zenekara nevében személyesen vigyen koszorút Bécs-
be. A gyászszalagra ezt írták: „Fenséges ur! Siratni fog 
a magyar hegedü!” (Pesti Hírlap, 1889. február 3. 34. 
sz.) Erdély prímásának koszorúját Stefánia hercegnő 
főudvarmestere, Bellegarde gróf 1889. február 18-án 
levélben köszönte meg!

A bécsi anekdoták sorába tartozik, hogy az öreg 
Pongrácz lánya színésznői karrierét egyengette. Az 
öreg király kegyesen fogadta fia pártfogoltját, és jóvá-
hagyta lánya érdekében írott kérvényét, ám mielőtt 
Pongrácz hazatért volna Kolozsvárra, autogramot 
kért őfelségétől.

„Bocsásson meg, felséges Nagyuram – szólt az 
öreg Pongrácz –, mielőtt elmennék vissza a messze 

Pongrácz Lajos 
(A Hét, 1901. január–június, 12. évf., 13. sz.)
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Kolozsvárra, alázatos kérésem volna. A jó Isten meg-
engedte, hogy szinről-szinre láthassam az én jó kirá-
lyomat, ki tudja, látom-e még felséges uramat? Az a 
kérésem volna, hogy ebbe a noteszomba, amelyikbe 
be van írva, hogy mennyit keres a banda, írja be a ne-
vét sajátkezüleg, hogy Első Ferenc Jóska.

– Adjon ide egy ceruzát, öreg, szólt nevetve a ki-
rály. Pongrácz odanyujtotta az irónt s a noteszt, a ki-
rály beleírta a nevét és visszaadta a noteszt. 

– Mit vár még? – szólt aztán a felség. 
– Ha megengedi, felséges uram, kérném, szíves-

kedjék visszaadni a plajbászomat…” (Pesti Hírlap 1909. 
július 28. 177. sz.)

A Bécsből hazatért zenészt Kolozsvárott az arisz-
tokrácia nagy szeretettel fogadta, Nagy Gábor ven-

déglőjében sokat mulattatta „a Bethlen, Barcsay, 
Bánffy, Mikes, Teleki, Wesselényi, Vas, Zeyk nemzet-
ségek öreg és ifjú tagjait Erdélyország prímása.” 
(Csokonai Vitéz Mihály: „Erdélyország prímása” 
Budapesti Hírlap, 1913. március 9. 59. sz.) A sors mégis 
úgy hozta, hogy öregkorára elszegényedett, elhagyta 
szeretett városát, és Budapesten próbált szerencsét, a 
Metropolban és a Palace szállodában muzsikált, de 
régi dicsősége tovatűnt. 

A halál Bécsben érte 1915. október 10-én hajnali 
két órakor. Földi maradványait Kolozsvárra szállítot-
ták, s október 20-án Boros György unitárius főjegyző 
búcsúztatása után a Házsongárdi temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Kolozsvárott az Egyetemi 
Könyvtár kézirattára őrzi egy lekottázott valcerét.

Unitárius írók
2014 júniusa óta működik Torockón a Duna-ház mint 
a térség kulturális központja. Működtetésében nem-
csak a Duna Televízió vesz részt, hanem a helybeli 
unitárius lelkész is. Így az intézmény olyan progra-
mokat kínál a környék magyar ajkú lakosainak, ame-
lyek megfelelnek a Duna Televízió magyarságszolgá-
lati küldetésének, de a közönség igényeinek is. 

A közösségi ház évről évre változatos programok-
kal várja közönségét: különféle előadások, gyerek-
programok, családi koncertek, színpadi produkciók, 
pódiumműsorok, szakmai fórumok, alkotótáborok, 
közönségtalálkozók, újabban pedig népi bútorfestési 
tanfolyam helyszíne (ez utóbbinak a torockói gyüle-
kezet gondnoka, Király Ferenc a vezetője). A Duna-ház 
programtervének összeállításakor mindig szempont 
a kulturálisan hiánypótló, a nemzeti önazonosság-
tudatot erősítő, minőségi rendezvények szervezése. 
Így nem csoda, hogy 2016 januárjától a torockói és 
torockószentgyörgyi közösség kérésére elindult a 
Rendhagyó történelemórák sorozata, amelyről lapunk 
is hírt adott. A sorozat előadója, Kovács Sándor egy-
háztörténész az első évadban a magyar művelődés-
történettel, 2017-től a világvallásokkal, 2018-tól ma-
gyarságtörténelemmel, 2019-től pedig unitárius írók-
kal foglalkozik a rá jellemző közérthető, humoros, 
mégis tartalmas előadásaiban.

A sorozat, amelynek címe A magyarság története – 
Unitárius írók a 16–20. században, január 25-én kez-
dődött Heltai Gáspár és Enyedi György irodalmi mun-
kásságának ismertetésével, majd február 22-én a né-
met Johann Sommer nemzetközi munkásságán és a 
görög Jacobus Palaeologus vallásfilozófiai elképzelé-
seinek nagyra törő voltán gondolkodhattak el az ér-
deklődők. Március 29-én a két unitárius zsoltárma-
gyarító, Bogáti Fazakas Miklós és Thordai János fordí-
tásainak sajátosságairól szólt az előadás, míg április 

26-án a hallgatóság megtudhatta, a torockói iskola 
egykori tanára, Felvinczi György milyen drámákat, 
verseket írt, s miként alapította meg az első színi tár-
sulatot. De Szentmártoni Bodó János papköltőről is 
szó esett, aki igen sok tanköltemény szerzője.

A nyári szünetet követően szeptember 28-án Ba-
lázs Ferencről hallhattak az érdeklődők, akik alig-alig 
fértek az előadóteremben. E sorok írója örömmel 
nyugtázta, hogy a t  eológiai hallgatók is képviseltették 
magukat az alkalmon, akik péntek estéjüket a min-
den lelkész és közösségéért tenni akaró ember számá-
ra követendő példa, Balázs Ferenc munkásságának 
megismerésére / ismereteik felfrissítésére fordították.

