
Mert szükségünk van 
a példaképekre

A be nem fejezett jelenet

Festett asztalosmunkák 
unitárius templomokban

A rabruha

Az Unitarcoop Alapítvány 
első húsz éve

 November borongós ege, fakó 
felhői, nyirkos levegője megál-
lásra késztethet ifjat és időset 
egyaránt. Lelkünkön is szoro-
sabbra fognánk a meleg kabátot. 
A csend van születőben.

A keresztények több, mint 
ezer éve a hó elején emlékeznek 
meg azokról, akik elhagytak 
minket. Az elhunyt elődök 
tisztelete azonban jóval mesz-
szebbre nyúlik vissza – az ember 
számára mindig is fontos volt a 
gyökerek, a hovatartozás meg-
élése, erősítése. 

Az avar illata az emlékezés 
mécseseinek melegével keveredik. 

Van, kire emlékezzünk. Van, 
akinek példája évszázadok 
távolából is biztat, sőt: kötelez. 
Vannak, akiknek bátorságát az 
évtizedek sem tudják megfakíta-
ni. Van, akinek szeretete sosem 
szűnik meg számunkra az életbe 
vetett bizalom alapja lenni. Van-
nak, akik megmutatják, hogyan 
kell, hogyan lehet emlékezni.

Legyen erőforrás az emlékezés 
hava, utunkba és céljainkba 
vetett hitünk szilárdítója!

Emlékek hava
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„Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs 1,9)
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EGYHÁZUNK HÍREI

 A Protestáns Teológiai Intézet 
által a 2016–2017-es tanévre 
meghirdetett felvételire 9 ifjú 
jelentkezett. Az eredmények alap-
ján négy jelentkező nyert felvételt: 
Ilkei Lóránd Vargyasról, Tatár Ág-
nes Tekla Barótról, Jakab Emese 
Székelyudvarhelyről és Szakács 
György Sepsiszentgyörgyről.

 Györgyilyés Izolda gyakorló se-
gédlelkészi kinevezést kapott a 
sepsiszentgyörgyi unitárius egy-
házközségbe október 1-jétől.

 Rácz Mária és Jobbágy Júlia 
gyakorló segédlelkészi kineve-
zést kaptak a Kolozsvár-belvá-
rosi unitárius egyházközségbe ok-
tóber 3-ától.

 Október 12-én Székelyudvar-
helyen tartották az idei egyete-
mes lelkészi értekezletet, amely 
Gyerő Dávid főjegyző áhítatával 
kezdődött. Az egyház főtisztség vi-
selői, Bálint Benczédi Ferenc püs-
pök, Gyerő Dávid főjegyző, Kovács 
István közügyigazgató és Kászoni 
József püspöki helynök az egyházi 
életről nyújtottak helyzetértéke-
lést Vezetői helyzetképek címmel, 
melyet vitafórum követett.

Szerda délután Bálint Róbert 
Zoltán közigazgatási előadó-taná-
csos A lelkészi munkanaplóról tar-
tott vitaindító beszélgetést. Az est 
istentisztelettel zárult, melynek té-
mája Mi az én életcélom unitárius 
lelkészként volt. A rendhagyó, ze-
nés istentisztelet teret adott a lel-
készi hivatásról szóló személyes 
vallomásoknak is. Csütörtökön dr. 
Czire Szabolcs Unitárius útkeresés 
a homoszexualitás kérdéskörében 
című előadását vitatták meg a je-
lenlevők kiscsoportos megbeszélés 
formájában.

Az értekezlet a lelkészi munka-
szerződés bemutatásával és vitájá-
val zárult, melynek felvezetőjét 
Szabó László fejlesztési előadó-ta-
nácsos tartotta.

A Küküllő Hotelben tartott ér-
tekezleten több mint száz lelkész 
vett részt a kolozs-tordai, marosi, 
küküllői, székelyudvarhelyi, szé-
kely keresztúri és háromszék-felső-

fehéri egyházkörökből és a ma-
gyarországi egyházkerületből.

 A Magyar Kormány által támo-
gatott Petőfi Sándor Programba 
idén szeptembertől három unitá-
rius közösség kapcsolódott be. 
Lupényban Szedlák Katalin, Foga-
rason Hollanda Tímea és Déván 
Koffol Gábor ösztöndíjasok tevé-
kenykednek.

 Október 19-én került sor Buka-
restben a Romániai Felekezet-
közi Bibliatársulat évi közgyű-
lésre, melyen egyházunkat Bálint 
Benczédi Ferenc püspök és Pap 
Mária püspöki titkár képviselte.

 Október 23-án, az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából a Ma-
gyar Unitárius Egyház főhatósá-
ga és a Kolozsvár-belvárosi uni-
tárius egyházközség emlékün-
nepélyt szervezett Kolozsváron. 
A kolozsvári belvárosi unitárius 
templomban 11 órakor kezdődő 
ünnepi istentiszteletet követően 
megemlékeztek a szabadságharc 
utáni erdélyi megtorlások áldoza-
tairól, köztük az unitárius teológi-
ai tanárokról, lelkészekről és teoló-
giai hallgatókról, akiket az 1950-
es évek végén bebörtönöztek, meg-
hurcoltak és megkínoztak. A meg-
emlékezés keretében megkoszo-
rúzták a templom bejáratánál levő 
emléktáblát.

A rendezvényen jelen voltak a 
még életben levő áldozatok, vala-
mint az elhunytak családtagjai is.

 A Magyar Unitárius Egyház 
Főhatósági Hivatala és az Orszá-
gos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
november 5-én megszervezi a 
XIX. Dávid Ferenc-emlékzarán-
doklatot. Ez alkalommal kerül sor 
a meghirdetett rajzpályázat dí-
jazására is.

 A Magyar Unitárius Egyház no-
vember 18–19-én szórványkon-
ferenciát szervez Déván. A téma 
a szórványegyházközségek és a 
nemzeti, illetve vallási szórvány-
ban tevékenykedő gyülekezetek 

helyzetének számbavétele, erőfor-
rásaik és szükségleteik azonosítá-
sa, illetve a szolgálat jobb feltétele-
inek megvalósítására közös cse-
lekvési terv kidolgozása.

 November 18–19-én hivatásse-
gítő tevékenységre kerül sor 
Korondon dr. Kocsev Miklós és De-
meter Erika lelkigondozók, szu per-
vizorok vezetésével. Az alkalom 
unitárius és református lelkészek 
számára egyaránt eligazítást kíván 
nyújtani a lelkészi hivatás betölté-
sével kapcsolatos kérdésekben.

Egyházköri hírek
 Kolozs-Tordai Egyházkör

Október 28-án 18 órától dr. Kovács 
Sándor tartott előadást Torockón, a 
Duna Házban, Dávid Ferenc alakja 
az irodalomban címmel

A lakiteleki Népfőiskola Alapít-
vány szervezésében, a Hungari-
kum Bizottság támogatásával ok-
tóber 2–9. között zajlottak a Torockó 
és Aranyosszék Kollégium munkála-
tai. A kutatás célja a határon átíve-
lő magyarság értékeinek feltárása, 
a külhoni magyar értéktár bővíté-
se és azon értékek megőrzése a 
jövő számára, amelyek egyedisé-
get képviselnek a magyarság ber-
kein belül. Több mint 40 kutató 
gyűjtött 13 településen kérdőívek 
alapján, munkájukat segítették a 
települések lelkészei. A kutatók a 
tavasz folyamán még egyszer visz-
szatérnek, az eredményeket könyv 
formájában fogják megjelentetni. 

Október 9-én Bágyonban került 
sor az Együtt Isten völgyében ren-
dezvénysorozat 3. évadjának nyitó 
alkalmára. A közösségi alkalom-
mal egybekötött istentiszteleten 
Bálint Róbert Zoltán mészkői lel-
kész mondott imát, Jakab Mihály 
harasztosi református lelkipásztor 
prédikált. A Balázs Ferenc Népfőis-
kola meghívottja dr. Csók Zsolt, az 
Erdélyi Nemzeti Történelmi Múze-
um régésze, egyetemi tanár volt, 
aki Aranyosszék az Árpád-korban, a 
legújabb régészeti leletek tükrében 
címmel tartott előadást. Az össze-
jövetel szeretetvendégséggel zá-
rult, melyen mintegy 120-an vet-
tek részt. 
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LÉLEKFONAL

Húsz év 
unitárius diákok között

Székelyudvarhelyen születtem 
unitárius szülők gyermeke-
ként, és itt is vagyok vallásta-

nár 20 éve. Az egyetem elvégzése 
után 1996-tól két évet Székely-
derzsben tanítottam. Mindig nagy 
szeretettel gondolok az ott töltött 
évekre. A kezdő tanár bátortalan-
ságával, izgalmával kezdtem el ta-
nítani, de diákjaim biztató tekinte-
te, a szülők támogatása, Katona 
Dénes lelkész bátorítása segített 
túllépni a kezdeti nehézségeken. 
1999-től Szé kely ud var helyen taní-
tok öt iskolában.

Miért lettem vallástanár? Csa-
ládom életében mindig fontos volt 
a hit, a szeretet, a vallás, az egy-
ház. Már kisgyermek koromtól a 
szüleim, nagyszüleim, testvéreim-
mel együtt minden vasárnap elvit-
tek a templomba. Amikor iskolás-
korú lettem, beírattak és küldtek 
vallásórára. A Szász Dénes tiszte-
letes úr által tartott vallásórák, a 
templomi szereplések, a konfirmá-
cióra való felkészítők, majd a kon-
firmálás mély nyomott hagytak 
bennem, és meghatározták későb-
bi életem alakulását. Nagy hatást 
gyakorolt rám az is, hogy apai 
nagyapám testvére lelkész volt, 
valamint hogy a családból presbi-
terek, gondnokok kerültek ki.

A munkámra mint hivatásra te-
kintek, hiszen a tantárgyhoz, amit 
tanítok, elköteleződés szükséges.

Mint minden szakmában, vol-
tak nehézségeim, de megértem 
szép pillanatokat is. Mi, unitáriu-
sok, nemzeti kisebbségként, vallá-
si kisebbségben is élünk. Az isko-
lákban osztályonként átlagban 
2–3 unitárius diák van. Ennek kö-
vetkezményeként évfolyamonként 
igen kis látszámú unitárius cso-

portok vannak. De fontos a mi, az 
unitárius vallástanárok jelenléte, 
hiszen egyes gyermekek életében 
hetedik osztályos koráig az egyet-
len kapocs vagyok közte és az egy-
ház között. Azonban ez a hátrány 

sok esetben előny is. A kisebb lét-
számú csoport lehetőséget ad arra, 
hogy a diákjaimmal való kapcso-
latom személyesebb, meghittebb 
legyen. Jobban oda tudok figyelni, 
többet tudok foglalkozni velük. 
Mint vallástanár nemcsak tárgyi 
tudást szeretnék átadni diákjaim-
nak, hanem azok személyiségfejlő-
dését is próbálom építően befolyá-
solni. Vallom, hogy a nevelés több, 
mint az oktatás, és ez a vallásórák 
tekintetében fokozottan érvényes. 
Fontosnak tartom, hogy a gyer-
mekben egy pozitív kép alakuljon 
ki felebarátjáról, Istenről, egyhá-
záról, nemzetéről.

Az évek során tartottam vasár-
napi iskolát, szerveztem kirándu-
lást, nyári tábort, bekapcsolódtam 
a VEN-vetélkedőkbe.

A jó Isten nyughatatlan lélekkel 
áldott meg. Soha nem tudtam 
megelégedni azzal, amit éppen 
tudtam. Az egyetem után is to-
vább tanultam. Megismerkedtem 
több népi mesterséggel, közműve-
lődési szakember lett belőlem, 
majd elvégeztem Kolozsváron a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
néprajz szakát is, ahol mesteri ké-
pesítést is szereztem. Nem dolgo-

zom néprajzkutatóként, de tanul-
mányaim meghatározzák az isko-
lai vallásórák tartalmát is. Azért, 
hogy az általam tartott órák érde-
kesebbek legyenek, hogy a népszo-
kásokat is megismerjék, gyakran 

egészítem ki azokat olyan tevé-
kenységekkel, játékokkal, szemlél-
tető eszközökkel, melyeket népraj-
zosként tanultam.

Alapító tagja vagyok a székely-
udvarhelyi Kuckó Egyesületnek, 
melynek keretében hagyományőr-
ző szakköröket (bútorfestés, neme-
zelés), nyári táborokat, továbbkép-
zéseket szervezek. Több hagyo-
mányőrző egyesülethez is tarto-
zom. Ezek tevékenységébe is be 
szoktam kapcsolódni. Jegyzője va-
gyok a homoród ke mény falvi Füzes 
Közbirtokosságnak.

Vallástanárnak lenni felelős-
ség. Évente közel kétszáz unitárius 
diák életének vagyok a része, so-
kuk számára az egyetlen kapocs 
az egyház felé. Sokat tanulok tő-
lük. Toleranciát, türelmet, empáti-
át, kitartást és sok-sok szeretetet.

Életem egy nyitott könyv. Szé-
kelyudvarhelyi vallástanárként fe-
letteseimnek tartom a püspök 
urat, egy esperest, egy előadó-ta-
nácsost, öt igazgatót, osztályfőnö-
köket, lelkészeket és a sok-sok szü-
lőt. Így próbálok vallásórát tartani 
a diákjaimnak, példát mutatni, 
unitárius, magyar, székely értéke-
ket képviselni.

„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember 
azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami 
a szívben van.” (1Sám 16,7b)

Folytatjuk rovatunkat, amelyben egyházközségeink vallástanárait szólaltatjuk meg. Ők azok, akik a család, a lelkész 
mellett nevelik, tanítják gyermekeinket unitárius értékeinkre.

BENCZE 
ILONA
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Mert szükségünk van a példaképekre
CSÉCS MÁRTON

 Talán neveltetésünk vagy kulturális szokásaink fe-
lelősek azért, hogy a legtöbbször, ha felidézzük ma-
gunk előtt valakinek az alakját, életének utolsó mo-
mentumai jutnak eszünkbe. S ez alól (két emberre 
szűkítve a kört) sem Jézus, sem Dávid Ferenc alakja 
nem kivétel. 

Ha Jézusról beszélünk, menthetetlenül eszünkbe 
jut kereszthalála. Ha Dávid Ferencről: a dévai vár és 
ottani megaláztatása. És 
próbáljuk megfejteni (a rög-
zített hagyományon túllép-
ve), hogy ott és akkor mit 
mondhattak, mire gondol-
hattak.

Titkon reméljük, hogy 
nem törtek meg/be, hogy 
nem lettek hűtlenek önma-
gukhoz. Hogy az utolsó órá-
ban nem tagadták meg 
mindazt, amit egész életük-
ben képviseltek, ami őket 
naggyá tette, ami miatt má-
sok irigykedve néztek rájuk. 
Reméljük, hogy semmi olyat 
nem tettek vagy mondtak, 
ami beárnyékolná őket, s 
kételyt ébresztenének ben-
nünk arra nézve, hogy tény-
leg érdemesek arra, hogy 
felnézzünk rájuk. 

Mert akarjuk, hogy pél-
dáink legyenek. Szüksé-
günk van olyan emberekre, 
akiknek szavát, kiállását 
merjük követni. És magun-
kévá tenni. Szükségünk van 
azokra, akikkel tudunk azo-
nosulni. 

Hogy pontosan mi kavargott első püspökünk lel-
kében 1579 novemberében – nem tudom. De talán 
indokolt szájába adni a zsoltárok igencsak mély és ki-
fejező szavait, amelyek a háttérből sejtetik, hogy meg-
adatott éveiben miként sáfárkodott a rábízottakkal: 
„Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél 
előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem el-
bágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap, 
kitártam feléd kezemet… rettentő csapásaid megsemmi-
sítenek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, telje-
sen bekerítenek engem.” (Zsolt 88,9–10.17–18)  

„Ellenségeim rosszat mondanak rólam: mikor hal 
már meg, mikor vész ki a neve? Aki eljön meglátogatni, 
hiábavalóságokat beszél, szívében összegyűjt minden 

rosszat, azután kimegy az utcára, és kibeszéli. Mind-
azok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, és rosz-
szat gondolnak rólam: gyógyíthatatlan betegség támad-
ta meg, nem kell föl többé onnan, ahol fekszik! Még a 
legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt 
evett, az is ellenem támadt.” (Zsolt 41,6–10) 

Mert talán minden nagy álmodóra, bátor, igaz, ko-
rát meghaladó emberre ilyen sors vár. Mert az, ki nem 

tud megelégedni a közép-
szerűvel, aki nem tudja el-
hallgatni mindazt, amit az 
élet Ura megadott neki – 
menthetetlenül kell csalód-
jon. Mert az, aki azon van, 
hogy megértsen, és megér-
tessen: az más végzetre nem 
számíthat. 

És nekünk tisztelnünk 
kell őket. Nekünk nem sza-
bad elfelejteni, hogy mekko-
ra áldozatot hoztak, hogy 
nekünk is esélyünk legyen 
arra a nyilvánvaló esélyre, 
amit jézusi fogalommal Is-
ten országának hívunk.

Hogy ki volt Dávid Fe-
renc, s tényszerűen mi igaz 
a körülötte kialakult hagyo-
mányból – nem tisztem ki-
fejteni, és megállapítani. 
Mert nekem a költészettel 
tűzdelt példája a fontos. S 
mindaz, amit üzen, és 
mindaz, amiben bátorít. 

Nekem nem más ő, mint 
az a szellemóriás, kit a lát-
hatatlanban is követni me-

rek. Akinek élete – a maga rejtelmeivel együtt– egy 
kerek történet. 

Nem istenítem, nem avatom szentté, de csodálom 
képességét az önvizsgálatra, a hangos alázatra. Cso-
dálom, hogy ki merte mondani a meg- és felismert 
igazságot. Csodálom, hogy mert és tudott változni. 
Csodálom benne azt, hogy hajlandó volt saját magát 
is felülírni. Csodálom bátorságát, mert vállalta a fejlő-
dés útját akkor is, ha minden egyes lépése egy tisz-
tább eszméért szembement a közvéleménnyel. Cso-
dálom, mert ki merte mondani az igazat akkor is, ha a 
számára is nyilvánvaló jutalma ezért a vád, a baj, és a 
kinevetés volt. 

Csodálom, mert megtanította, hogy a dolgok nem 
attól működnek, hogy leszabályozzuk, hanem hogy 

Incze Ferenc: Dávid Ferenc (1959)



5kozlony.unitarius.org •

felébresztjük lelkünkben a vágyat a tökéletesre, és an-
nak merünk engedelmeskedni.

Csodálom, mert képes volt megteremteni az egyen-
súlyt a galamb szelídsége és a kígyó okossága között. 

Testvéreim, Dávid Ferenc egyházának hívei, kései 
utódok! Dávid Ferenc életéből, munkásságából, szen-
vedéséből és halálából Pál intelme, kérelme s szent 
parancsa zeng ma felénk: „Vigyázzatok, álljatok meg a 
hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! – mint Dávid 

Ferenc volt!” – mondta a torockói szószéken Májai 
Endre unitárius lelkész 1954-ben. 

Tegyük kívánatossá első püspökünk hagyatékát, 
példáját és lelkületét. 

Tartsd meg a hitet! Légy erős! Nemesedj olyanná, 
mint Dávid Ferenc volt! Legalább Te, ki olvasod e kiad-
vány hasábjait. Szükségünk van olyan emberekre, 
akiknek szavát, kiállását merjük követni. Szükségünk 
van azokra, akikkel tudunk azonosulni. 

A kövek lelke
„Így volt bizony, Déva várán
másodszor ült trónt a sátán.
November kint törvényt vacog,
fogy a hit az agy-marékban,
keserűen megnyugodva
háta mögött asszonyhangot
vélt hallani az ősz próféta.”
(Páll Lajos: Ballada november-éjszakáról)

Ahol már gyönyörű lankákon méltóságos, nagy folyó-
ként hömpölyög a Fekete-tenger partjára száműzött 
édesapja felé, hogy végre találkozzék vele, a szépséges 
Tarkő nevű tündérasszony nagyobbik lánya, a szelíd 
Maros, pontosan a folyó bal partján fején gyakori köd-
fátyollal egy égbe szúrt, magas hegy vigyázza a Ma-
ros mente legfontosabb útvonalát. Fel is morrant az a 
hegy, s olykor villámokat is szórt, ha Temesvár vagy 
Hátszeg felől feltűnt Tündérkert kegyetlen veszedel-
me, a tatár. Feldúlt az mindent, amit az útjában talált. 
A fiatal lányok és a szép menyecskék is csak a tatáraj-
tón menekülhettek otthonaikból a kutyafejűek elől.

– A hegyre, hogy útját állja a hívatlan vendégek-
nek, s békében pedig hadd gyönyörködjék a Maros 
csillogó víztükrében, várat építtetünk! – határozta el 
egy tatárbetörés után IV. Béla, a magyarok királya, 
amint a horda tovavonult.

Mintha fent, a szédületes magasságban a Várhe-
gyet koronáznák meg, a bevehetetlen Déva vára épí-
téséhez ezerkétszáznegyvenegyben hozzá is kezdet-
tek. Emeltek volna a hegycsúcsra századokkal dacoló 
falat, de ott már – mondják – trónt ült a Sátán, s a fal, 
mit raktak, minduntalan leomlott. De egy jó király 
óhaja parancs. Meg is állította a falak romlását ham-
vaival a kövek lelke, jó Kőműves Kelemenné. Állnak 
azok ma is csodálatra – bár megvásva – a magasban.

A várban pedig? 
Mert az királyi birtokként nemcsak a Maros völ-

gyét védő bevehetetlen erődítmény lett, hanem büsz-
ke főúri rezidenciaként is szolgált, másodszor is trónt 
ülhetett a Sátán.

November volt. Lent a völgyben már nem kutyafe-
jű tatárok bogároztak, hanem a fagyos szél sepert. Já-

nos Zsigmond fejedelem rég halott. Erdélyben már 
Báthory az úr. A Császár kapun büszke Déva várába 
Dávid Ferenc, az erdélyi magyar unitáriusok első püs-
pöke érkezett rabnak, aki – mind tekergethette rosz-
szallóan a fejét a bölcs Blandrata – csak hirdette to-
vább: „A hit Isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás 
pedig Isten Igéje által.”

– Itt vagy te is, én rokonom? – szólt ki a falból az ősz 
prófétához is halkan ezerötszázhetvenkilencben a kö-
vek lelke, jó Kőműves Kelemenné, s nézte magát a pró-
féta halványuló szeme tükrén.

Erre az árnyas gyertyafényben még megmozdult 
rabágyán a vallási türelem mártírja.

– Téged, én rokonom –suttogta az ősz próféta fülé-
be a kövek lelke tovább –, nem mészbe, hanem rom-
lásba kavarnak, hogy vigye Erdély-szerte a Nagy-
Hírkerék: Akit Isten lelke megvilágosított, nem szabad 
hallgatnia, de az emberi ész minden hamis lelemé-
nyét megvetve arra kell törekednie, hogy a Lélek-Isten 
dicsősége terjedjen, az egyház pedig épüljön az újító 
változásban.

– Hatalmas a Lélek ereje! – fordult szemmel a rideg 
fal felé fekhelyén a mártír egyházalapító. Azon a ma-
kacs téllel viaskodó novemberi éjszakán, ezerötszáz-
het venkilencben a büszke, magas Déva vára börtöné-
ben halt meg Dávid Ferenc.

AMBRUS LAJOS

Nagy Albert: Dávid Ferenc (1968)
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A túlvilág egy hetvenéves unitárius férfi szemszögéből 

A be nem fejezett jelenet
TÓDOR CSABA

 Ismét közeledik az a nap, amikor megyünk haza. 
Haza, ahol nagy asztal van terítve, fehér abrosszal le-
takarva. És mindenkinek a családban helye van a 
nagy fehér abrosszal borított asztal mellett. Egy nagy 
boltív vezet be ide, ahol van az asztal. Olyanok men-
nek át a boltív alatt, akik már meghaltak. Édesanya. 
Édesapa. Zsuzsika, Vilmos, András – mind ott ülnek 
az asztal körül. Székek vannak odahelyezve. Egy nagy 
asztalközösség. És olyanoknak is van hely, akik még 
nem születtek meg, de meg fognak születni. Talán. 

Isten is ott van. Fehér ruhába van öltözve. Hófehér 
palást van rajta. Azért hófehér, hogy a többiektől – az 
emberektől és az angyaloktól lehessen megkülönböz-
tetni. Amúgy mindenki szépen fel van öltözve. Csen-
des társaság. Világosság van, süt a nap, és szép idő 
van. A felhők, ha vannak is, bárányfelhők. Édesanyám 
is ott ül. Neki is ünnepi ruhája van. Őt nem a ruhája 
színe különbözteti meg a többiektől. Valami más. Ta-
lán az, hogy nagyon korán meghalt, itt hagyott, és ár-
ván nőttem fel. Ott van a fiam is, aki szintén már rég 
elment. Még élhetett volna. A többieket nem ismerem, 
de a véreim. Hozzám tartoznak. 

Ahogy ott állok a sír mellett, én is látom az én asz-
talközösségemet. Az arcok néznek. Én is nézem az ar-
cokat. Felismerek néhányat. Hallom, ahogy piros ró-
zsák beszélgetnek, vagy itt hagyom a falutokat nemso-
kára.

Halottak napján azt hiszem, hogy az első a látás. 
Olyan Feszty-körképes látás. A mozdulatlan, változat-
lan, véget nem érő asztalközösség ül, költi az ebédet, 
ami összefolyik a vacsorával. Kettőt, hármat összetol-
dott. Látni megyünk haza. A sír szétválasztja a füg-
gönyt, és rálátunk a valóságra. A halottak napi való-
ság amúgy egész évben színpad, csak arra a rövid 
időre válik valósággá, amíg ott vagyunk, mert meg-
tettük az utat haza, elkéreztünk a munkából, szabad-
napot vettünk ki, a sírt megtakarítottuk. Mert halot-
tak napja van. A következő napokban a függöny 
megint összezár, mögötte folytatódik a véget nem érő 
lakoma, az asztaltársaság csendes együttléte. Ne-
künk marad jövő ilyenkorig egy meg nem írt jelenet. 
Egy színpad. 

Azt hiszem, hogy a mi egyházunk nemcsak a leg-
magyarabb, hanem a legnépiesebb is. De ezt szégyell-
jük, a népies jellegét. Mi, unitáriusok nem vagyunk 
népiesek, hanem tanultak. Vagy legalább is ilyenek 
szeretnénk lenni. A torba sem megyünk. Pedig az a 
főpróba. Valami kapcsolat van a tor és a mennyei asz-
talközösség között. Csak nem értjük, mert a legyetek 
tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes va-

lami lábjegyzetelő, tudományoskodó, gondolkodó 
embert jelent. Nem az asztalközösséget vállalót. 

Miért nem tud hivatalos egyházi ünnep lenni a ha-
lottak napja? Azért, mert a földi és a mennyei, a nem 
evilági között nincs meg az átmenet. Elejtettük. Nem 
tartottuk fontosnak a közbenjárást. Ejtettük a közben-
járót. A folyosót. A boltívet, ami alatt átmehetünk. A 
küszöböt nem lépjük át, inkább megállunk előtte. Mert 
elfelejtettük a küszöböt. Viszont az átmenetre szükség 
van, és mindenki maga teremti meg egyénileg. Ott a 
sírnál. Otthon. Viszont ezzel kimondatlanul is azt téte-
lezzük, hogy nekünk van felső és alsó, elébbvaló és fel-
jebbvaló tartalom az életünkben. A népies oldal nem 
ez. S mégis: milyen sokan vannak halottak napján a 
temetőkben. Többen, mint bármilyen templomos 
szertartáson. Talán megrekedtünk az átmenetben. 
Mert sokszor úgy érzékeljük, nincs átmenet. Lyukak 
keletkeztek bennünk, és hitünkben is. A földi és a 
mennyei, a túlvilági között nehezen találjuk olykor az 
átjárást. Az egyéni keresés, az egyénileg tökéletesedés 
– fölöttem az ég, alattam a föld, és bennem a létra – 
útja sem járható mindenki számára. Hisz magam nem 
vagyok elég arra, hogy a létra legyek, mert sem az ég, 
sem a föld nem én magam vagyok.

A soha meg nem írt jelenet előtt a függöny szétnyí-
lik. Bekukkintunk mögéje. Csak néhány pillanat. Igen, 
ott vannak. A megszorult ember kukucsál. Leskelődik 
a kapu mögül. Kukucsálunk. Ennyi elég? 

A halottak napja mélyebb és ősibb valóságot tár fel 
az ember számára, mint amit az ész maga át tud fog-
ni. A halottak napja kiesik a törekvés, az akarás, a mo-
tiváció, és minden értelemhez és humanizmushoz 
kapcsolódó tartalmakból. A halottak napja kinyilat-
koztat, megvillant, láttat. Ha akarjuk, ha nem, ott 
van. Látni megyünk haza.

Világítunk.
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Konfi rmációra
HITFORRÁS

TOMPA LÓRÁND

 Tis ztelettel köszöntök mindenkit, 
és el kell mondanom, hogy nagyon 
örülök, hogy itt lehetek.

Verespataki Advent – ez volt a 
neve egy rendezvénysorozatnak, 
melyen lehet, hogy Önök közül is 
többekkel találkoztunk. Kisbuszon 
utaztunk, közben Rácz Norbert lel-
késszel néhány szót váltottunk, 
említette, hogy ők a keresztény-
ségnek egy szabadabb ágát képvi-
selik.