Unitárius ember nem tud Balázs Ferencre gondol-
ni büszkeséggel vegyes szomorúság nélkül. Ha vala-
kire, rá illik a lánglelkű jelző. Büszkék lehetünk rá, 
mert kevesekről tudunk, akik ennyire unitárius mód-
ra éltek, mint ő. Nyitottan, kíváncsian, bátran, segítő-
készen, a jóra sose resten, a rosszat könnyen feledőn, 

Próféták ellen 
(részlet)

Sohse szerettem a prófétákat,
kik a törvény mellett vallottak.
Merevek voltak ők is, halottak.
Nem az Isten hangján szólottak

Az Isten hangja el van rejtve,
meghallani azt nem lehet soha.
Csak a kezünk mozdul, s az ostoba
nem látja: Isten mutatja, hova.
[…]
Bűnösnek nevezhet a tenni gyáva,
meg ne álljunk a törvény szavára.

BALÁZS FERENC
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megbocsátón, örökké a szépet, a jót, a jövőt tervezőn, 
az életcélt szem elől sose tévesztőn, gyarlóságnak és 
nagyra, sokra hivatottságnak egyszerre tudatában 
lévőn, gondolkodón, érzőn, értőn, szeretőn – a szó leg-
nemesebb értelmében vett emberül. Hogy emellett 
tehetséges író, költő, az Erdélyi Tizenegyek ideológu-
sa, zenész (zeneszerző, énekes!), vallásfilozófus, világ-
járó, szövetkezetesítési mozgalmat és népfőiskolát 
szervező, a társadalmat a gyakorlatban és az iroda-
lomban felemelni akaró sokoldalú lelkész? Ez már 
csak ráadás.

Sokoldalúsága talán abból fakadt, hogy semmit 
nem fogadott el csak azért, mert 
megszokásból mindenki elfogadta. 
Lelkészi hivatására is így tekintett:

„A pap az emberek fizetett szol-
gája. Tartják, hogy a gyermekeket 
megkeresztelje, az ifjú párokat 
megeskesse, a halottakat eltemes-
se. Tartják és fizetik, mint a villám-
hárítót: van, aki védje őket Isten és 
ember ellen. Szárazság idején a 
templomba küldik imádkozni, Is-
tennel viaskodni. A szolgabíró úr 
elé is ő vonul, hogy a községi legelő 
ügyében tárgyaljon.

A próféta az Isten szolgája. Nem 
tartják, nem fizetik, feltolja magát, 
nem tágít, szól alkalmas és alkal-
matlan időben. Megzavarja az emberek boldogságát, 
ítéletet hirdet. Az isteni élet fáklyavivője. S az isteni 
élet a meg nem álló, folyton előrenéző fejlődés. Kilen-
díti az embereket a megszokott kerékvágásból. Min-
dig a jobbat követeli. A hagyományokat alapul hasz-
nálja, nem törvénynek. Az emberek kívánságát az is-
teni akarathoz méri.

Lelkész vagyok: egy kicsit pap, nagyobb részt pró-
féta” (A rög alatt).

Azt tartja az irodalomtörténeti kánon, hogy művei 
nem egyértelműen irodalmiak, hiszen minden sorá-
val mozgósítani szeretne, a társadalmat, a falu népét 
szeretné felemelni. És ebből kifolyólag irodalmi, eszté-
tikai értékük megkérdőjelezhető. Lehet. Ha azonban 
abból indulunk ki, hogy irodalom az, amit az olvasó 
akként olvas, ebből a veszélyesen tág szempontból Ba-
lázs Ferenc még a vájtfülű, kritikai szellemű olvasót is 
meggyőzi. Október-november táján, amikor oly sok 
egyházi és nemzeti ünnepünk van, amikor titkon már 
karácsonyra készülünk, nézzük ezt a néhány sort: 
„Falun az ünnep sohasem köszönt be váratlanul. 
Olyan, mint a nagy király, előre küldi a hírnökeit […] 
Néha elakadnak ezek a hírnökök, s akkor az emberek 
még többet gondolnak reájuk. A házaikat kimeszelik, 
rendbe teszik, magukat is kihúzzák, a lépéseik ünne-
pélyesebbekké válnak. A lelkük pedig egyre fényese-
dik. Az értelem nélküli munka örömöt vet magából, a 

lélek megtágul, magába szívja az élet végtelenségét. 
Máskor megbotlanak egy szóban, haragot tajtékoz-
nak, az üres lélek izgágásodik. Most átlépik a kis aka-
dályokat, csendes belső örömmel tárják ki magukat, 
többet néznek fölfelé és egymás szemébe…” (Zöld árvíz).

De Balázs Ferenc, a tüdőbaj által térdre kényszerít-
ve, kórházi ágyhoz láncolva, kislányától távol még 
egyebet is tudott ebben a regényében. Az ara-
nyosszékiek tán tudják még, hogy igaz történet az a 
jelenet, amely igen látomásos erővel beszél kicsit 
többről, mint egy vérben forgó szemű, veszett farkas 
faluba való berontásáról, valóságos ámokfutásáról, 

amelynek többen is áldozatul es-
tek. Aminthogy az is igaz történet 
lett, amire a farkas csattogó pofája, 
vadsága, pusztítása utalhatott: 
nem tud az ember nem gondolni az 
akkoriban küszöbön álló totalitári-
us fenevad két arcára, ami végig-
szántott Európa testén nyugatról 
keletre, keletről nyugatra… – muta-
tott rá az előadó.

Az előadás Balázs Ferenc sze-
mélyét, munkásságát három kötet 
pillérére helyezve ismertette: Bejá-
rom a kerek világot (1923–1928), Ko-
lozsvár, 1929, A rög alatt (1928–
1935), Torda, 1936, Zöld árvíz, Ko-
lozsvár, 1937. A falu életét jobbá 

teendő, Balázs Ferenc körbeutazza a világot, minden-
hol tanul valamit, majd hazatér, hogy Mészkő rögén 
próbálja meg elméleteit, aztán summázza a népfőis-
kolai mozgalmárok, szövetkezetet létesítő falusi értel-
miségik életének nehézségeit.

A sorozatból még október 25-én, november 29-én 
és december 13-án csíphetnek el egy-egy alkalmat az 
érdeklődők – mindenkit csak biztatni tudunk, láto-
gasson el a Duna-házba!