A beszélgetés rövid volt, de ma-
gamban elkezdtem gondolkodni. 
Hogy valóban – milyen is lenne 
egy ideális vallás, olyan, melyet 
most alkotnánk meg, korlátok nél-
kül. Mit mondana?

És arra gondoltam, hogy egy 
ilyen vallás egy értékrendszert 
adna át, és megtanítana normáli-
san élni.

Megtanítana szeretettel viszo-
nyulni dolgokhoz, odafigyelni egy-
másra, emberségesnek lenni, a 
„jó” szemünkkel látni a világot.

Egy másik érték lenne a tisztelet 
mások felé, sőt, más élőlények felé, 
beleértve a háziállatokat, melyek 
által élelmiszerhez jutunk, bele-
értve a pókot, melyet finoman ki-

pöckölök az ablakon, és nem ve-
szem el hiába az életét, beleértve a 
fákat, hegyeket, tengereket, melye-
ket annyira könnyen kizsákmá-
nyolunk és tönkreteszünk.

És megtanítana korrektnek len-
ni, szembenézni a dolgokkal, ön-
magunkkal, a kereszténység törté-
netével, ha úgy tetszik, és kimon-
dani azt, amit ma igaznak gondo-
lunk.

Megtanítana kiállni, cselekedni, 
szót, sőt néha kart emelni az igaz-
ságtalanság ellen.

És megtanítana hinni. Hinni 
abban, hogy van valami jó, valami 
nagyobb jó, amely összekapcsol 
minket. És ha kiállok én, és segítek, 
kerül még megszámlálhatatlanul 
sok ember, aki ugyanúgy kiáll. Van 
valami, ami összekapcsol bennün-
ket, akik eljöttünk ide, sőt azokkal 
is, akik nem jöttek el, vagy nem ide 
jöttek el, de ugyanígy éreznek.

És értelmet adna az ünnepek-
nek, a takarításon és az evésen túl, 
olyat, amely erővel tölt fel. És visz-
szaadná a vasárnapok szépségét, 
amikor eljövünk ide, és felüdülten, 
más hangulatban térünk haza, és 
fogyasztjuk el az ebédet.

Ilyen vallást lenne jó kitalálni!
Aztán a kisbusz hazaért, én pe-

dig néhány nap múlva rákerestem 
az unitarizmusra, hogy választ lel-
jek kérdéseimre.

Megnéztem a wikipédiát, az 
unitarius.org oldalt, a UUA (Uni-
tarian Universalist Asso ciation) 
weboldalát, eljöttem templomba, 
előadásokra, szabad szeminári-
umra… És mit láttam?

Hogy ezt a vallást nem kell fel-
találni, mert ez a vallás létezik. 
Van egy olyan vallás, egy olyan ke-
resztény vallás, amely ezt az érték-
rendszert tanítja meg. Hitet ad, de 
nem vakhitet. És nagyon örültem 
neki, hogy megtaláltam, és első 
perctől úgy éreztem, hogy szeret-
ném sajátomnak tudni ezt. Úgy 
éreztem, hogy ezzel egy nevet tud-
nék adni annak az értékrendszer-
nek, amit vallok, és ahányszor itt, 
a templomban vagy máshol talál-
koztunk, mindig úgy éreztem, 
hogy ezek az alkalmak előreviszik 
ezeket a gondolatokat.

Ezért örvendek nagyon a mai 
napnak, hogy formálisan is unitá-
rius lehetek.

Köszönöm.

E vallomással folytatjuk azt a négyrészes sorozatot, amelyben a 2016. május 8-án unitárius vallásra áttért új egy-
háztagok gondolataikat osztják meg választott hitükkel kapcsolatosan.

BALÁZS GYÖNGYVÉR

Hálavers

Hálát adok a létért,
hálát a csillagos égért, 
a mezőn nyíló illatos virágért,
a fenyők sejtelmes suhogásáért.

Hálát adok a hajnali csendért,
a madarak vidám énekéért, 
hálát a ragyogó napsugárért,
esőcseppek csendes táncáért.

Hálát adok a gyereknevetésért,
hálát minden igaz ölelésért,
a megélt örömért s bánatért,
hálát a lélek hangjáért,
hálát az igaz barátért.

Hálát adok a nincsért,
hálát a szeretetben megélt kin-
csért,
hálát adok minden szép szóért,
hálát a csendes imáért,
hálát a gondviselésért,
hálát Isten örök szeretetéért.

Kórházlelkészi szolgálat
Kolozsvár

dr. Ferenczi Enikő 
0740-063767

Marosvásárhely
Pavelka Attila 
0746-234917

Sepsiszentgyörgy
Buzogány Csoma Csilla 
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Székelyudvarhely
Katona Dénes 
0266-213100
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Aranyosrákosi Székely Sándor életpályájáról
MÁTHÉ DÉNES

Az elfeledett püspök-költő
Egyházunk huszonegyedik püspöke egy marosszéki 
faluban, Székelykálban született 1797-ben, ahol édes-
apja – aki Aranyosrákosról származott – unitárius lel-
kész volt. Ettől a Nyárád felső folyása és a Maros közti 
térségen elterülő falutól nyugatra-északnyugatra, a 
Mezőség peremén fekszik Szabéd, Székely Sándor 
édesanyjának, Szekeres Klárának a szülőfaluja. Vagy-
is Erdélyben három falu (Székelykál, Szabéd és 
Aranyosrákos), s ezzel együtt három régió is büszkél-
kedhet azzal, hogy fiai közül valaki a püspökségig 
emelkedett. 

De ez így mégis egyoldalú kép Aranyosrákosi Szé-
kely Sándorról. Ő ugyanis nemcsak püspök és nem-
csak főiskolai/teológiai tanár, hanem költő is volt. 
Igaz ugyan, hogy nem tartozott kora kiemelkedő al-
kotói közé, annyira azonban mégis jelentős volt, hogy 
a magyar irodalomtörténet őt is számon tartsa. S 
hogy ezt a számontartást valóban megérdemli, egye-
bek közt az is jelzi, hogy nemrég doktori dolgozat szü-
letett, melynek témája az ő irodalmi munkássága. A 
disszertáció szerzője Székely Károly, aki a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán a 
hungarológiai doktori iskola tagjaként vállalkozott e 
téma feldolgozására. Rövid írásomban – amellett, 
hogy értékelem ezt a vállalkozást, és az Unitárius 
Közlöny olvasóit is tájékoztatom róla – arra is fel sze-
retném hívni a figyelmet, hogy ezzel a doktori dolgo-
zattal egy olyan unitárius személyiség került a figye-
lem középpontjába, akiről több mint száz éve megfe-
ledkezett az erdélyi és általában a magyar művelődési 
élet. 

Pályakép
Az alábbiakban néhány mozzanatot szeretnék ki-
emelni Aranyosrákosi Székely Sándor életéből és iro-
dalmi munkásságából. Tizenegy éves korától, 1808 és 
1814 között a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázi-
umban tanult. 1814-től 1819-ig a főiskolát is magá-
ban foglaló kolozsvári unitárius kollégiumban, majd 
az itteni királyi líceumban folytatta tanulmányait (ez 
utóbbiban jogi előadásokat hallgatott). Kolozsvári di-
ákévei alatt kezdett verseket írni. Már az 1810-es évek 
közepén kapcsolatba került Döbrentei Gáborral, a ko-
lozsvári irodalmi-művelődési élet egyik jeles szemé-
lyiségével, az Erdélyi Múzeum című lap szerkesztőjé-
vel, aki egyebek mellett a nemzeti irodalom művelé-
sét szorgalmazta. Székely Sándor egyik korai verse – 

Az ember, melyről az alábbiakban bővebben lesz szó 
– Döbrentei lapjában jelent meg 1816-ban. Erről maga 
a szerkesztő tájékoztatta levélben a kor talán legis-
mertebb irodalmi vezéregyéniségét, Kazinczy Feren-
cet, akinek egyebek közt azt írta, hogy egy Székely 
Sándor nevű „unitárius deák” egy „erővel teljes ódát” 
adott át neki, melyet ő többszöri újradolgozás után el-
fogadott.

Itt még csupán arra térhetek ki, hogy megemlít-
sem: Székely Sándor 1820 decemberétől 1822 máju-
sáig Bécsben tanult. Itt írta meg a székely honfogla-
lásról szóló eposzát (A székelyek Erdélyben), melyet a 
szakirodalom esztétikailag is, irodalomtörténeti 
szempontból is a szerző legértékesebb és legfontosabb 
művének tekint. Bécsből 1822 nyárelőjén érkezett 
Tordára, ahová már hazajövetele előtt lelkésznek ne-
vezték ki. Ezenkívül néhány év múlva a Tordai Unitá-
rius Gimnázium egyik tanári katedráját, majd igazga-
tói tisztét is rábízták. 1832-től még nehezebb és igé-
nyesebb teendőkre kérte fel egyháza: áthelyezték a 
Kolozsvári Unitárius Kollégiumba, s négy évvel ké-
sőbb kinevezték az intézmény igazgatójának. Ezekkel 
párhuzamosan derekas részt vállalt az unitárius éne-
keskönyv 1837. évi átdolgozásában, új énekszövegek 
írásában. 1838-ban főjegyzőnek, 1845-ben az Unitá-
rius Egyház püspökének választották meg. 

A recepció tükrében
Székely Sándor diákkori írásairól már egészen korán 
elismerő vélemények fogalmazódtak meg, ugyanak-
kor elmarasztaló vélekedésekben is bővelkedett e mű-
vek fogadtatása. Döbrentei Gábor, Kazinczy Ferenc, 
Toldy Ferenc, Gyulai Pál után az unitárius Jakab Elek, 
Péterfi Lajos és Borbély György is az eposzköltőt érté-
kelte, s elmarasztalta a lírai próbálkozásokat. Az első 
áttekintő tanulmányt Heinrich Gusztáv írta 1895-
ben, majd ezt alaposan átdolgozva, 1897-ben, Székely 
Sándor születésének centenáriumi évében külön kö-
tetet szánt Székely életművének, s ezzel indította a 
Régi Magyar Könyvtár sorozatot. Ezt az összegző mun-
kát néhány év múlva a Székelyek Erdélyben újabb ki-
adása követte, Barátosi Balogh Benedek jóvoltából, a 
Magyar Könyvtár sorozatban. Aztán majdnem egy év-
századig csend és hallgatás az életmű sorsa (csupán 
az Unitárius Egyházban említették meg néha, hogy 
Székely Sándor püspök fiatal korában eposzt is írt; 
azt, hogy ez egy hun-székely eposz, inkább elhallgat-
ták). A 20. század végén Zentai Mária vette elő újra 
Székely Sándor írásait, végül pedig Székely Károly 
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vállalkozott arra, hogy doktori dolgozatot írjon ezek-
ről a munkákról. 

Az Istent kereső poéta
Aranyosrákosi Székely Sándor fi-
atalkori verseit nehéz ugyan el-
határolni a későbbi lelkész-tanár 
egyházi énekeitől, mégis meg 
kell tennünk legalább elvileg, 
arra alapozva ezt a különbségte-
vést, hogy az említett zsengék és 
a templomi énekek lényegesen 
más beszédhelyzetben születtek, 
lényegesen más alkotói viszo-
nyulást fejeztek ki. A fiatal költő 
megfogalmazhatja hitbeli kétsé-
geit, a gyülekezeti ének szerzője 
ezt nem teheti meg. Figyeljük 
meg az Isten című vers első stró-
fáját:

„Nyílj fel Teremtőm Mennyei rejteke,
Űzd el Szememről kétes homállyomat.
Feslesd ki Lelkem vak ködéből
Isten! Az Isteni fényt takard fel.”
E sorokból világosan érezhető a beszélő küszködé-

se a kétkedéssel és sóvárgása az „isteni fényre”. Ez a 
sóvárgás azonban túlságosan gyenge a „zajos érthe-
tetlen rohamával” szemben, amint a második sza-
kaszban olvashatjuk. Ezt követően pedig szó szerint 
ezt mondja: 

„Most felrepülek Ikari Szárnyakon
A Mennyre s ott én nem találván
Kit keresek, lebukom ködömbe.”
Igaz ugyan, hogy a vers befejező sorai szerint a „vi-

láglóbb értelem ösvényén kijut a sűrű homályból”, et-
től a vallásosságtól azonban lényegesen különbözik 
az, amelyik a gyülekezeti énekekben fejeződik ki. 
Egyetlen szemelvényt idézek ezekből az énekekből: 

„Szeret, imád, magasztal értelmünk, érzetünk,
Élő hittel, hálával, Téged, szent Istenünk.
Érzeményink tárában nincs szentebb érezet,
Mint ez: Isten velünk van. Az Isten szeretet.” (Unitári-

us énekeskönyv, 47. ének). 
Összegezve az előbbieket: az istenes vagy vallásos 

vers mélységét, drámaiságát, művészi erejét fokoz-
hatja, ha írója metafizikai kétségeinek is hangot ad. 
Ezzel szemben a gyülekezeti ének a hitbeli bizonyos-
ság megszólaltatója. Szerepe azonos azzal, amit az 
ima és az imádkozás nyújt. Ráadásul nem magányos 
belső vallomás, hanem ősi gyökerű, nyilvános és kö-
zösségi éneklő imádkozás. Emiatt az egyházi ének 
szerzője, mégha neki személyesen volnának is hitbeli 
kételyei, nem támaszthat kétségeket azokban, akik-
nek művét éneklésre szánja, nem adhat az ő szájukba 

olyan szöveget, amely a hit nyújtotta lelki harmóniát 
megtöri.

A teremtés céljáról
Aranyosrákosi Székely Sándor 
Az ember című verse – amint 
már említettem –1816-ban jelent 
meg Kolozsváron, akkor tehát, 
amikor a költő tizenkilenc éves 
diák volt. A vers lényegében a vi-
lág teremtésének második sza-
kaszát mutatja be látomásos, 
szárnyaló, bizarr stílusban. Itt az 
is megemlítendő, hogy a költe-
mény a magyar nyelvújítás for-
rongó korszakában született, 
melyet az új szavak sokszor ön-
célú keresése és áradata jellem-
zett. És az is elmondandó, hogy 
költője ezt a verset is az akkori 

korstílusnak megfelelően antikos görög-római mér-
tékben írta, aminek egyik jellemzője, hogy a versso-
rok nem rímelnek (ez szokatlan lehet azoknak, akik a 
rímes verseket kedvelik). A költemény a teremtő szó 
megidézésével indul:

„Zendűle hajdan mindenható szava
A mérhetetlen mennyeket alkotó 
Felségnek.”
E szózat hatására felébred a még rendezetlen, kao-

tikus világ, engedelmeskedik az isteni szónak, mely-
nek nyomán „hangok süvöltnek s láng-galandok nyúl-
nak el iszonyúan ropogva”, s az „éledő porból” kiemel-
kedik „ezer meg ezer teremtmény”. Név szerint a cethal 
és az oroszlán, valamint a rózsa és az ibolya említődik 
meg, s ezek – feltehetőleg – az erőt, illetve a gyöngéd-
séget, szépséget szimbolizálják. De a Föld így még 
nem teljes. „Áldást óhajtó zengzet emelkedik a földre-
bámult Mennyre.” Feleletként az Alkotó hangja to-
vábbfolytatja a teremtést, melynek eredményeként „a 
Menny s az Alföld összeszövetkezék: / A pornak arcán 
isteni címeret / tündökle, melyet a bölcs Teremtő / lelket-
adó keze rápecsétle”.