ANDORKÓ JÚLIA

A vég
Sziszeg, pattog a tűz,
Zúg a szél ködfoszlányokat űzve.
Harmatkönnyel borított levelek
Hamvadnak el a tűzben.
Már az utolsó is lángra lobbant,
Az utolsó, a fonnyadt, a szürke.
Egy asszony, görnyedt, fáradt,
Belebámul a hamvadó tűzbe.
A sir mellé térdel,
Elmondja imáját,
Visszafojtott könnyel kéri
Az ott pihenő csendes nyugalmát.

GÁLFALVI GÁBOR
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 Néhány héttel ezelőtt egy régi fénykép került a ke-
zembe. Egyik kedves ismerősöm mutatta meg, amikor 
felkerestem otthonában, aki elérkezettnek vélte az 
időt arra, hogy átnézze, rendezze és a már egyre ne-
hezebben beszerezhető albumokba helyezze a családi 
fényképeket. Abból a régi kazettából került elő, amely 
szüleitől maradt rá, s amelyben féltve és félve őrizték 
a már kissé megfakult, de egykori eseményeket és 
emlékeket, szülőket, elődöket, barátokat megörökítő 
fotókat. Voltak ezek között olyanok is, amelyeket hosz-
szú éveken, évtizedeken át még a legközelebbi ismerő-
söknek, barátoknak, de még a családtagoknak sem 
mutogattak. Ilyen volt az a levelezőlap is, amelyet ne-
kem megmutatott. Sokáig nézegettem a képet, amely-
nek láttán gyermek- és ifjúkori emlékek villantak fel, 
kandikáltak ki emléktáramból. Hajdani élmények, ér-
zések, családi elbeszélések, a képhez kapcsolódó tör-
ténetek, jelentős, átélt események, amelyek felzaklat-
ták, megrázkódtatták, majd teljesen megváltoztatták 
családunk életét.

A levelezőlapot elkértem és kinagyíttattam. A hát-
oldalon a következő felirat olvasható: „Erdély felsza-
badulásának emlékére. Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország kormányzója Kolozsvárott, 
1940. szept. 15.” A fényképfelvétel azt az eufórikus 
eseményt örökítette meg, amely az észak-erdélyi ma-
gyarságot kerítette hatalmába a második bécsi dön-
tés (1940. aug. 30) végrehajtásának következménye-
képpen, amikor Kolozsvár magyar lakossága mámo-
ros ünnepi hangulatban és ünnepi öltözékben a város 
főterén fogadta Magyarország kormányzóját és a 
díszmenetben felvonuló honvédeket. Nem bocsátkoz-
nék további részletezésbe az esemény leírását illető-
en, hiszen erről már mások is, történészek és politiku-
sok, illetékesek vagy illetéktelenek részletekbe menő-
en írtak vagy beszéltek, értékeltek, vagy ítélkeztek fe-
lette, mégha ezek nem is kerültek nagyobb nyilvános-
ság elé. Pedig mind a kormányzó személye, mind a két 
világháború közötti időszak megérdemelné, hogy – 
sine ira et studio, azaz minden gyűlölet és elfogultság 
nélkül – többet beszéljünk róla, és elhelyezzük az őt 
megillető helyére, mert hiszen vérzivataros történel-
münknek az interbellum korszakában is egy valósá-
gos darabja, eseménye.

A történelmi jelentőségű eseményt megörökítő 
fényképpel, képeslappal kapcsolatban, és azzal össze-
függésben álló emlékeim közül egyetlen rövid epizó-
dot szeretnék megörökíteni, amelyet az unitárius egy-
háztörténet egykori professzora, dr. Lőrinczi Mihály 

mondott el. Az 1980-as évek második felében gyakran 
keresett fel irodámban, sőt egyik esztendőben angol-
nyelv-órákkal ápolta akkor még eléggé sekély nyelv-
tudásomat. Egy ilyen látogatása alkalmával rámuta-
tott az iroda bútorzatát képező faragott keretű, kárpi-
tozott karosszékekre és megkérdezte, hogy van-e tu-
domásom az ezekhez fűződő történelmi eseményről. 
Amikor kérdésére nemleges választ kapott, röviden 
előadta azok történetét.

Midőn a fényképet figyelmesen tanulmányozgat-
tam: az előtérben a kormányzó az ünnepi mámorban 
úszó kolozsvári sokaság előtt tartja beszédét, s mellet-
te felesége, a méltóságos asszony is állva hallgatja. A 
hátuk mögött felfedeztem a két karosszéket – eszem-
be jutott néhai professzorom elbeszélése. S bár a tör-
ténelmi eseményhez viszonyítva elenyészőnek tűn-
het a karosszékekhez kapcsolódó történet jelentősége, 
mégis úgy éreztem, hogy az utókor számára érdemes 
megörökíteni. Nos, a fogadási ünnepély rendezői – 
mondta Lőrinczi professzor úr – a karosszékeket a ko-
lozsvári unitárius püspökségtől kérték el a főtéren 
felállított díszsátorba, az illusztris vendégek fogadá-
sára. A faragott karfájú és háttámlájú karosszékek a 
kolozsvári Unitárius Kollégium igazgatói szobájának 
ülőgarnitúrájához tartoztak. A fogadási ünnepség be-
fejeztével a székek természetesen visszakerültek a 
kollégium igazgatói szobájába.

A karosszékek története azonban tovább folytató-
dik. A II. világháború befejeztével, az országhatárok 
újabb változtatásai után az észak-erdélyi részek újra 
visszakerültek Romániához, ahol a hatalomra jutott 
kommunista uralom, a számtalan diktatórikus intéz-
kedései között, 1948-ban az általános államosítási 
törvénnyel kisajátította a magán- és egyházi tulajdo-
nú ingatlanokat azok minden berendezési tárgyával. 
Erre a sorsra jutott a kolozsvári Unitárius Kollégium 

ANDRÁSI GYÖRGY

Karosszékek története
TUDTAD-E?

Kórházlelkészi szolgálat
Kolozsvár: 

dr. Ferenczi Enikő 0740 063 767

Marosvásárhely: 
Pavelka Attila 0723 515 921

Sepsiszentgyörgy: 
Buzogány Csoma Csilla 0742 512 574

Székelyudvarhely:
Katona Dénes 0266 213 100
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is. Az államosítási törvény életbe lépésének, illetve 
végrehajtásának időpontjáról egyházi elöljáróink va-
lamilyen utón-módon értesülhettek, mert annak elő-
estéjén vagy inkább előéjszakáján a kollégium bezárt 
kapujának biztonságában megszervezték, hogy a kol-
légium értékes és mozdítható berendezési tárgyaiból 
és festményeiből amennyit lehetett, az első emeleten 
székelő püspökség és az egyházi központ irodáiba 
szállítsanak és helyezzenek el. Így került fel a kollégi-
um igazgatói szobájából a díszes, faragott keretű ülő-
garnitúra a fent említett két karosszékkel együtt a 
közigazgatási előadó-tanácsosi irodahelyiségébe. Eb-
ben az irodában éveken, évtizedeken át naponta 
használtam, 2002-ig, amikor 25 évi főtisztviselői 
szolgálatom után nyugalomba vonultam. 

Bár egyházi központi hivatalba lépésem kezdetén 
mit sem sejtettem a fotelekhez kapcsolódó történelmi 
jelentőségű eseményről, a Lőrinczi tanár úr közlése 
után felértékelődött bennem azok jelentősége, és mi-
helyt egyházunk szerény anyagi helyzete lehetővé 
tette, a teljes bútorzatot restauráltattam, újrakárpi-
toztattam, és mint erdélyi magyarságunk történel-
mének egy aprócska mozzanatát, darabkáját, féltett 
ereklyeként kezeltem és őriztem. Mivel úgy éreztem, 
hogy érdemes írásban is megörökíteni e rövid törté-
netet, felkértem Vas Géza kolozsvári fotóművészt, 

hogy készítsen néhány fényképfelvételt is a karosszé-
kekről.

A rövid történet két karosszéke az irodai ülőgarni-
túra többi darabjaival együtt mind a mai napig meg-
található ugyanabban az irodahelyiségben, mint ed-
dig. Ebben az irodahelyiségben jelenleg az egyházi 
főjegyzői hivatal működik. Mint történelmi értékű 
ereklyék, mindkettő megérdemelné, hogy hátoldalára 
egy-egy emlékplakett kerüljön az alkalom megörökí-
tésére, amelynek a következő évben, azaz 2020-ban 
lesz 80. évfordulója.

Szoboravató ünnepség 
Küküllődombón
„Bármit cselekszünk, hasztalan. / Csak múló percnek 
épül; / És eltűnik majd nyomtalan / Isten áldása nélkül!” 
(Rudnyánszky Gyula: Isten áldása)

Vasárnap, október 20-án a Küküllődombói Unitárius 
Egyházközségben kiemelkedő eseménynek volt szem-
tanúja a színes ősz. Hunyadi László világhírű szob-
rászművész, Magyar Örökség díjas alkotó, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, a falu szülötte Szent Ist-

ván-mellszobrot alkotott szülőfalujának, amelyet le-
lepleztünk. 

Az esemény ünnepi istentisztelettel kezdődött. Ezt 
rövid műsor követte, amelyben fellépett a Kisgyörgy 
József férfi dalkör, ill. a női kórus. Az egyházközség 
énekvezére, Székely Noémi válogatott orgonadarabo-
kat adott elő, Carina Timaru moldvai népdalénekes 
pedig Szent István imáját énekelte meg. A köszönté-
sek során felszólalt Percze László konzul és Miklós Ti-
bor polgármester. Az alkotást és a művészt Nagy Mik-
lós Kund művészeti író méltatta. A szobor leleplezésé-
nél az egyházközség fiataljai, Loghin Anett és Márkos 
Andor adtak elő zenés, verses darabokat. Az ünnep-
ség közös ebéddel és szeretetvendégséggel zárult az 
unitárius kultúrotthonban. 

Öröm volt látni, ahogy a közösség ismét egységes 
egészként mozdult meg a közös munkában. Ebben 
látta a kereszténység nemzetmegtartó erejét állam-
alapító királyunk is: éberen a jelent megélni, céltuda-
tosan a jövőbe nézni. Reméljük, sok ilyen közös meg-
mozdulásnak lesz tanúja e szobor, amely vizsgáló te-
kintettel néz a templomba jövőre, és áldást oszt a 
megtisztult lélekre távozáskor. 

Köszönet illesse mindazokat, akik adományaikkal, 
kétkezi munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak e 
jeles nap megvalósulásához.

MÁRKOS-MÁTYÁS E. ZITA
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NŐK VILÁGA

Szívem köré apró, fényes tüzek gyúltak…
 Kányádi Sándor A kökösi hídon című versének sorá-

val szeretném felidézni egy hétvégi kirándulás élmé-
nyeit: október 12-én és 13-án a gyergyószentmiklósi 
unitárius gyülekezet 16 tagja elindult keresni a múl-
tat, fellebbenteni a fátylat a régi idők homályba vesző 
történéseiről. A sepsiszentgyörgyi unitárius nőszö-
vetség kedves meghívásának kívántunk eleget tenni 
ezen a hétvégén, fő célunk a sepsiszentgyörgyi gyüle-
kezet meglátogatása volt, de emellett még különböző 
emlékhelyek, templomok megtekintését is terveztük.

„Osztályrészem kies helyre esett, örökségem na-
gyon tetszik nekem” – mondja a Zsolt 16,6, és e megál-
lapítás érvényes a magyar, az erdélyi, a székelyföldi 
hagyatékra is. Körülvesznek minket emlékeink, időn-
ként követelik a visszapillantást a múltbeli esemé-
nyek, a múltbeli emberek.