Az így megteremtett, megilletődött embert az iste-
ni szózat ekképpen biztatja:

„Ne szunnyadj! Életadód kiált!
Öleld segítő hölgyedet, ő neked
Gyámod, kivel szívet cserélvén
Életedet kegye fűszerezze.”
A költemény utolsó öt négysoros strófája az em-

berpárhoz – Aranyosrákosi Székely Sándor szavaival 
a Vőlegényhez és Hölgyéhez – intézett isteni megha-
gyásokat tartalmaz. Ezekből most egyetlen szemel-
vényt idézek: „legyetek eggyesek, / szent égedelműek, 
céljaitok szerint / a Nagy, Nemes, Jó tisztelői.”
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 A XVII. századtól kezdődően Erdélyben is egyre gya-
koribbá vált a főúri és polgári otthonok festett aszta-
losmunkáinak mintájára a templomi berendezések 
festéssel való díszítése. Mindez a későgótika és kora 
reneszánsz stílus jegyében az általános építészeti és 
lakberendezési divat szellemében teljesedett ki, és vált 
általános igényű követelménnyé, mely a XIX. század 
elejéig meghatározta a templombelsők díszítését. A 
festőasztalosok a késő reneszánsz, barokkos minták-
kal és élénk színekkel nem csak a mennyezeteket fes-
tették ki, hanem a papi székeket, az úrasztalát, az 
éneklőszéket és a szószékkoronákat is létrehozva Er-
dély egyházi építészetének egyik legmarkánsabb és 
talán legjellemzőbb építészeti alkotásait. Ez a díszítési 
forma általános volt, de a protestáns templomokban 
örvendett nagyobb népszerűségnek, ahol az oltárok, 
festmények, szobrok és egyéb kegytárgyak hiányában 
hatásuk felértékelődött. Szintén inkább a protestáns 
templomokra jellemző a díszítőfestés részeként megje-
lenő jelentős számú felirat, melyek között a közösség 
teológiai irányultságát jelző bibliai és egyéb vallásos 
idézetek mellett gyakran találunk a hívek, gondnokok 
adakozó tevékenységének emléket állító, neveket tar-
talmazó szöveget is. 

Az első magyarországi datált festett templomi fa-
mennyezet unitárius templomban maradt fönt – Ádá-
moson, 1526-ból. Még ennél is régebben, 1520 körül 
festették a homoródszentpéteri unitárius templom-
ban egykor volt karzatot. A történeti források alapján 
nem kizárt egy, még a XV. században, 1499-ben ké-
szült festett mennyezet léte, mely a mára már lebon-
tott unitárius magyarsárosi templomban állhatott. 
(Ennek helyére épült a Pákei Lajos által tervezett mai 
templom.) Rajtuk kívül Erdélyből még három, e körbe 
tartozó, nem unitárius templomban fennmaradt XVI. 
századi emléket ismerünk. 

Feltűnően bőséges a korai, XVII. századi anyag. 
Igaz, rengeteg semmisült meg, mint a szentábra hámi 
1614-beli karzat, ugyanott az 1631-beli kegyúri pad, a 
szintén ebben az évben készült mennyezet Csehét-
falván, a homoródszentmártoni 1665-ös karzat, az 
1669-es mennyezet Küküllősárdon, ugyanez Csegez-
ben (1673), Tordátfalván (1687) és Székelyszent mik-
lóson (1691) – a többieket nem is említve. De a meg-
maradt mennyezetek a magyar művészet kiemelkedő 
alkotásai: Nyárádszentmárton (1667), Én laka (1668), 
Szentgerice (1670), valamint az előkerült várfalvi 

1672-ből és a következő század elején készült magyar-
szentbenedeki (1702) is idesorolható. Mellettük keve-
sebbet tudunk a templomok egyéb berendezési tár-
gyairól, nagy valószínűséggel ezekből is több érte 
meg napjainkat, mint amennyi a forrásokban szere-
pel.

A XVIII. századi emlékek vegyes képet mutatnak. A 
mennyezeteket ismerjük, mint a homoród kará csony-
falvit (1730 körül), homoródszentpéterit (1758–60), 
dicsőszentmártonit (1769), oklándit (1771, 1786), a 
többieknél viszont meglehetősen sok a bizonytalan-
ság, nem lehet biztosan tudni, hogy egy-egy szószék-
korona, szószék, pad stb. tényleg megvan, illetőleg 
nehezen állapítható meg a készítés éve is, hiszen ke-
vesebb figyelemben részesültek. 

Korunkhoz közeledve egyszerűbbnek tűnik a hely-
zet – kevesebb a hiány, ugyanakkor jelentősen több az 
ebben a korszakban készült berendezési elem, mint a 
mennyezet, ami meglehetősen sok tisztázni valóval jár. 

Fontos megemlítenünk, hogy több tucat festett be-
rendezési tárgyat a XIX. századi puritánabb divat 
szellemében egyszínűre átfestettek. Kutatásaink iga-
zolják, hogy a ma is használatban levő, egyszínűre 
festett padelők, papi székek, karzatmellvédek között 
sok a korábbi festett emlék. Esetleges gondos feltárá-
suk után ezeket majd eredeti pompájukban tekinthet-
jük meg. 

Jelentés egy folyamatban levő kutatásról

Festett asztalosmunkák 
unitárius templomokban

BALASSA M. IVÁN – FURU ÁRPÁD

Az aranyosrákosi festett mennyezet fennmaradt 
deszkái
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Az egyház 450-es évfordulójához közeledve joggal 
merült fel az az igény, hogy vessünk számot, és tudo-
mányos alapossággal összegezzük, mi az, amit a tör-
téneti források alapján tudhatunk az unitárius temp-
lomokban fennmaradt vagy ezek számára készült 
festett berendezésekből, készítsünk jegyzéket az át-
festett, és természetesen az elveszett emlékekről is, 
valamint törekedjünk a művészettörténeti jelenség 
értékelésére,  feldolgozására. 

A munka elvégzésére a főhatóság által dr. Balassa 
M. Iván kutató kapott megbízást. A 2015-ben megkez-
dett kutatóprogram első szakaszában egy átfogó iro-
dalmi és levéltári kutatásra került sor. Megtörtént a 
korábbi adatok feltárása, a témával kapcsolatos tudo-
mányos közlések számbavétele. Az ezt követő levéltá-
ri kutatás során elsősorban a XVIII–XIX. századi vizi-
tációs jegyzőkönyvek kerültek átnézésre. A Lázár 
István-féle vizitációkból 71, a Körmöczi János által 
végzettből 20, valamint az 1741-ben megkezdettből 
(melynek javát Kelemen Lajos közölte) 2 eddig isme-
retlen festett berendezés feldolgozása történt meg. 
Fontos adatokkal szolgált az átnézett 38 egyházköz-
ségi monográfia is. 

A levéltári kutatással párhuzamosan elkezdődött 
a helyszíni munka is, mely a korábbi feltárások, adat-
felvételek anyagát hivatott pontosítani, kiegészíteni. 
A közösen végzett helyszíni adatfelvétel során egy-
részt az egyes festett berendezési tárgyak beazonosí-
tására került sor, és megtörtént ezek részletes, digitá-
lis fényképpel történő dokumentálása. Nagyszámú 
átfestett berendezési tárgyat sikerült felfedezni. Közü-
lük csak néhány példát említünk meg. Az elmúlt évek 
kutatóútjai, valamint az egyes helyreállítások előké-
szítése során sikerült felfedni, hogy Aranyosrákos 
papi székének festése alatt ott az eredeti XVIII. századi 
minta, ahogy a karzatmellvédek között is fennmarad-
tak megfordított festett darabok. Ugyanott a szószék 
padlójára helyezett lefordított deszka, melyen szolgá-
lat során a lelkész állt, festett, az eredeti színvilágról 
tanúskodó egykori mennyezetkazetta. Várfalván a 
karzatdeszkák festése alatt tűntek fel az eredeti min-
ták. (A szintén festett mennyezet deszkái a kolozsvári 
néprajzi múzeumban, a papi szék és régi szószékkoro-
na pedig a Kolozsvári Történeti Múzeumban találha-
tó.) Firtosváralján a mennyezet középső medalionja 
körüli deszkákat díszítette virágos festés, ugyanitt a 
szószékkorona jelenlegi festése alatt is ott az eredeti 
szín és minta. Nyomáton a cinterem tetőterében ma-
radtak fenn a feltehetően XVII. századi szószékkorona 
darabjai. Csehétfalván a déli és nyugati bejárat fa aj-
tólapjain találtunk eredeti festésre utaló nyomokat, 
de a papi széken és a torony alatti karzaton is látható 
az utólagos lefestés alatt az eredeti minta lenyomata. 
Tordátfaván átfestették a XVIII. századi szószékkoro-
nát és úrasztalát, ahogy az orgonakarzaton is eredeti 
festésnyomokat láthatunk. Székelyszentmiklós temp-

lomában a jelenlegi kék szín alatt egy korábban ké-
szült, kazettás mennyezet sejlik föl. Siménfalván a 
padelőkön, a papi széken és a szószékkoronán látha-
tóak az eredeti festés nyomai, ahogy Alsóboldogfalván 
is minták fedezhetők fel a padok jelenleg egyszínű 
első lapjain. Korondon a mai díszítés alatt a padelőkön, 
a papi és kebli tanácsosi széken korábbiak vehetők ki. 
Kedében az eredeti mennyezet néhány festett tábláját 
építették be az új templom karzatának aljába – a 
mennyezet többi része szintén a kolozsvári néprajzi 
múzeumban található. Muzsna régi templomának 
festett tábláit szintén beépítették az új templomban, a 
padlás felé fordítva ma is láthatók az eredeti minták. 
Kadács festett mennyezetének feliratos darabjait má-
sodlagosan a karzat aljzatába helyezték. Bözöd kőris-
patak festett karzatmellvédjére már 2012-ben Domo-
kos Levente is felhívta a figyelmet.

A munka ezen részében támaszkodunk Mihály Fe-
renc restaurátor tevékenységére is. Részben saját ku-
tatásai részeként, részben az egyház felkérésére több 
éves múltra visszatekintő munkája során számos fes-
tett karzatmellvéden és papi széken nyitott kutatóab-
lakot (Várfalván, Aranyosrákoson, Siménfalván, Bö-
zöd kőrispatakon, Karácsonyfalván, Újszékelyen, Vá-
rosfalván), lehetővé téve a minták és színek értékelé-
sét is. Fontos megemlítenünk, hogy munkája eredmé-
nyeként készült el számos festett tárgy restaurálása, 
mint például a nyárádszentlászlói szószékkorona és 
úrasztala, a magyarszentbenedeki és homoród szent-
péteri  mennyezet, a homoródkarácsonyfalvi meny-
nyezet, szószékkorona, úrasztala és a karzatmellvéd, 
az úrasztala Székelyderzsen, ajtódeszkák Csekefalván, 
Magyar szovát szószékkoronája és úrasztala, Nyárád-
szent márton kilenc mennyezetdeszkája és egy kar-
zatdeszkája.

Kutatóablak a városfalvi papi széken
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Bocskai István, a protestánsok védője 
János Zsigmond halála után a Báthory család nyerte 
el az erdélyi fejedelmi széket. Báthory Zsigmond szö-
vetkezett Rudolf magyar királlyal a törökök kiverésé-
re, de nem sikerült, ekkor Zsigmond átadta Erdélyt 
Rudolfnak. Ettől fogva Erdélyre 
szomorú évek következtek 
(1598–1605). Rövid nyolc év 
alatt tizenkét fejedelem váltotta 
egymást a trónon. Minthogy 
Rudolf nem bírt az erdélyi ren-
dekkel, rájuk szabadította a 
szomszédos román Mihály vaj-
dát, akinek az volt a terve, hogy 
Moldvából, Havasalföldből meg 
Erdélyből nagy román királysá-
got alakít. Ezt a nagyravágyó 
vajdát azonban Basta osztrák 
vezér megölette, s ő maga való-
ságos rémuralmat gyakorolt Er-
délyben. Az erdélyi népnek ta-
lán soha nem látott szomorú 
sors jutott. Magyarországon 
vallásukért üldözte a protes-
táns papokat és tanítókat, elvet-
te templomaikat.

Az elkeseredett rendek Bocs-
kai István erdélyi főúrhoz fordultak, hogy vezesse 
őket a vallás és a szabadság fegyveres védelmére, mi-
után még a törvényes panaszjoguktól is megfosztotta 
őket a király önkénye. Bocskai azelőtt maga is Rudolf 
tanácsadója volt, de amikor látta, hogy a császár és 

király semmit sem tesz a magyarok érdekében, ott-
hagyta az udvart, s Bihar megyei birtokára vonult. Itt 
tanakodott a jelesebb urakkal, mint lehetne segíteni 
az ország súlyos baján. Nyomban hozzácsatlakoztak 
a hajdúcsapatok, akikkel Rudolf hírhedt vezérét, 
Belgiojosót leverte, az egész Felvidéket elfoglalta. Az 

erdélyi és magyar rendek kiki-
áltották őt Magyarország és 
Erdély fejedelmévé. A török 
szultán még koronát is küldött 
neki, de Bocskai nem fogadta 
el, mert nem a királyságra tö-
rekedett, hanem a nemzet sza-
badságának a kivívására.

Fejedelemmé választása 
után egy évvel, 1606-ban a ki-
rály Bécsben békét kötött 
Bocskaival. Ebben a nevezetes 
békében Rudolf a protestán-
soknak teljes vallásszabadsá-
got biztosított, megfogadta, 
hogy a magyar alkotmányt 
többé nem fogja megsérteni, 
Bocskait pedig elismeri Erdély 
fejedelmének.

Bocskai célját elérte: meg-
védte a nemzet szabadságát 
saját királya ellen. Sajnos, a fe-

jedelem még abban az évben, 1606 decemberében 
meghalt. De nekünk, az utókornak kötelességünk ha-
lálának 410. évfordulóján felidézni legendás hőstette-
it, bátorságát, kitartását.

GÁLFALVI GÁBOR

Egyházi szempontból hallatlanul érdekesek a fes-
tett berendezéseken fellelhető feliratok. A keletkezé-
süket ismertetők mellett nagy számban vannak a hit-
élettel kapcsolatosak is. A más protestáns templo-
mokban fellelhetőkhöz képest sokkal több a latin, de 
nem kevés a magyar nyelvű felirat sem, amelyek első-
sorban bibliai idézetek. Ezek teológiai értelmezése jól 
illusztrálja az unitárius hittételek XVII–XVIII. századi 
változását, az egyes irányzatok közötti eltéréseket, 

valamint a magyar és nemzetközi egyházi irodalom 
használatának elterjedését.

A kutatás 2017-ben folytatódik. A cél a festett 
templomi berendezésekre vonatkozó tudományos 
anyag gazdagon illusztrált kötetben való megjelente-
tése, mely minden bizonnyal nemcsak az olvasó sze-
mét fogja gyönyörködtetni, hanem tudományos 
szempontból is jelentős új eredményeket tár majd 
elénk.

Gyülekezetek számára úrvacsorai kelyhek, keresztelő-
poharak, kenyérosztó tálak, illetve kancsók készítését 
(finomezüstből vagy a megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott anyagból), javítását és tisztítását vállalom. 
Emellett ónból készült egyházi tárgyak restaurálásá-
val is foglalkozom. Érdeklődni a 0264/433-241-es, 
0765/128-601-es, illetve a (0036)20/3168-217-es ma-
gyarországi telefonszá mon lehet. 

IMREI IMRE 
ötvösmester (Kolozsvár)
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 Ahol a dési sóút a hídon átbukva Erdély kincsével 
futhatott tovább, hogy túlfelől se egye a nép sótlanul 
a kenyerét, a híres püspök pontosan a Kis-Szamos 
partjára egy kevély várkastélyt építtetett. Jelezte Frá-
ter György, hogy szolgálni akar, püspöki jelmondatát 
– „Az úr az én segítőm és gyámolom, akit félek.” – bevé-
sette a szamosújvári várkastély bejáratának párkány-
frízébe, hadd olvassa és jegyezze meg egy életre, aki 
arra jár. Vigyázta is az a várkastély nemes, főpásztori 
hittel a partjait nyalogató, kisnek nevezett folyó völ-
gyében a kincses Kolozsvár felé vezető utat hosszú 
időn át. Ott büntette meg Báthory Zsigmond fejede-
lem azokat a hazaáruló főurakat, akik vonakodtak a 
török ellen hadba szállni, Apafi Mihály meg éppen 
Szamosújváron adott hazát az örök hűséget esküvel 
fogadó örménymagyaroknak, hogy a Salamon-temp-
lom Halálcsengő nevű kisharangja is hirdesse Sza-
mos újvártól el egészen Gyergyó szentmiklósig: a lélek, 
mely maga a szeretet, nagy hatalom, mert az halha-
tatlan.

– Micsoda helye az a gondolatnak, ahonnan a lo-
csogó vizek nyugatra, a fekete fellegek pedig keletre 
húznak! – túrt szakállába hosszú évtizedek múlva 
Bécsben maga az osztrák császár, mintha nem tudná, 
hogy mihez kezdjen. S hogy szűnjenek gondjai a cso-
kor-birodalomnak, úgy rendelkezett, hogy a püspöki 
várpalotából börtön legyen.

Furcsán teszi-veszi magát a Kis-Szamos mentén is 
az ősz.

– Rózsa Sándor is a börtön sírkertjében alussza 
örök álmát – villant meg a huszonöt évre elítélt fiatal 
teológus fejében a lesújtó igazság, amint egyszer a 
börtön bejáratánál szigorú kísérettel, parancsra, egy 
hegynyi ruharakás előtt megállt.

– Válasszon magára valót a rab úr! – ütötte való-
sággal fültövön Sándor Balázst a furcsa parancs.

A betegségből lábadozó fiatal rab a szédülettől a 
hatalmas ruhahegynek esik, ha meg nem szólal tom-
pán egy hang.

– Fiam, nem azért adtak neked huszonöt eszten-
dőt, hogy azt te le is töltsed!

– Hanem miért?
Vallathatta volna édesapja vigasztaló szavairól to-

vább a hatalmas rabruhahegyet a fiatal rab, de az 
egyre tisztuló félhomályban a siménfalvi unitárius 
pap alakja tűnt fel az előttük pöffeszkedő, furcsa ru-
hahegy tövében.

Sérülten rezdült a méretes előcsarnokra telepedett 
csend.

– Kolozsvárra visznek Simén tanár úr tárgyalásá-
ra – suttogta Gellérd tiszteletes, a korosabb rab –, 

mert úgy tudják, hogy mi is mondtuk a Megállni című 
prédikációját.

– Le se tagadhatom… – mondta, mintha már val-
latnák, Sándor Balázs, a fiatal rab. – Ha nagy bűn is, 
nekem már a huszonöt esztendőnél többet nem ad-
hatnak – tette hozzá, avval, mint aki különös napra 
készül, rabhoz illő, bizonytalan mozdulatokkal, szo-
morúan kiválasztott és magára öltött a rakásból egy 
szinte új rabruhát. 

A fegyőr ritkán süket. De akkor – ki tudja, miért – 
nem szóltak rá egyikükre sem. Az újabb rabruha meg 
úgy állt Sándor Balázson, mintha rászabták volna.

– Miért tagadnók le, hogy a tanár úr szeretetéből 
éltünk? – bátorodott bele Gellérd Imre is, az egykori 
siménfalvi unitárius tiszteletes. – A szeretet meg örök 
– tette hozzá a vallató félhomályban a rabruhahegy 
mellől –, mert a szeretet maga az Isten…

A székely Sóvidéken, ahol Simén Dániel, az unitá-
rius egyház teológiatanára született, partjait nyalo-
gató folyó nincsen. Ott, ha a jó tündér vára felett meg-
dörren az ég, idegesek lesznek a nyelves patakok. On-
nan az égbe nyúló gyalogösvényen az isteni küldött, a 
fodor fehér bárány vezethette Júlia szép leányt fel a 
szent szüzek közé, miközben hallgatta éltében, mint 
siratja el őt holtában az édesanyja. De mindez a ko-
lozsvári tárgyaláson senkit se érdekelt.

Akkor ott a hatalomnak mindenről a nép ezerki-
lencszázötvenhatja jutott az eszébe.

Jól hallották a szentenciát a tárgyaláson az ember 
elejébe való rabruhába bújtatott tanúk, hogy Simén 
Dániel professzor úr is beszédeiért, amelyeket korondi 
édesanyja elköltözött fehér lelkének ajánlott, hét ke-
rek esztendőt kapott.

– Tehetik. Büntetlenül! – villant össze a két korona-
tanú szomorú tekintete.

Villanhatott. Mert a partjait türelmesen nyalogató 
Kis-Szamos mellett a háromemeletes, szamosújvári 
börtön riasztó homályában volt rabruha elég.

A rabruha
AMBRUS LAJOS

timpolis.ro
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Az Unitarcoop Alapítvány első húsz éve
GERGELY ORSOLYA

 Az Unitarcoop Alapítvány szeptember 13-án ünne-
pelte fennállásának 20. évfordulóját a marosvásárhe-
lyi Bolyai téri unitárius templomban. 

Az áhítatot Kecskés Csaba lelkész-esperes végezte. 
Nagy László elnök köszöntötte az egybegyűlteket, is-
mertette az alapítvány tevékenységét, majd Vónya 
László alelnökkel közösen emléklapokat osztottak ki 
az alapító tagoknak, valamint az alapítvány támoga-
tóinak.

Szabó László alapítótag megemlékezett a kezde-
tekről, arról hogy az alapítvány bejegyzéséhez szük-
séges dokumentáció összeállítását Szilágyi Domokos 
tiszteletbeli felügyelő gondnokkal és néhai Kolcsár 
Sándor esperes úrral állította össze, akire egyperces 
néma felállással emlékeztünk. Ezek után az alapít-
vány jövőjével kapcsolatos gondolatait osztotta meg.

Szabó László a Gondviselés Segélyszervezet képvi-
selőjeként köszöntötte a jelenlevőket, és előtte felolvas-
ta Bálint Benczédi Ferenc püspök úr alkalmi levelét. 

Két előadás következett az önkéntes szeretetszol-
gálati munka lényegéről. Dr. Vargancsik Iringó Halat, 
vagy hálót? címmel, míg Szőcs Zsuzsánna Anna Ön-
kéntesség, szeretet, alázat címmel tartott előadást. 
Nagy Krisztina és Szöllősi Katalin, a Művészeti Líce-
um diákjai zongora- és hegedűjátékkal köszöntötték 
az ünneplőket, majd az alapítvány irodalmi körének 
asszonyai verseket mondtak. Az ünnepség állófoga-
dással ért véget. Az alapítvány vezetősége köszönetét 
fejezte ki a 20 éves évforduló megszervezéséért Antal 
Ildikónak, Gergely Orsolyának, Csíki Emőkének, Kele-
men Verának és szervezőtársaiknak.

Szeptember 16-án a Maros Megyei Néprajzi Múze-
umban kézimunka-kiállítással folytatódott az ünnep-
ség, melynek keretében hagyományőrző tevékenysé-
geket szervezett a kézimunka kör. 

Az Unitarcoop Alapítvány 
megalakulása
Az alapítvány megalakulására emlékezve Nagy Lász-
ló jelenlegi elnök 1989 decemberének eseményeihez 
és azok következményeihez tért vissza, melyek na-
gyon sok ember életét megváltoztatták. Emlékszik a 
felháborító képsorokra, amelyeket kórházakról, gyer-
mekotthonokról mutattak. Azóta nagy változás tör-
tént az egészségügyben, a szociális munka terén is. 
Az eddigi eredmények ellenére nagyon sok még a ten-
nivaló. Biblikusan fogalmazva: az aratnivaló sok, de a 
munkás kevés. Nagyon sok „aratóra” van szükség. 

A Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség 3 tag-
ja, Szabó László, Bakó László és Román Elemér 1996-
ban úgy határozott, megérett az idő a Maros–
Küküllői Unitárius Egyházkörben is arra, hogy egy 
alapítványt hozzanak létre azzal a céllal, hogy segít-
sék a tehetséges és rászoruló diákokat, családokat, 
időseket. A határozatból valóság lett, és bejegyeztet-
ték az Unitar coop Alapítványt a két egyházkör ala-
pítványaként. 

Nem egy másért, hanem egymásért 
Szociális téren otthonukban nyújtunk segítséget, és 
élelmiszercsomagokban részesítünk rászoruló, egye-
dül élő idős személyeket Marosvásárhelyen és környé-
kén. 

Egy debreceni tapasztalatcsere során született 
2002-ben az a gondolat hogy az anyagi támogatás 
mellett lelki támogatásra is szükségük van az egye-
dül maradt idős személyeknek. Így jött létre az idősek 
nappali foglalkoztató központja Antal Ildikó vezeté-
sével, mely az évek során többrétűvé vált: csoportte-

vékenység idős személyeknek, kézimunka és irodal-
mi kör, szociális jellegű önkéntesség, kézműves cso-
port.

„Vittük a szép szót” – vallják az irodalmi kör tagjai, 
köztük Szeredai Irma nyugalmazott könyvelőnő is, 
aki szerint egy bizonyos kor után a versek mondani-
valójának más értelme lesz. A csoport vezetője Barla 
Júlia nyugalmazott magyar tanárnő. 

A „csütörtöki” idősek csoportjának tagja, Popescu 
Olga szerint: „Próbáljuk örömünket és bánatunkat meg-

SZERETETSZOLGÁLAT
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osztani egymással, és hálásak vagyunk azért, hogy a 
csoportvezetők próbálják utolsó éveinket szebbé tenni.” 
Ezekben a tevékenységekben nagy szerepet vállalnak 
az önkéntesek, akiknek száma a 20 év során elérte a 
százat. 

Kapcsolat a hasonló tevékenységeket 
folytató szervezetekkel 
Fenntarthatóságunk pályázatokból ered, valamint 
magánszemélyek jóindulatú adományából. 

Legutóbb a Geiger cég, a Kiagold üzlet, valamint 
alapítványunk kézimunka köre járult hozzá ahhoz, 
hogy központi fűtés beszerelésével kellemes környe-
zetet biztosítsunk a különböző tevékenységek lebo-
nyolításához a téli hónapokban is.

Az évek során gyógyászati segédeszközökkel segí-
tett a Tricht–Küsmőd Munkacsoport, a Máltai Szere-
tetszolgálat és más intézmények, alapítványok. A 
Gondviselés Segélyszervezet, a Bethlen Gábor Alap, 
Maros Megye Tanácsa, Marosvásárhely Önkormány-
zati Hivatala rendszeresen támogatja különböző 
programjainkat. Köszönet érte! 

Legyen ez a harang…
Székely Erzsébet gondnoknőnk és férje, Székely Ist-
ván odaadó és hűséges tagjai gyülekezetünknek. 
Olyanok, akikre bármikor számítani lehet. Olyanok, 
akik ha csak tehetik, segítenek. Sokszor voltak a ne-
héz időben éltetői e kis gyülekezetnek. Nagylelkűsé-
gük folytán sok nehéz helyzet megoldódott. Csendben 
segítettek. És ott, ahol égetően szükség volt a segít-
ségre! A gyülekezet tagjai nagyon sokszor nem is sze-
reztek tudomást arról, hogy ki tolta előbbre az egy-
ház szekerét.

Ez alkalommal valami maradandót szerettek vol-
na ajándékozni nekünk, gyergyói unitáriusoknak. A 
legszebbet. Egy harangot a másik, rosszul szóló helyé-

be. A szép elhatározást tett követte, és megrendelték a 
harangot Lázár Imre székely udvarhelyi vállalkozótól. 
A hálaadás napján felcsendülő harangszó a gyüleke-
zet összetartását hivatott szolgálni, amiképp azt évek 
óta teszik megálmodói és megvalósítói, Erzsike és Ist-
ván, gyülekezetünk kedves tagjai.

A harang felirata szerint (Legyen ez a harang a 
gyergyói unitáriusoké templomunk átíratása tiszteleté-
re, amely ön tetett a 2016-os esztendő őszi hálaadásakor 
– Székely István és Erzsébet gondnok adományából) a 
megajándékozott a gyergyói gyülekezet, melynek tag-
jai nevében megköszönjük a nemes adományt. Kíván-
juk a Jóisten áldását a Székely családra és a gyüleke-
zetre egyaránt!

MÁTHÉ GYÖNGYI

Zilahiné Gál Zsófi a búcsúztatása
„Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra!”

Ezelőtt 38 évvel, október elején Gál Gyula nyugalma-
zott lelkész emlékezett édesanyám, Ekárt Nusa sírjá-
nál. Felidézte az 1930-as évek elejét, ifjúságuk korát, 
amikor Torockón és Szentgyörgyön együtt szórakoz-
tak és rendre családot alapítottak. Sorra születtek a 
gyermekek. 1932-ben Benczédi Éva és Csaba bátyám, 
1933-ban Benczédi Judit és Gál Barna, 1934-ben Gál 
Zsozsó és jómagam, Kerekes Cili. Együtt nőttünk fel, 
korcsolyáztunk a Hosszúréten és játszottunk ipi-
apacsos bújócskát.