Bözödújfalu emlékparkjánál kezdődött el a múlt 
megidézése Tőkés Lóránt csókfalva–erdőszentgyörgyi 
unitárius lelkész segítségével, aki él-
ményszerűen beszélt az elsüllyesztett 
falu egykori különleges lakóiról, azok 
hihetetlen szenvedéseiről, sorsuk 
megrázó voltáról. A tiszteletes elveze-
tett az egykori unitárius templom 
romjaihoz, és megmutatta a most 
épülő összetartozás templomát. A kő-
rispataki szalmakalap-múzeum meg-
látogatása után Énlakára vezetett 
utunk, ahol a falu műemlék templo-
mával, Énlaka történetével ismerte-
tett meg bennünket Mátéfi Tímea lel-
kész.

Következett Sepsiszentgyörgy és a 
szívet-lelket megérintő kedves, barát-

ságos fogadtatás a lelkészi család, a nőszövetség ré-
széről, amelyért ez úton is köszönetet mondunk. Étel-
lel, itallal vártak bennünket, majd Kovács István tisz-
teletes úr vezetésével megtekintettük a nemrégiben 
felavatott Dávid Ferenc-szobrot, és emlékeztünk 
Berde Mózesre, Gábor Áronra.

Vasárnap a helybeli tiszteletes üdvözlése, az egy-
begyűlteket összekapcsoló imája után Tőkés-Bencze 
Zsuzsanna gyergyószentmiklósi lelkész prédikált, 
majd Kökös és Sepsikilyén unitárius templomait láto-
gattuk meg, és a kökösi lelkészi család vendégszere-
tetének örvendezhettünk.

Kerestük a múltat, és csodálatos, példamutató em-
berekkel, eseményekkel találkozhattunk. Ugyanak-
kor nagyszerű, jelenben élő emberekkel is kapcsolat-
ba kerültünk a kirándulás során, és úgy térhettünk 
haza, hogy szíveinkben kigyulladtak az emlékezés, a 
barátkozás örömtüzei.

MÁTHÉ GYÖNGYI

Olvasóink és előfi zetőink 
fi gyelmébe
A Nők Világa kiadványunk 2020-ban is négy alka-
lommal jelenik meg: húsvétra, nyáron és ősszel, va-
lamint karácsonyra.

Az előfizetési díj egy évre postaköltséggel együtt: 
15 RON. Szabadárusításban, postaköltség nélkül egy 
példány ára: 2,5 RON.

Előfizetni a köri elnökök vagy az egyházközségek 
közvetítésével lehet, illetve személyesen Asztalos 
Klára UNOSZ-titkárnál. Az előfizetési díjakat a kö-
vetkező bankszámlára várjuk: 

ASOCIATIA FEMEILOR UNITARIENE DIN 
ROMANIA

CUI/CF : 9343746
Cod IBAN: RO47 BTRL 0130 1205 9214 39XX
Banca Transilvania Cluj

Határidő: 2020. március 1.
Villámposta: klariasz44@gmail.com
Telefon: 0740 685 087

Aki szeretné a Nők Világát rendszeresen olvasni, 
kérjük, fizessen elő idejében!
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IFJÚSÁGI OLDAL

Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléséről
 Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet október 

11–12. között Recsenyéden tartotta a 2019. évi kül-
döttgyűlését, amely a szervezet legfontosabb döntés-
hozó testülete.

Tagjai: a választmány (5 elnökségi taggal és 12 
egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-
két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjú-
sági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen ta-
nácskozási joggal részt vettek az ügyvezető testület 
tagjai is, így összesen ötvenegy fő volt jelen.

A recsenyédi küldöttgyűlés legfontosabb napiren-
di pontjai között szerepelt az ODFIE elmúlt évi műkö-
désének számbavétele és értékelése, valamint a jövő 
évi tervek, stratégia megvitatása. Az ülés gerincét a 
belkapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek te-
vékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szerve-
zeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hi-
ányában minden más tevékenység elveszti értelmét. 
Az elnökség és a szak-
osztályvezetők beszá-
molójából egyaránt ki-
tűnt, hogy a különböző 
társadalmi változások-
nak köszönhetően egy-
re több energia befekte-
tése szükséges ahhoz, 
hogy a fiatalok érdeklő-
dését felkeltsük az egy-
letezés iránt.

Az ODFIE küldött-
gyűlése megszavazta, 
hogy a 2019 októbere 
és 2020 szeptembere 
közötti időszakban az 
egyházköröket ifjúsági 
elnökök képviselik az 
ODFIE struktúrájában.

A küldöttgyűlés szombaton egyházkörönként egy-
egy köri ifjúsági elnököt választott, hozzájuk társul 
még egyházkörönként egy-egy mentor, amelyet az el-
nökség választ ki. A választás eredménye a követke-
zőképpen alakult: 

– A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör ifjúsági el-
nöke: Mihály Boróka

– A Marosi Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: 
Kondert Zsuzsanna

– A Küküllői Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: 
Molnár Sára

– A Székely keresz túri Unitárius Egyházkör ifjúsági 
elnöke: Buzogány Bendegúz Atanáz

– A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör ifjúsá-
gi elnöke: Szabó Zsuzsa

– A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör if-
júsági elnöke: Ilkei Árpád

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE 
elnöksége a következő:

– Elnök: Popa Ilona (Magyarsáros)
– Alelnökök: Andrási Botond (Székelykeresztúr), 

Barothi Brigitta (Nagyajta), Magyari Zita (Szenthá-
romság) és Szabó Bence (Homoródalmás).

Az elmúlt egyletes esztendőt sikeresnek minősí-
tette a küldöttgyűlés, tartalmas, minőségi rendezvé-
nyekben gazdag évet tud maga mögött az ODFIE. 
 Bizakodva tekint a jövő felé, továbbra is olyan, fiata-
lokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre az uni-
tárius szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolá-
sa mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség 
jellemző.

AZ ODFIE KÜLDÖTTGYŰLÉSE
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EGYHÁZUNK HÍREI

 Október 1-jén a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem 
évnyitóján Bálint Benczédi Fe-
renc püspök a Máté 7,24–29 
alapján köszöntötte az új tan-
évet kezdőket. Ünnepi beszédé-
ben az egyházfő kiemelte, hogy a 
jézusi tanítás ma is út, élet és igaz-
ság, az ember küldetése pedig az, 
hogy képességeivel, hitével, csele-
kedeteivel, tálentumaival Isten ar-
cát sugározza a világba, így sze-
rezve dicsőséget Istennek.

 Október 3-án Pro Urbe Dabas 
díjjal tüntették ki Pájer György 
vargyasi programszervezőt a 
XXI. Dabasi Napokon megrende-
zett gálán. Az elismerést a Határ-
talanul Program és más nemzet-
közi projektek keretében az erdővi-
déki Barótra és környékére látoga-
tó dabasiak kulturális, közösségi 
programjainak megszervezésében 
és lebonyolításában évek óta vég-
zett kiemelkedő munkásságáért 
ítélte oda a testület Pájer György-
nek, aki egyedüli határon túliként 
büszkélkedhet e díjjal.

 Történelmi jelentőségű öku-
menikus hálaadó istentisztelet 
zajlott október 5-én a csinódi 
Gyümölcsoltó Boldogasszony-
rönkkápolnánál, ahol első alka-
lommal hirdettek meg szabadtéri 
unitárius szolgálatot és úrvacsora-
osztást. Bálint Benczédi Ferenc 
egyházfő a Zsoltárok 95,1–7 alap-
ján prédikált, majd dr. Kovács Sán-
dor teológiai tanár Lukács evangé-
liuma 24,28–33 alapján mondott 
úrvacsorai ágendát. Az áldások-
ban és napsütésben is gazdag al-
kalom közös imával és étkezéssel 
zárult Sepsi széki Nagy Balázs és 
családja otthonában.

 Október 17-én a 10. Székely-
föld Napok gálaestjén Orbán 
Balázs-díjjal jutalmazták Kis-
györgy Zoltán geológust, geológi-
ai és helytörténeti szakírót, újság-
írót, elismerve eddigi lelkes mun-
káját és a régióért, közösségért tett 

erőfeszítéseit. Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának el-
nöke adta át a díjat, méltatva is 
Kisgyörgy Zoltánt. Hivatalos lau-
dációt József Álmos sepsiszentgyör-
gyi helytörténész, nyugalmazott 
pedagógus mondott. Kis györgy 
Zoltán anekdotákkal tarkította kö-
szönőbeszédét.

 A Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház folyó év ok-
tóber 25–26. között Sepsiszent-
györgyön szervezte meg az Or-
szágos Reformációi Ünnepség-
sorozatát, amelynek keretében 
felavatták Luther Márton köztéri 
szobrát. Az ökumenikus istentisz-
telet során liturgiai szolgálatot 
végzett Adorjáni Dezső Zoltán 
evangélikus püspök, Zelenák Jó-
zsef esperes és Incze Zsolt György 
református esperes, igét hirdetett 
Bálint Ben czédi Ferenc püspök. A 
templomi szolgálatot követően át-
adták a Járosi Andor-díjat Bálint 
Benczédi Ferenc egyházfőnek.

 November 9-én rendezik meg a 
XX. Dávid Ferenc-emlékzarán-
doklatot Déván. A zarándoklat 
istentiszteleti része 13 órakor kez-
dődik a várban, szolgálatot végez-
nek id. Szombatfalvi József és Sza-
bó Csengele lelkészek, a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet Unitá-
rius Karának hallgatói, valamint 
az ODFIE központi csapatának tag-
jai. Az egyházközségi teremben 
megtekinthető Wágner Péter épí-
tész-grafikus grafikai kiállítása, 
amelynek címe: Erdélyi szigetvilág. 
Utazások Dél-Erdélyben 2012–2014.

Egyházköri hírek
 Háromszék-Felsőfehéri Egy-

házkör
Október 7-én a Jósa András Múze-
um Régészeti Osztálya közösen a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeummal megkezdte a nagyajtai 
unitárius vártemplom kutatási 
mun kálatait. Az ásatás jelenleg a 
középkori templom belsejében zaj-
lik. A kutatások során Szakács Ta-

más sepsiszentgyörgyi falkép-res-
taurátor középkori Szent László-
freskót fedezett fel a templomhajó 
északi hosszfalán.

Október 16-án a sepsiszentgyör-
gyi Bod Péter Megyei Könyvtárban 
bemutatták a Gidó Csaba, Márk Atti-
la és Pál János áltat szerkesztett „El a 
hontalanságba…” Az 1916-os román 
betörés az unitárius egyházi forrá-
sokban című kötetet. A szerzőkkel 
Sarány István, a könyvet megjelen-
tető csíkszeredai Hargita Népe Ki-
adó vezetője beszélgetett. A rendez-
vényen közreműködött Ürmösi-
Incze Hunor énekes, Iffiu Szabolcs 
prímás, Tóth Miklós brácsás.

Október 27-én hálaadó istentisz-
teletre került sor a Kökösi Unitárius 
Egyházközség nemrég restaurált 
templomában. A Rómer Flóris Terv 
keretében felújított templom ün-
nepi szószéki szolgálatát Bálint 
Benczédi Ferenc püspök végezte, 
majd köszöntőt mondott dr. Föld-
váry Gábor, a Magyarországi Mi-
niszterelnökség örökségvédelmi 
ügyekért felelős miniszteri biztosa.

 Kolozs-Tordai Egyházkör
Szeptember 24-én a Dévai Unitári-
us Egyházközség és a Dél-Erdélyért 
Kulturális Társaság szervezésében 
megnyílt Wágner Péter építész-gra-
fikus Erdélyi Szigetvilág. Utazások 
Dél-Erdélyben 2012–2014 grafikai 
kiállítása a Dévai Dávid Ferenc Uni-
tárius Zarándok- és Szórványköz-
pontban. A kiállítást Szabó Zsolt, a 
Kolozsvári Művelődési Egyesület 
elnöke nyitotta meg, az est házi-
gazdája Gáspár-Barra Réka újság-
író és Koppándi Zoltán Attila helyi 
lelkész volt.

 Küküllői Egyházkör
Október 27-én a désfalvi unitárius 
templomban sor került prof. dr. 
Paul-André Bempéchat Amikor ze-
neszerzők prófétává válnak című 
zongorakoncertjére. Paul-André 
Bem péchat zongoraművész a Dés-
falvi Unitárius Egyházközség ame-
rikai testvérgyülekezetének, a 
Boston melletti Belmont gyüleke-
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zetének tagja. A két egyházközség 
közel 30 éves testvérkapcsolatot 
ápol egymással.