Az iskolai évek alatt együtt laktunk az Unitárius 
Leányotthonban, reggelenként ittuk a köménymagle-
vest, és ettük a folyosón a fagyott almát. Vasárnapon-
ként a munkaközösség ülésén boldogan hallgattuk 
Erdő János előadásait és intelmeit. A kulák-korszak 
nehéz éveiben keményen dolgoztunk, nyaranta kalá-
kában gyűjtöttük a szénát a Kohárkában és a város 
bányájánál. A tarisznyába csomagolt szalonna és 
szilvaíz jól esett. Történt egyszer, hogy Te, Zsókám, 

még papírszalvétát is csomagoltál, csak a kenyeret fe-
lejtetted el.

A Nutka néni zongorajátékára táncoltunk a 
szentgyörgyi paplakon. „Csebogár, csebogár…” – éne-
keltük.

Aztán szétszóródtunk, felnőve családot alapítot-
tunk, gyermekeket, unokákat neveltünk. Távolról fi-
gyeltünk egymás életére. Ritkán találkoztunk, és 
mindig szeretettel emlegettük a múltat, gyermekko-
runk, ifjúságunk éveit. Most itt állunk, régi barátaid, 
és búcsúzunk Tőled.

A nagy behívót várjuk mi is. 
Hiszem, hogy találkozunk! Isten Veled!

MÁJAI ENDRÉNÉ

Hibaigazítás
A 2017-es unitárius falinaptárba sajnálatos hiba 
csúszott: a küküllődombói templom felvételét 
nem Czire Szabolcs, hanem Czire Alpár készítette.
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 Adventi időszakban a főtéri Szent Mihály-templom-
ban ilyenkor van a hajnali mise, a „rorate”, melyre 
örömest bemegyünk mi is, hogy a templom falai meg-
védjenek a Gyalui-havasok fagyasztó hideg szelétől, 
de azért is, mert hallomás szerint ott kolbászt is szok-
tak osztogatni. Mi kell egyéb az éhes diákgyomornak? 
Elébátorkodunk a fényesen kivilágított oltár korlátjá-
ig, hogy hamarabb kerülhessünk sorra, de a kolbász-
nak sehol semmi nyoma. Csalódva indulunk haza, 
kerülünk a helyeinkre s elővesszük a napi leckét. Idő-
közben a szobaszolgák a zöldmázas, csicses cserép-
kantákkal ivóvizet hoznak a Széchenyi-térről, mint-
hogy abban az időben Kolozsváron még nem volt víz-
vezeték s a jóvizű kutakat felkeresték, így a négyágú, 
szivattyús Széchenyi-kutat is. Hét órakor a szobaszol-
ga megkérdi, hogy ki mit hozat a piacról s elintézve a 
reggelire valók bevásárlását, kinek-kinek számbaadja 
az övét: a Kacsó nénitől vásárolt puha, fehér, foszlós 
belű „lábosházi” kenyeret, melléje füstös vagy papri-
kás szalonnát, szafaládét vagy disznófősajtot, száraz-
kolbászt, tepertőt, sajtot, túrót vagy egy pohár tejet az 
átellenben levő Losonczy Albert péktől. Nyolc órakor 
a kis csengő hangjára mindenki siet a tantermébe 
órára. 

Az órák közti 10 perces szünetekben benépesül a 
nagy udvar, s aki teheti, az iskola előtti péksütemé-
nyes sátorban áruló Üveges nénitől egy kiflit vagy 
zsemlét vásárol s közben azon gondolkozik, hogy mit 
fog ma ebédelni. Mert abban az időben még – vagy 
helyesebben: már nem volt konviktus, mint régen a 
XVI–XVIII. századokban, mikor a város s az egyház-
község tartotta fenn a diákságot és tanárokat. Még 
csak „szállásra” sem jártak ki a tanulók egyik-másik 
kifőző kosztadónéhoz, mint Székelykeresztúron, hol a 
vidéki tanulók jutányos árban vagy a beszállított ter-
ményekért naponta főtt ételt kaphattak. Kolozsváron, 
leszámítva a kosztos tanítvánnyal bíró diákokat, pap-
növendékeket s a „közösebéd” nevezet alatt a tehető-
sebb városi családoktól rendre, naponként mintegy 
30 tanulónak behozott ebédet, a kegykosztra kijáró 
szegényebb sorsúakat, a tanulók nagy része úgyszól-
ván egész tanéven át a piacról élt szárazkoszton, külö-
nösen, ha nem volt módja, hogy a kollégiumi kórház 
ápolójától, Barabás Károlytól vagy máshonnan bár 
ebédet szegődjék be magának. Nem sokkal voltak 

kedvezőbb helyzetben az aranyosszékiek sem, kik a 
heti piacokra bejövő falubelijeik útján csaknem min-
den héten kaptak hazulról egy-egy tarisznya elemó-
zsiát, de elvégre az is csak szárazétel volt. 

Déli harangszókor a szobaszolga ismét bevásárolja 
a lakóknak az ebédet, legtöbbnyire a közkedvelt tordai 
pecsenyét, esetleg Nagy Gábor központi szállodája 
konyhájáról 10 kr-ért bab-, borsó-, lencse-, burgonya- 
vagy egyéb főzeléket (vastagételt), avagy gulyást, pör-
költet, aki azt óhajt s van rá pénze. A városról horda-
tott ebédek is akkor érkeznek be, s a szobalakók jó ét-
vággyal költik el a nagy asztalnál ebédjüket, melynek 
koronája mégis az orrcsiklandozó, puha-ropogósra 
sütött tordai pecsenye, bőrös sertés, amit Rózsa néni 
és Szikszai néni árul a Széchenyi téri piacon a diák-
ságnak. Ezek a pecsenyesütő családok eredetileg 
Tordáról telepedtek Kolozsvárra, ahol is a lakásukon 
egész nap sül bő zsírban a pompás pecsenye, s ahon-
nan óránként hordják nagy bádogbögrékben a magas 
trónuson ülő termetes asszonyságok fazekába s fedő-
jére. Régi igazság, hogy valódi tordai pecsenyét csak a 
tordai asszonyok tudnak sütni. Tanúságtételre hív-
hatnám, ha ugyan még életben van, Hunwald Ernőt, 
a Hunwald-fiúk kisebbikét, aki VII-ikes diák korában 
a mi szobánkba járt be Dézsi Feri osztálytársához, s a 
szolgagyerekkel sokszor hozatott egy-egy jó karaj 
tordai pecsenyét s fogyasztotta el diákbarátaival 
együtt jóízűen, vallási tilalma ellenére, bátyja és apja 
tudtán kívül. 

Ebéd után egy kis mozgás, szaladgálás, labdázás 
vagy ciglejáték nem árt, tehát a 2 órai csengetésig ki 
lehet menni az udvarra. A délutáni órák különben 
sem oly nehezek. Inkább melléktárgyak, ének, szép-
írás, rajz s ilyesmik, a szerda és szombat délután pedig 
egészen szabad. Tornaórára mi is, mint a legtöbb isko-
la, melynek saját tornaterme nem volt, a városi 
tornavívódába jártunk osztályonként, páros sorban, 
mellettünk a kontra, suhogó nádvesszőjével. De ha 
menet vagy jövet idegen iskoláscsapattal találkoz-
tunk, s kiabálták felénk, hogy „berbécsek”, vagy: 
„bee-e”, bégettek, könnyen csetepaté vagy legalább is 
hógolyózás lehetett belőle. 

Öt óra után mindenki elfoglalja helyét a lakószobá-
ban, s a másnapi leckéjére készül. Egyszer csak benyit 
a sóspereces fiú „friss a perec!” kiáltással, jobbjában 

Régi diákemlékeimből II.

Diákélet a kolozsvári unitárius 
régi kollégiumban a XIX-ik százév végén
Antónya Mihály egykori magyarszováti unitárius lelkész régi diákemlékeiről szóló feljegyzéseit unokája, Benczédi 
László szíves engedélyével közöljük. A visszaemlékezés 2013 során folytatásokban jelent meg a svédországi magyar 
protestánsok ökumenikus lapjában, az Új kéve hasábjain. A visszaemlékezés az 1957. június 30-ai 58 éves érettségi 
találkozóra készült.
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hosszú fenyőfarúdra fűzött perecekkel. A nagyobb di-
ákok jókedvükben mindjárt fogadnak, hogy ki tud 
több perecet leütni a rúdról egy ökölcsapással. Van, 
aki 12, 14, sőt 17-et is leüt, de ha csak egy negyed pe-
rec nagyságú is a rúdban marad, elvesztette a foga-
dást s ő fizeti az egésznek az árát – ellenkező esetben 
a partner. Ilyenkor örül a gyerekhad, ők járnak legjob-
ban, a szertehulló perecdarabokat serényen kapkod-
ják a földről. 

Vacsoraidő előtt még a priváttanítók tanítványa-
ikkal foglalkoznak, felkérdik a másnapi leckét, s ha 
szükség, egyet-mást megmagyaráznak, megértetnek. 
Ezzel a künnlakók haza is mennek, a bennlakók pedig 
vacsoráról gondoskodnak. A szobaszolga már estvéli 

bevásárló útjára készül, mikor nyílik az ajtó, s a 
nagyszotyros virslislegény beszól: „friss virslit, mele-
get, tormát mellé, eleget!” Soha jobbkor. Legott meg is 
kapja a megrendeléseket kitől egy , kitől két pár erejé-
ig s míg a tormát reszeli, máris fő a pompás virsli a 
lobogó bögrében. De ha valamelyik pajkos gyerek ti-
tokban odasompolyog, gumidarabot dob a gyorsfőző 
kürtőjébe, mitől éktelen bűz támad, s utána hangos 
veszekedés. A tettest megállapítani mégsem sikerül. 
Megy az élet tovább. 

A karácsony előtti hetekben, mikor falun megkez-
dődnek a disznóölések, mindennap több-több csoma-
got cipel be a mindig jókedvű Madarasi bácsi, a cso-
magkihordó postás zöldre festett postakocsijából a 
gazdaszobába. Érkeznek a jó hazai küldemények, friss 
és füstös disznóságok, kolbász, májas, oldalas, teper-
tőspogácsa s a messzehíres torockói „somodi”, alma, 
dió s egyebek, honnan ami telik. – A húsneműek a tá-
gas „füst-lyukba” kerülnek, sötét, szellős, hideg hely-
re. Van, aki a lakószoba külső párkányára helyezi ki, 
ami bizony nem a legesztétikusabb látnivaló a népes 
utcán járó közönség számára. Közben legyen mond-
va, a mi népszerű Madarasi bácsinknak 20 év múlva 
igen tragikus vége lett. Ugyanis 1918-ban a hosszas 
esőzésekkel a Fellegvár tetejéről egy 19 tonnás hatal-
mas kőszikla leválván, a Szamosba gurult, s útközben 
az ő házikóját találva, odanyomta, s ő maga is ször-
nyethalt alatta. A szerencsétlenség leírását lásd az Ér-
dekes Újság 1918. évi 7. sz.-ban a helyszíni fényképfel-
vételekkel. 

A Széchenyi téri piac 1910-ben
Fotó: Fortepan.hu (Kerekes J. Zoltán adománya) 

„…és velem volt az úton…” (1Móz 35,3)

Nagy Endre dicsőszentmártoni lelkész és felesége, 
Nagy Rozália énekvezér hivatalos egyházi szolgálatu-
kat október elsejétől befejezték. A lelkészházaspár 
több mint 40 évi Isten- és emberszolgálatban végzett 
munka után vonul nyugdíjba.

A lelkészházaspár a szolgálatot Bágyonban kezdte, 
majd a Hargita hegyei között megbújó Gyepesben el-
töltött – a vallomásuk szerint – csodálatos 8 év követ-
kezett, innen meghívással jöttek a Kis-Küküllő völ-
gyében található Magyarsárosra, majd a mi egyház-
községünkbe.

A lelkészi család kibúcsúzó istentiszteletére októ-
ber 2-án került sor, amelyen a Püspöki Hivatalt Gyerő 
Dávid főjegyző képviselte. Az ünnepségen részt vettek 
Szentgyörgyi Sándor Küküllő köri esperes, a kör lelké-
szei, a város vallásfelekezeteinek képviselői, a város 
polgármestere, az RMDSZ városi elnöke, az UNOSZ 
képviseletében Asztalos Klára titkár, magyarsárosi, 
dicsőszentmártoni unitáriusok és más felekezetűek.

Nagy Endre kibúcsúzó szószéki prédikációját az 
1Móz 35,3 és az 1Sám 6,12 alapján tartotta, hálát 

adott Istennek, aki megsegítette a sokszor nehéz, de 
gyönyörűséges lelkészi szolgálata alatt. Szép és tar-
talmas prédikációját Reményik Sándor soraival zárta:

„Viszontlátásra, – mondom, és megyek. / Robognak 
vonatok és életek – / Bennem, legbelül valami remeg. / 
Mert nem tudom, / Sohasem tudhatom: / Szoríthatom-e 
még / Azt a kezet, amit elengedek.” (Viszontlátásra)

A lelkészházaspárt a Főhatóság nevében Gyerő Dá-
vid főjegyző köszöntötte, az egyházközség nevében 
Udvar Miklós gondnok búcsúzott, megköszönve a kö-
zösségünkért végzett áldozatos munkájukat. Köszön-
tőt mondott még Fazakas Endre nyugalmazott lelkész-
esperes, Megheşan Sorin, a város polgármestere, és 
Asztalos Klára titkár az UNOSZ részéről.  A köszönté-
sek sorát a Küküllői Egyházkör lelkészei képviselőjének 
köszöntője, a Magyarsárosi Egyházközség képviselőjé-
nek köszöntője, valamint a helyi Nőszövetség, Ifjúsági 
Egylet és a vallásoktatásban részesülő gyermekek kép-
viselőinek búcsúja zárta. A kibúcsúzó istentiszteletet a 
városi Sipos Domokos Egyesület Vegyeskarának mű-
sora tette ünnepélyesebbé. Az istentiszteletet közebéd 
követte, ahol Gagyi Béla jegyző tartott beszédet.

GAGYI BÉLA
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NŐK VILÁGA

Őszi hálaadás ünnepe
FERENCZI MÁRIA-MAGDOLNA

 A szentivánlaborfalvi unitárius templomban a pa-
dokat, asztalt, szószéket borító színes fonallal varrott 
úrihímzéses kézimunka az 1939-es évtől mintegy 
hetven évig díszítette.

Az úrasztali terítőre rávarrták, hogy az 1773- ban 
készült terítőkről vették át a mintákat, amit az 1938–
39-es években szorgos kezű szentivánlaborfalvi uni-
tárius lányok és asszonyok hímeztek a nőegyleti ösz-
szejöveteleken. A hímzések elárulják készítőik nevét 
is: a Márkos leányok, Miklós Jolánka, Berde Eszter és 
Ilona, Bába Ilona és Rozália, Nagy Károlyné született 
Vásárhelyi Amália, Korodiné Berde Rózsika.