 Magyarországi Egyházkerület
A Magyarországi Unitárius Nők Or-
szágos Szövetsége (MUNOSZ) októ-
ber 5-én tartotta évi közgyűlését és 
konferenciáját Budapesten a Pest-
szentlőrinci Unitárius Egyházköz-
ség templomában. Előadást tartott 
dr. Marossy Attila Jákob megnősül, 
házasság az ókori Izraelben és 
Bartha Mária Zsuzsanna Újrater-
vezés címmel. Az UNOSZ-t meghí-
vottként Asztalos Klára UNOSZ-
titkár képviselte.

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 
ökumenikus könyvestet szervezett 
október 9-én, amelyen Hoffmann 
Gizella bemutatta Uzoni Fosztó Ist-
ván – Kozma Mihály – Kozma Já-
nos: Az erdélyi unitárius egyház tör-
ténete című köteteket. Az esemé-
nyen jelen volt Bálint Benczédi Fe-
renc püspök, Kászoni-Kövendi Jó-
zsef püspöki helynök, dr. Szent-
Iványi Ilona lelkész és Albert-Nagy 
Ákos István segédlelkész.

 Marosi Egyházkör
A Marosvásárhely-Kövesdombi 
Unitárius Egyházközség október 
19-én hit- és nemzetismereti ki-
rándulást szervezett Aranyos-
gerend–Torda–Torockó–Kolozs-
vár-útvonalon. A vallásszabadság 
útján címet viselő kirándulást, 
amelyen többnyire vallásórás gye-
rekek és fiatalok vettek részt, a ma-
gyarországi Bethlen Gábor Alapít-
vány támogatta.

Október 26-án a marosvásárhe-
lyi kövesdombi unitárius templom 
Bözödi György termében dr. Süli 
Attila, a budapesti Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum munkatársa, 
hadtörténész az 1848–1849-es 
székelyföldi forradalmi események 
tekintélyes kutatója Mítosz és való-
ság. Bözödi György Gábor Áron-ké-
pe címmel tart előadást. Az elő-
adás a harminc évvel ezelőtt el-
hunyt Bözödi György író, történész 
életműve és emléke előtt tiszteleg. 

 Székelykeresztúri Egyházkör
Október 20-án ünnepi istentiszte-
letre került sor az alsóbencédi 
templomban, amelyet követően 
székely kaput avattak az új közös-
ségi otthon portáján. Az ünnepi 
alkalmon a szószéki szolgálatot 
végzett a mészkői testvérgyüleke-
zet lelkésze, Bálint Róbert Zoltán. 
Az alkalom közös étkezéssel foly-
tatódott.

 Székelyudvarhelyi Egyházkör
Október 25–27-én gondnok-presbi-
teri konferenciát szervezett Zete-
váralján a Székelyudvarhelyi Uni-
tárius Egyházkör a gondnokainak 
és nőszövetségi elnökeinek. A kon-
ferencia fő témája a gyülekezetépí-
tés volt, előadást tartott Kányádi 
György nagygalambfalvi reformá-
tus lelkész. A rendezvényen kis-
csoportokban fejtették ki részlete-
sen a témát, a csoportvezetők Ke-

lemen Szabolcs és Enikő, Fülöp 
Mihály és Szerénke, Lőrinczi Bo-
tond és Krisztina, Simó Sándor és 
Melinda voltak. A konferencia 
megszervezését Hargita Megye 
Tanácsa is támogatta.

A székelyudvarhelyi belvárosi 
egyházközségben Egészség ősze el-
nevezésű programsorozatot hirdet-
nek, amelynek keretében előadáso-
kat tartanak október elejétől az ad-
venti időszak megkezdésééig. Az 
előadásokat dr. Mester Zoltán, 
Kolumbán Antal Ilonka és Simó 
Melinda Tímea tartják, akik a fizi-
kai egészség, a lelki béke és a mű-
vészet jótékony hatásáról fognak 
értekezni.

A székelyudvarhelyi belvárosi 
egyházközség november 8-án 
VEN-vetélkedőt szervez a konfirmá-
cióra készülő diákoknak a székely-
udvarhelyi Kriza János-szeretet-
otthonban.
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Kedves Gyerekek!
November olyan hónap, amikor a sapka, a sál, a nagy-
kabát, a bakancs lesz igazán jó döntés reggelente, 
hogy az iskoláig, a templomig, hazáig ne ázzunk és 
fázzunk meg. E hónap első napján szüleitek, testvére-
itek, rokonaitok, nevelőitek fogtak kézen, és vezettek 
el benneteket a temetőbe emlékezni azokra, akik előt-
tetek járták itt, a földön „a lét táncát”. Idén november 
9-én kerül sor a Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra, 
ha tehetitek, menjetek el iskolás társaitokkal, a gyüle-
kezet tagjaival, mivel nagyon-nagyon szép élmény ott 
lenni, azokkal, akikkel társak vagyunk a hitben és 
építői Isten országának e földön. November elején 
még csupa szín a világ, hiszen ott vannak a kis bo-
gyók, tobozok, a dió, na meg a finom szilva és téli al-
mák mosolya, kis ágak és a bennetek élő vágyak, hogy 
gyűjtsetek össze egy csokor őszt magatoknak. Bizto-
san találtok egy üres befőttesüveget otthon, amelybe 
ti is beleköltöztethetitek a legkedvesebb őszi aprósá-
gaitokat. Szeretném, ha ebbe az üvegbe belekerülne 
pár bibliai idézet is, amelyet gondosan kikerestem 
nektek. Fogadjátok szeretettel, vágjátok ki és őrizzétek 
meg az őszi befőttesüvegben, de ha találékonyabb öt-
leteitek vannak, csak rajta!

Feladat:
Péter és Panna sétálni 

indult. Az őket ábrázoló 
képpárokon eltéréseket 
vehettek észre, ha szem-
fülesek vagytok. Írjátok a 
képek mellé, hány eltérést találtatok!

Jó szórakozást!

„Mert összegyűjti a 
vízcseppeket, a fel-
hőből esőt szitál.”

(Jób 36,27)

„Ne félj, termőföld! 
Vígadj és örülj, mert 
az Úr nagy tetteket 
vitt véghez.” 

(Jóel 2,21)

„Elszárad a fű, el-
hervad a virág, de 
Istenünk igéje örökre 
megmarad.”

(Ézs 40,8)



Ambrus Lajos ny. irodalomtanár (Korond), Andrási György ny. lelkész (Kolozsvár), Gaal György irodalomtörté-
nész (Kolozsvár), Gálfalvi Gábor ny. tanár (Alsóboldogfalva), Kovács Sándor egyháztörténész (Kolozsvár), Kovács 
Újszászy Péter egyetemi hallgató (Kolozsvár), Lázár Levente lelkész (Korond), Makkai-Ilkei Ildikó lelkész (Ben-
céd), Márkos-Mátyás E. Zita angoltanár (Küküllődombó), Máthé Gyöngyi ny. irodalomtanár (Gyergyószentmik-
lós), Szén Sándor lelkész (Siménfalva), Veress Ferenc László lelkész (Bethlenszentmiklós), Zoltáni Edit egészség-
ügyi asszisztens (Oklánd)

Ideje van az alkotásnak
 Farkas Wellmann Éva eddigi munkássága lélegzetel-

állító fejlődéstörténet. Már 2002-es debütkötetében 
(Itten ma donna választ, 2002) bebizonyította, igé-
nyessége, a forma iránti elkötelezettsége bámulatos. 
A harmadik, 2018-as Parancsolatok (Budapest, Ma-
gyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerüle-
te, 2018, 27 pp.) című versgyűjteményében új, transz-
cendentális dimenzióba vezeti át a korábban is 
megverselt immanens feszültségeket. A Parancsola-
tokban megjelenő versek, lásd a Létezésben egyszer, 
Minden gondodnak alján vagy a Nevem hiába magasz-
tosságuknál fogva válnak erősekké, az emelkedettség 
pedig nem lesz erőltetetté. A fenti versek Isten hangját 
idézik, de ezt csak a Létezésben egyszer című alkotás 
konkretizálja, az ő gondolatai mentén formálva to-
vább az első parancsolatot: „Az Úr vagyok én, a te iste-
ned, / alakban százszor, létezésben egyszer, / ha rám 
ismersz örökké egy leszek, / egy a sokakkal, s minden 
istenekkel” (7. oldal). A Minden gondodnak alján a má-
sodik parancsolat hatására született vers: „Leszek ne-
ked, mint síkságnak a Gangesz, / soknak a több, kevés-
nek a mennyi. / A világ amilyennek fested olyan lesz. / 
Én nem szeretnék ilyen sem olyan lenni” (9. o.).

A Nevem hiába című szonett az előzőektől eltérő, 
hatalmasabb, öntudatosabb és szigorúbb Istent ábrá-
zol: „Az én nevem ne vedd. Hiába lenne. / Nevem a szá-
don nem terem meg engem. / Nevem a szádon nem le-
hetne fegyver. / Nevem a porban is több értelmet nyer” 
(11. o.).

A Hogy megpihenjek a házas-/társasélet évei alatt 
felbukkanó feszültségeket idézi fel: „Majd kárpótollak 
mindenért, / az éjszakánkénti sok nemért, / a mindig bo-
rongós kedvemért, / a közúti száznegyvenért, / majd 
kárpótollak mindezért” (13. o.).

A szülők tiszteletére vonatkozó parancsolat az És 
hosszan élhetsz című versben nyer új értelmet: „Tisz-
teld apádat és anyádat, / és hosszan élhetsz ezen a föl-
dön. / Tiszteld, mert van hová visszanézned, / látni: 
hogy lettél te a börtön” (15. o.). A gyermek börtönként 
való láttatása merész asszociáció: az önfeláldozás ál-
tal lesz a szerelem gyümölcse az önzés börtönévé. A 
kötet soron következő versében ismét a szereplíra ke-
rül előtérbe.

A Sem a máséból, sem a magadéból versben megje-
lenő isteni hang arra int, tiszteljük az életet. Az ember 
feladata, hogy gyarapítson, adjon: „tudomásul veszed: 
csak így lehet. / Ne ölj! A földi élet-piactéren / mindig 
csak adhatsz, kezed nem vehet” (17. o.).

A „Ne paráználkodj” parancsolat A test szerelmét 
ihlette. A tercinákat hibátlan jambusok tarkítják, de a 
forma ismerete akkor válik igazán egyértelművé, ami-
kor a kötöttség nem megy a jelentésbeli tartalom ro-
vására. A test szerelme komplex gondolatokat oszt meg 
a legmélyebb, legintenzívebben átélt érzelmekről: 
„test szerelme elcserélt lakat, / mely szádat őrzi minden 
alkonyig, / s értelmed kulcsa benne fennakad” (19. o.). 

„Ne lopj!” – már az ószövetségi parancsolat is 
egyértelműsíti a törvénytelen szerzés tiltását. Földi ja-
vainkban nem gyönyörködhetünk a halál után. A 
Mástól végképp is arról győzi meg az olvasót, hogy ér-
telmetlen felhalmozni a vagyont, mert az érték és 
nagyság relativitása örök: „Ne gyűjts a földön tárgyat 
– mind hamis, / ne győzzön fénye, súlya mérete, / a 
Naprendszerben esetleges az is, / hogy átnyújtják vagy 
kérdik: kéred-e” (21. o.).

A tízparancsolat szépirodalmi átdolgozása komoly 
szakmai felelősség és kihívás. A kötet verseiben nem 
csak a tehetség, de az ihletettség jelzőfénye is ragyog. 
Farkas Wellmann Éva tehetségének titka az értő hall-
gatás, kiforrott művekbe foglalt szavai kívánkoznak a 
felszínre, melyek legújabb kötetében utánozhatatlan 
harmóniában és összhangban léteznek Ferencz Zol-
tán grafikáival, valamint – a kötet CD-mellékleteként 
– az Evilági együttes gazdag dallamvilágával.

KOVÁCS ÚJSZÁSZY PÉTER
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