Kónya Ádám (1935–2008) sepsiszentgyörgyi poli-
hisztorunk jóvoltából egykor cikket írhattam az akko-
ri iskolám újságába (Auróra, 1972–73, 4–5. szám): Né-
pies reneszánsz hímzésminták Szentivánlaborfalváról 
címmel, a tanár úr pedig díszítőrajzaival illusztrálta 
az írást. „Valószínűleg az egykor itt élő nemesi családok 
révén (Henter, Szentiványi) honosodott meg… Valameny-
nyinél megfigyelhető a jellegzetes egymást keresztező 
szárak alkotta hosszúkás, zárt köz és annak változatos 
díszítése. A gyakran keresztező indaszárak végén talál-
ható rendszerint a gránátalma, szegfű, tulipán, liliom 
sokféle változata. Legszembetűnőbb azonban a sokféle 
virágmotívum” – írtam.

Többek között Kisné Portik Irén néprajzkutatótól 
tudom, hogy ha eltekintünk Gizella királyné koroná-
zási ornátusától, a kékeslilás színű, aranyfonallal ki-
varrt díszöltözettől, amelyet 1031-ben a székesfehér-
vári Nagyboldogasszony-bazilikának ajándékozott, a 
legrégebbi datált úrihímzés 1548-ban készült, ennek 
hasonmását nézhettük meg nőszövetségünk tagjai-
val a gyergyószentmiklósi Sándorházi kiállító terem-
ben, még 2015. március 29-én.

A szeptember 4-i kortárstalálkozón pillantottam 
meg, és örömkönnyek között nézegettem a gyermek-
koromat megelevenítő úrihímzéses festett kazettá-
kat. 

A tiszteletes úr ekkor meghívott az őszi hálaadás 
ünnepére is. Az ünnepi beszédében a 103. zsoltár első 
két verse alapján szólt hozzánk: „Áldjad, én lelkem, az 
Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, én lel-
kem, az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.” 
A gyülekezet hálát adott Istennek, hogy a templom-
belső felújítása megvalósulhatott, hogy erőt és társa-
kat adott a kazetták megfestéséhez. Ugyanakkor A 
gazdag ifjú története alapján (Mk 10,17–22) rávilágí-
tott az igazi lelki kincsek fontosságára, megköszönte a 
híveknek, hogy hozzáállásukkal, adományaikkal 
nem csak a leltári vagyon gyarapodott, de lelki há-

zunk kincsestára is. Ezek azok a kincsek, ez az a gaz-
dagság, amelyek segítenek hivatásunkat betölteni Is-
ten és ember szolgálatában, szeretetében.

A szertartást követően a kazetták bemutatása 
előtt köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájá-
rult a templombelső felújításához.

A megújult templompadok Gál Tihamér kebli-
tanácsost dicsérik, a kazetták faanyagának előkészí-
tését és a keretezését Földes Botond végezte el, to-
vábbá megannyi segítő kéz pénzadománnyal, ebéd-
del, kávéval, kaláccsal szorgoskodott a munkálatok 
alatt.

A tiszteletes ismertette a kazetták megfestésének 
ötletét, történetét, a kivitelezés szakaszait. A költsé-
gek fedezésére örökbe vehettünk egy-egy kazettát, 
mely lehetőséget örömmel és jó szívvel ragadtunk 

meg. A festést megelőzően a lelkészházaspár beirat-
kozott a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola 
festő tagozatára, ahol három éven át tanulták a mes-
terséget Pál Tünde tanárnő vezetésével. Vizsgamun-
ka lett az iskolatársakkal együtt festett kazettákból, 
amit a templomnak, egyháznak adományoztak.

A kazettákon levő kompozíciókat a lelkész állította 
össze, rajzolta meg, majd a mintákat az iskolatársak 
segítségével együtt vitték fel az előkészített faleme-
zekre. Ezután következett a szárazás, virágozás, majd 
a kontúrozás. 

A csapat tagjai: Buzogány-Csoma Csilla, Buzogány-
Csoma István, Deák Mária, Farkas Alina, Ferencz Eni-
kő, Molnár Réka, Nagy János, Pál Tünde, Paltán Enikő, 
Szász Márta, Székely Erika, Tepelus Juliánna. Pál Tün-
de tanárnő kiemelte beszédében, hogy mennyire fon-
tos engednünk, hogy a népművészet ápolja lelkünket, 
hasson ránk.
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A tiszteletes úr a kazetták történetének bemutatá-
sakor beszélt a papi szék fölött elhelyezett középső ka-
zetta szimbólumainak jelentéséről: a szív Isten szere-
tete, amelyből mindannyian érkezünk, és ahová visz-
szatérünk halálunk után, középen pedig beleróva és 
festve ez áll: „Egy az Isten.” A szószékkel szembeni pad 
középső mellvédjén ez áll: „Ne félj, csak higgy! – Márk 
evangéliuma 5:36. Ezen kazetták készültek Buzogány-
Csoma István lelkész és Gábor Vilmos gondnok szolgála-
ti ideje alatt 2016-ban.”

Gáj Nándor iskolaigazgató a talentumokról szólt, 
kiemelte az örökség továbbadásának fontosságát. 

Ez nem csupán egy iskolai feladat volt. Több annál: 
tiszta hagyományaink, értékeinek az átörökítése. A 
lelkészházaspár és a lelkes egyháztagok cselekedetei 
életet visznek be a templomba. A vizsga sikerült.

A lelkész arról is beszámolt, hogy tervezik a régi 
úrihímzéses kézimunka megmentését, a templom 
külső felújítását is, a paplakról festéskor lekerült cí-
mer visszahelyezését és még sok-sok ötlet valóra vál-
tását.

Akik így tudják a tiszta hagyományainkat, örök ér-
tékeinket átmenteni, nap mint nap a jót cselekedni, 
azokat nagyon szereti az Isten.

„Gyönyörű mind, amit az Isten formált”
Testvérkapcsolatnál több, ami kialakult a sepsi szent-
györgyi Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda, a kis-
kunhalasi Városi Vegyes Kórus és a csólyos pálosi 
Tambura Együttes tagjai között. Sepsiszentgyörgy 
testvérkapcsolatban van Kiskunhalassal, így ismer-
kedhettünk meg mi is a halasi kórussal. 2004-ben vi-
szonoztuk első látogatásukat, idei látogatásunk im-
már ötödik a sorban. Csólyospálost Balázs Antal által 
zárhattuk szívünkbe, általa jutottunk el hozzájuk, jó 
néhányszor mi is viszonozhattuk fogadásukat. Neve-
zetes volt az első, 2008-as látogatásunk is, amikor a 
katolikus templomukban léphettünk fel.

Az idei Csólyospálosi XIV. Tavaszköszöntő Zenei 
Fesztiválon a Csólyospálos Kultúrájáért díjat Balázs 
Antal kapta: „A képviselőtestület döntése alapján ebben 
az évben a település kulturális életében játszott kiemel-
kedő szerepéért Balázs Antal sepsiszentgyörgyi nyugal-
mazott pedagógus, fafaragó érdemelte ki a díszoklevelet, 
amelyet Á. Fúrús János adott át.” – olvashattuk a 
Csólyospálosi Hírek márciusi számában.

Anti bácsi által jó és termékeny kapcsolat alakul-
hatott ki dalárdánk és a Csólyospálosi Tambura 
Együttes között, Anti bácsi a Pozsonyi csata emlékére 
székelykaput faragott, két éve pedig 13 kopjafát fara-
gott és ajándékozott a csólyospálosiaknak az aradi 
vértanúk előtt tisztelgés jeléül. Ez utóbbi ünnepségen, 
2014-ben, szintén részt vehettünk dalárdánkkal.

Szeptember 19-én Kiskunhalasra érkeztünk, már 
vártak barátaink. A 300 éves múltra visszatekintő 
Szilády Áron Református Gimnáziumban voltunk 
most is elszállásolva, másnap délelőtt előadást hall-
hattunk Kiskunhalasról, majd a sóstavakhoz kirán-
dultunk. Délután a baptista templomban koncertez-
tünk, este a Szilaj Citerazenekar játszott a finom va-
csora mellé.

Vasárnap délelőtt a református templomban az is-
tentisztelet alatt szolgálhattunk éneklésünkkel. Bi-
zony, gyönyörű mind, amit az Isten formált, John 
Milford Rutter dallama szívünből szólt. Ez alkalom-

mal székelyruhában léptünk fel, majd izgatottan in-
dultunk Csólyospálos felé. Ahogy bekanyarodtunk a 
szép, tiszta közösségi ház udvarára, fúvószenekar fo-
gadott, szebbnél szebb hintóba fogott lovak, no meg 
az igen jó gazda mintaképe, Á. Fúrús János polgár-
mester székely ruhába, csizmába öltözve.

A közösségi házban megkezdődött a szüreti mulat-
ság, a jókedvet a mi dalárdánk és az általános iskolá-
sok néptánccsoportjának fellépése fokozta.

Ebéd és éneklés után felejthetetlen élményben volt 
részünk: a lovas fogatokkal együtt vonuló kisvonatot 
foglalta el a szentgyörgyi és kiskunhalasi kórus. A jó-
kedvet csak fokozta a polgármester úr, a jegyzőnő és 
barátaink által kínált finom szőlőnedű, ami a bor ün-
nepén várható volt. Ki is tettünk magunkért, végig 
énekeltünk a kisvasúton, integetve, üdvözölve a taka-
ros házak kedves lakóit. Hétfőn barátainkkal, a kis-
kunhalasi kórustagokkal, Faddi Erzsébettel az élen, a 
csólyospálosi polgármester úrral és néhány önkor-
mányzati taggal Budapestre kirándultunk. Ez is több 
volt, mint kirándulás: hajón tehettünk meg néhány 
kilométert a kék Dunán, miközben hallgathattuk ve-
zetőnk lelkes beszédét. Kattogtak a fényképezőgépek, 
igyekeztünk megörökíteni a tájat, az épületeket, hida-
kat, a Parlamentet, ami a miénk is.

Az előkelő vendéglőben elfogyasztott háromfogá-
sos ebéd után a Parlamentbe léphettünk be. A Parla-
ment épülete, csillogása, a Szent István koronája, a 
székely zászló és magyar zászló látványa szívünket 
megdobogtatta. Megilletődtünk. 

Igen, boldog pár napot szereztetek, barátaink!
Köszönet és hála e csodálatos pár napért. Jánosi 

József dalárdatag mondta: „Milyen jó, hogy az Isten 
ilyen embert is teremtett, mint Á. Fúrús János. Milyen jó 
ilyen emberekkel együtt lenni, utazni, látni, tanulni, mint 
dalárdánk tagjai, családtagjaink, karnagyunk, Dénes-
Karácsony Gabriella, segédlelkésznőnk, Péterfi Ágnes, 
Faddi Erzsébet kiskunhalasi karnagynő és dalostársai, 
csólyos pálosiak és azok a kedves emberek, akik baráta-
ink lettek és maradnak.”

FERENCZI MÁRIA-MAGDOLNA
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IFJÚSÁGI OLDAL

 „És mi arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg 
ne álljunk, induljunk tovább…” – énekeltük október 
1-jén az aranyosrákosi unitárius templomban a zenés 
ifjúsági istentisztelet keretén belül. Célunk ezzel az is-
tentisztelettel az volt, hogy elindítsuk a Kolozs-Tordai 
Egyházkör azon fiataljait, akik nem indultak még el 
azon az úton, amelyre nem kell jegyet váltani, ahova 
nem kell luxusautó, csak akarat és tisztánlátás azért, 
hogy még teljesebb és értékesebb legyen életük to-
vábbi része is.

Ifjúsági istentiszteletünk további célja az volt, 
hogy a fiataloknak olyan lelki feltöltődési lehetőséget 
biztosítsunk, amelyet nem tanulhatnak meg köny-
vekből, mert ehhez csak saját magukra és törékeny 
lelkükre számíthatnak. A hangulat meghitt volt, ami-
hez hozzájárult a gitár húrjainak pengése, a dob sej-
telmes, de ugyanakkor erőteljes hangja, és az éneke-
sek hangja. A templom piacára – ha már célunk a fia-
talok elindítása volt – bőröndöket állítottunk. Az is-
tentisztelet után a papi lak udvarán töltöttük el az 
időt, egyletes játékokkal, beszélgetéssel. Fiatalok ne-
vetése, jókedve tette hangossá a csendes települést. 
Nagyon hasznosnak véltük ezt az együttlétet, és a leg-
jobb az volt benne, hogy a fiatalok arckifejezéséről le 
lehetett olvasni, hogy jól érezték magukat, szabadnak 
és önállónak.

Hívlak hát most is, kedves kolozs-tordai Olvasó, ha 
eddig nem tetted volna meg, akkor most indulj el Te is, 
légy értéke ennek az útnak, amelyhez, tudom, Te is 
csatlakozni szeretnél, de valami mindig visszatartott. 
Légy részese mindannak a jónak, amit itt lehet elsajá-
títani, ezen a végtelen úton… Kívánom, hogy elindu-

lásod legyen hasznos, hogy fedezd fel önmagad, de 
azt se feledd, hogy elindulásod nem öncélú! Ne feled-
kezz meg az útitársakról, akiket barátaidnak nevez-
hetsz! Ne feledd el a biztató kézfogásokat, a mindent 
elmondó tekinteteket!

Tegyél mindazért, hogy részese lehess ennek az 
utazásnak, mert itt nem számít a külsőség, itt nem 
számít a korod, itt csak Te vagy fontos:

„Nem érdekel, miből élsz.
Azt akarom tudni, mire vágysz, és hogy szembe 

mersz-e nézni a vágyaiddal.
Nem érdekel, hány éves vagy.
Azt akarom tudni, megkockáztatod-e, hogy őrült-

nek tűnj szerelmeidért, álmaidért, és azért a kalan-
dért, hogy életben vagy.

Nem érdekel, hol élsz, és mennyi pénzed van.
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e állni a kétség-

beesés és a fájdalom éjszakája után, megviselten, saj-
gó sebekkel, hogy gyermekeidnek megadd mindazt, 
amire szükségük van.

Nem érdekel, ki vagy, és hogy kerültél ide.
Azt akarom tudni, hogy beállsz-e velem a tűz kö-

zepébe és kibírod-e.
Nem érdekel, hol, mit és kitől tanultál.
Azt akarom tudni, mi ad neked erőt belülről, ami-

kor kint már minden másnak vége van. Azt akarom 
tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni önmagaddal, és 
hogy igazán szereted-e azt a társaságot, melyet üres 
óráidra magad mellé választottál.”

Ébredj és indulj, Kolozs-Torda, ez Neked szól, ez Ró-
lad szól, a bőrönd már a küszöbön áll, csak Te hiány-
zol!

NAGY ZSUZSA

Induljunk el!

Köri találkozó Tordátfalván
Jeleztek az internet üzenetablakai, a kávézókban pe-
dig mindenki tudta, hogy a Székelykeresztúri Egyház-
kör ifjúsági találkozót szervez ez év októberét kö-
szöntve. A szervező csapatunk igencsak rátermettnek 
bizonyult erre a feladatra, hiszen találkozásainkkor 
az ötletek néha már nem bírták kivárni soraikat, any-
nyira lelkesnek bizonyult a társaság. Így készültünk 
mi erre a rendezvényünkre, melynek legfőbb célját 
talán legkönnyebb csak így kifejezni: vagányság a 
vallásunkban. 

Igen. Mi is érezzük, hogy talán a kettő nem egé-
szen illik össze, hiszen unitárius vallásunk nem a va-
gányságon alapszik, de meg akartuk mutatni, hogy 

fiatalokként mi mégis vagánynak érezzük önmagunk 
számára hitünk minden apró részletét. Legnagyobb 
lelkesedésünket annak köszönhettük, hogy mindezt 
olyan fiatalok elé tárhattuk ezen a hétvégén, akik 
még kóstolgatják az egyletes létet. Tordátfalva tökéle-
tes helyszínnek bizonyult e célunk megvalósításához, 
hiszen az igazán jó dolgokhoz, úgy gondoltuk, nincs 
szükségünk különleges kellékekre. 

Ha a székek mesélnek, biztos vagyok benne, hogy 
kitérnek a megszeppent arcokra, amikor rendezvé-
nyünk kezdetén mind a harminc fiatal a szervező 
csapatunk szavait leste, és kíváncsian várta, vajon 
mit kapnak ezen a hétvégén tőlünk? 

De mesélnek a Topjoy-os kupakok, az ördöglakat, a 
cipőfűzők, hiszen bele is kezdtünk a csapatmunkába 
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 A körhinta elindult…
„Annak, aki várakozik, van ideje, amit nagyon sok min-
denre lehet használni. Egy másodperc alatt van idő el-
mosolyodni. Egy perc alatt lehet nevetni és nevettetni. 
Egy óra alatt lehetséges akár kacskaringós beszélgetést 
is folytatni. Egy nap alatt sok csendes pillanatra kerül 
sor, amikor egyáltalán nem történik semmi. 

Egy hét alatt icipici növekedés figyelhető meg. Egy 
hónap alatt az icipici is egy kicsit többet nő. 

Egy év már olyan hosszú idő, hogy abba nem is sza-
bad belegondolni.” (Timo Parvela)

Vajon tényleg nem szabad belegondolni? – ezzel a 
kérdéssel indítottuk október 7-én a köri képviselők-
nek szervezett összerázó hétvégénket. Ezt a kérdést 
tettük fel magunknak akkor is, amikor eldöntöttük: 
együtt ülünk fel arra a körhintára, amit egymás között 
csak egyletnek nevezünk. 

Hogy miért? Azért, mert amikor erre a körhintára 
ülünk, akkor valójában elindulunk egy olyan úton, 
amelyről hisszük, úgy hoz változásokat, hogy közben 
az örökérvényűséget magunkba zárja, és megtanít a 
dolgokat a maguk valójában szemlélni. Mert változás 
lehetsz Te magad is akkor, amikor szembenézve ön-
magaddal lépni készülsz, vagy amikor azt érzed, nem 
bírod tovább. Örökérvényűséget jelenthet egy barát-
ság vagy egy szerelem, de egy pillantás, egy ölelés is, 
amelyet örökre magadba zársz, csak úgy, hogy min-
dig nálad legyen. 

Talán ez a körhintán még szebb, s az, hogy csak ak-
kor indul el, ha mások is csatlakoznak hozzánk, ha 
együtt vállaljuk a közös körhintázás minden kocká-
zatát. Tudjuk, hogy ebben az évben is sokan lesznek 
mellettünk, lesz majd, aki megfogja a kezünk, ha fogy 
a hitünk. Együtt ültük fel erre a hintára, együtt vállal-
tuk, hogy másokat is magunkkal viszünk. Ezen a hét-

végén a húzóerőt öltöttük magunkra, eldöntöttük: 
felvállaljuk az egyletet, és másoknak is élhetővé tesz-
szük. 

Hisszük, hogy az ez évi körhintázásunk is tele lesz 
élettel, és rólunk szól majd. Igen, tudjuk, hogy nem 
lesz felhőtlen, és azt is, hogy lesz majd olyan, hogy kö-
zülünk egy elöl a lovon ül, és minden erejével küzd, 
harcol, míg mások a hintóban helyezkednek el, de azt 
is tudjuk, hogyan fogunk alkalomadtán szerepet cse-
rélni. 

Együtt léptünk erre az útra, és majd akkor, ha bele-
fáradunk is, éreznünk kell, hogy szárnyai vagyunk 
egymásnak, szárnyalnunk kell. Most ezért nem ke-
ressük hintázásunk célját, azt sem kérdezzük meg, 
hogy érdemes-e vagy sem. Most csak engedjük, hogy 
célunk ismerjen meg bennünket, és ő találjon ránk, 
hogy mi majd szólhassunk: „Itt vagyok!”

A körhinta elindult, tizenkilenc egyletes kiáltotta 
világgá, itt vagyok, vállalja, hogy ott lesz, ha számíta-
nak rá!

MAGYARI ZITA
NAGY HENRIETTA

nem sokkal ezután. Aztán közbeszól az utca, hiszen 
meglepetés-egyletesek jelennek meg rajta, olyan igazi 
ODFIE-s hangulatot hozva messziről. Mégis talán az 

ODFIE-s dalok tudnak beszélni a fergeteges hangulat-
ról. 

Aztán kézen fogva néhány fényképet, kezdődhe-
tett egy igazi vetélkedő, igazi csapatmunkával. A falak 
pedig őriznek minden felharsanó nevetést, öröm-
könnyes szemet, bíztató kiáltást és lelkesedést. De 
minden tábortűznek van valami rejtélye, úgy hiszem. 
A miénk pedig rejti a csendet, az áhítatot, és rejti azo-
kat a gondolatokat, amelyekről a résztvevők tudnak 
leginkább mesélni. Rejti a vagányságot, amelyet álta-
lunk, de mégis önmagunktól kaptunk. A lufik pedig 
bezárják a valóságunkat. Mindenkinek valami mást 
mesélnek a tárgyak, nekünk pedig azt beszélik, hogy 
e köri találkozónkkal megmutattuk egyletesekként 
vagányságainkat vallásunkban.

OSVÁTH GYOPÁR
LŐRINCZI ZSÓFIA
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Kedves gyermekek!
Psszt… csend, psszt… csend, a ter-
mészet lassan nyugovóra tér, a sok 
erdei állatkával együtt. Nem sza-
bad felébresztenünk őket, csak fi-
gyeljük csendesen, miként öltözik 
át a természet, napfényből szőtt 
nyári ruháját hogyan váltja le szí-
nes, tarka kabátra, amely megvédi 
a széltől és esőtől. Kicsit szomorká-
san, de elaltatja önmagát, és ölébe 
siet a sok kis állat, úgy, mint ahogy 
mi sietünk hideg estéken édes-
anyánk ölébe.

Ne szomorkodjunk a természet-
tel együtt az őszi hónapokban – a 

mi feladatunk az, hogy éber tekin-
tettel fürkésszük, és a színes fale-
velek között meglássuk az emléke-
zés képeit. November, a hideg 
ellenére is, meleg hónapnak szá-
mít szerintem, hiszen ilyenkor az 
emlékezések lángjánál melenget-
jük lelkünket. Emlékezésünkben 
megjelennek szeretteink, akik már 
nincsenek velünk, mégis minden 
meggyújtott gyertya őrzi őket, és 
újra meg újra megerősíti az Isten-
ben való hitünket, hogy lélekben 
mindig velünk vannak azok, akik 
nekünk nagyon hiányoznak.

A szeretteink mellett megjele-
nik egy olyan személy is a gyertya 

lángjában, akire úgy nézünk, mint 
az Unitárius Egyházunk megalapí-
tójára. Az ő cselekedeteire Déva 
várában emlékezünk meg minden 
év november első szombatján, 
ahol életének utolsó nehéz óráit 
töltötte. Tudod, ki ő? Töltsd ki a ke-
resztrejtvényt, és megtudhatod 
egyházunk alapítójának a nevét. 

Remélem, ügyeskedtek az isko-
lában, Isten országának barango-
lóiként pedig már sok szép érde-
met gyűjtöttetek a különböző 
tantárgyakból.

Ti kire emlékeztek? Írjátok a táblácskákra a neveket!

1. A lelkészre szokták mondani 
(rokon értelmű szó). 

2. Az Ószövetségben 150 vallásos 
ének gyűjteménye, a templomban 
is énekelünk ilyeneket.

3. A Biblia a szent …
4. Az Ószövetségben két könyv is 

van, aminek ez a neve (az uralko-
dók rokon értelmű szava).

5. Egy apostoli levél szerzője, aki-
nek nevét úgy is kitalálhatod, ha 
tudod, hogy Jézust ki árulta el 30 
ezüstpénzért.

6. Az Újszövetségben Pál 5. levelét 
az ebben a városban élő gyüleke-
zetnek írta.

7. Az Ószövetségben két könyve 
van, Ruth könyve után található.

8. Az Újszövetségben a második 
evangélium. 

9. Az Ószövetség első öt könyve 
fűződik ehhez a prófétához.
10. A negyedik evangélium. 
11. A harmadik evangélium.



Ambrus Lajos ny. tanár (Korond), Balassa M. Iván néprajzkutató (Szentendre), Balázs Gyöngyvér titkárnő 
(Gyer gyószentmiklós), Bencze Ilona vallástanár (Székelyudvarhely), Csécs Márton lelkész (Torockó), Ferenczi 
Mária-Magdolna ny. agrármérnök (Sepsiszentgyörgy), Furu Árpád építészeti előadó-tanácsos (Kolozsvár), 
Gálfalvi Gábor ny. igazgató (Alsóboldogfalva), Gagyi Béla jegyző (Dicsőszentmárton), Gergely Orsolya szociális 
munkás (Marosvásárhely), Lőrinczi Zsófia diák (Szentábrahám), Magyari Zita teológiai hallgató (Szenthárom-
ság–Kolozsvár), Májai Endréné ny. énekvezér (Torockó), Máthé Dénes egyetemi tanár (Kolozsvár), Máthé 
 Gyöngyi magyartanár (Gyergyószentmiklós), Nagy Zsuzsa teológiai hallgató (Aranyosrákos–Kolozsvár), Osváth 
Gyopár diák (Székelykeresztúr), Tódor Csaba lelkész (Székelykeresztúr), Tompa Lóránd informatikus (Kolozsvár)

Enyedi György prédikációi
 „Az ember természet szerént örül az szabadságnak, és 

nem örömest adhatná magát más igája alá, de az sza-
badságnak utát nem minden ember tudja, és az ki tudja 
is, követni nem akarja.”

„…ha mikor gonoszt cselekedünk, és az Isten mind-
járt meg nem büntet, ne gondoljuk azt, hogy az Isten 
nem látja… mert nagy tűrő, sokáig váró az Isten, de vég-
re megfizet kinek-kinek az ő érdeme szerint.”

„…mely drága dolog és tulajdonsági legyenek  az 
atyafiúi szeretetnek. Ez az, ki szép, dicsíretes dolgot be-
foglal őmagában, és minden veszedelmes vétkeket ki-
tisztít szívünkből.”

Ezek a gondolatok Enyedi György (1555–1597) püs-
pök beszédeiből származnak: noha a prédikációk 
mintegy 320 éve nem láttak nyomdafestéket, ma is 
megfontolandóak, ma is magukkal ragadnak az okfej-
tések, melyek nem csak a Bibliára, hanem az ókori fi-
lozófusokra is alapoznak. A Lovas Borbála által sajtó 
alá rendezett prédikációk idén jelentek meg Budapes-
ten a MTA–ELTE HECE és a Magyar Unitárius Egyház 
közös kiadásában. A szövegekből sugárzik, hogy az, ki 
egykor elmondta és lejegyezte őket, mindennél fonto-
sabbnak tartotta a jóra intést, a nevelést. 

Enyedi püspök a XVI. században olyan, ma is elis-
merésre méltó munkát fejtett ki, amelynek következ-
tében őt egész Európa úgy tekintette, mint az anti-
trinitarizmus megtestesítőjét. Az unitáriusok Platón-
ja, kinek nagy tudására kevélyek hittársai – ahogyan 
Enyedi ellenfele, a református püspök Geleji Katona 
István nevezte –, elsősorban Az Ó- és Újtestamentum-
beli helyeknek, melyekből az háromságról való tudo-
mányt szokták állatni, magya rá zatjok c. latin nyelvű 
teológiai munkája révén ismert, melyet a latin eredeti 
után Explicationes… címen tartunk számon. Talán ér-
demes megjegyezni, hogy ez a kötet ott állt John Locke 
és Isaac Newton filozófusok polcán is. De a teológiai 
kérdések mellett a püspök számára fontos volt a hívek 
lelki életének ápolása (a templomba járás szorgalma-
zásától a padban való illő ülésig mindenre kiterjedt 
figyelme!), a gyülekezeti élet szorgalmazása, az egy-
ház mint intézmény megszilárdítása, amint ezek be-
szédeiből is kiviláglanak.

A kötet teljes címét vizsgálva (Enyedi György prédi-
kációi, 1. (67–99. beszéd) 2. Kolozsvári Kódex, Marosvá-
sárhelyi Kódex, Sárospataki Kódex, Conciones vetus-
tissimae) gondolkodóba eshet az olvasó: ugyan miért 
indul az első kötet a 67. beszéddel? Az előszóban ezt is 
megmagyarázza Lovas Borbála. 

A 204 prédikáció másolatát huszonegy XVI–XVII. 
századi kódex őrizte meg, melyek közül csupán tíz 
magyar nyelvű maradt ránk. E tíz kötet átfedéseket is 
tartalmazó anyaga szolgál a kiadás alapjául. A hely-
zetet tovább bonyolítja, hogy Enyedi vagy egy későbbi 
szerkesztő a beszédeket hét, egyenként 33 darabot 
tartalmazó triacasba rendezte. Hat teljes és egy töre-
dékes triacas maradt fenn. Ez a kötet a 2. Kolozsvári 
Kódex anyaga alapján az első triacas munkáit adta 
volna közre, ám Lovas Borbála a híres Explica tiones… 
egyik prédikációkra történő hivatkozása alapján 
megállapította, hogy az valójában a harmadik triacas 
anyagát tartalmazza. 

E sorozat első kötete tehát a 2. Kolozsvári Kódex 
(1664, Torockó), a Sárospataki Kódex (XVII. század kö-
zepe), a Marosvásárhelyi Kódex (XVII. század második 
fele, Sinfalva, Tordatúr, Kide) és a kolozsvári Conciones 
vetustissimae (1642–1659) alapján Enyedi 67–99. szá-
mú beszédeit tartalmazza, melyek 1593 decembere és 
1594. július 7-e között keletkeztek.

U. K.
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