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KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA

„Új” retorika
a Dekonstrukció tükrében (II. rész)

„Új” retorika
Szemiológia és retorika címû ta-

nulmányában Paul de Man arról ír,
hogy napjaink irodalmi szemiológiá-
jának egyik legfeltûnõbb jellegzetes-
sége az, hogy a grammatikai struktú-
rákat retorikai struktúrákkal használ-
ják, minden zökkenõ nélkül siklanak
egyik struktúráról a másikra, látható-
lag anélkül, hogy tisztában lennének
ezek összeférhetetlenségével.

Nagy vállalkozás megvizsgálni és
megkülönböztetni a grammatika és
retorika ismeretelméletét, de anélkül
is nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy
semmiféle elméleti és filozófiai spe-
kuláció nem támasztja alá a gramma-
tika és retorika vélt folytonosságát.

Tulajdonképpen azt akarja monda-
ni, hogy nem tudja elfogadni a nyelv
grammatikai ellenõrizhetõségének le-
hetõségét, azt sem, hogy az megbíz-
ható közvetítõ volna. A nyelv tropi-
kus alakzatokra épül, melyek min-
denkor rombolóan felbukkanhatnak.

Paul de Man többek között Nietz-
sche szövegeire támaszkodik, õt jelö-
li meg egyik nagy elõdjének, aki a
szubjektivitást tulajdonképpen reha-
bilitálja, az interpretáció tényként va-
ló elfogadását leplezi le. Ezért érde-
mes beszélni róla.

Nietzsche retorikára irányuló vizs-
gálódásai (egyébként a „Tragédia
születése” is erre irányuló elemeket
tartalmaz) arra a rövid elõadássorozat
jegyzeteire támaszkodik, melyet
1872–73 téli szemeszterében tartott,
két diák jelenlétében. 1874 nyarára
készül el „Retorika” címû töredéke,
mely magyar fordításban is megje-
lent.
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Nietzsche eltávolítja, szétválasztja
a retorika tanulmányozását a „hagyo-
mányos” retorikáétól, azaz az ékes-
szólás és meggyõzés mûvészetétõl. A
retorikus beszédet a trópusoktól, re-
torikai alakzatoktól teszi függõvé.
Tulajdonképpen minden figuráció,
amit ékesszólásnak nevezünk, a
nyelv retorikai források eredménye.
„Amit a tudatos mûvészet eszközei-
ként retorikusnak nevezünk, azok a

nyelvben és azok létrejövésében mint
a tudattalan mûvészet eszközei mû-
ködtek, vagyis hogy a retorika a
nyelvben rejlõ mûvészi eszközök
továbbfejlesztése az értelem napvi-
lágánál. Egyáltalán nem létezik a
nyelv nem-retorikus természetessége,
amelyre apellálhatnánk: a nyelv ma-
ga színtisztán retorikai források ered-
ménye.”
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Nietzsche bár elveti az ékesszólás
eszközeit a hagyományos értelemben
vett szónoki eszközöket is minden-
képpen kihasználja, gondoljunk csak
Zarathusztrára.

A nyelviséggel összefüggõ alapve-
tõ nyelvészeti modell tehát Nietz-
sche, a dekonstrukció hívei stb. ese-
tében a retorika lesz. Ez nem totalizá-
ló, hanem felnyitja a nyelvet a kreati-
vitás irányába. A retorika ugyanis
mindig egy nyelvi formából és annak
hatásából áll össze. A trópus és a
meggyõzés ugyanannak a nyelvnek
két oldala.

Az eddig elmondottakra is hivat-
kozva nyugodtan kijelenthetjük,
hogy manapság két retorikáról be-
szélhetünk: az egyik a már említett,
hagyományos értelemben vett retori-
ka, a másik az úgynevezett „meta-
retorika”.
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Ezzel jelezni lehetne a retorikai
retorizálásnak kettõs aktusában rejlõ
kettõs többletet. A dekonstrukció fo-
galmának igazából ez a jelentõs új-
donsága: megmutatja, hogy a refe-
renciális, grammatikai nyelvet körül-
veszi egy metaretorikai közeg, mely
az elsõdleges retorizáláshoz képest
más episztemológiai hatású.

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a
„hagyományos retorika” a „szavak
szintjén” jön létre, míg a másik, a
metaretorika egy szubjektív hozzáál-
lást kidolgozó sajátos nyelvet dolgoz
ki.

A retoricitás alapvetõ tulajdonsá-
gának a felfedezésével magát a self
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(én) fogalmát is kétségbe kell vonni.
Annak grammatikalitását, gondolko-
dó egóját. A szubjektum, az én, az
alapvetõen retorikai folyamatoknak a

játéktere, s mint ilyen labilis, folya-
matai nem a logika mentén, hanem
retorikai jelleggel szervezõdnek.
Énem a szubjektum-részek különbsé-
gei szintézisének dinamikus folyama-
ta. Sokkal inkább belsõ különbségek-
bõl áll, semmint a maga a priori egy-
ségébõl. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy énünk matematikai képletét
nem igazán tudjuk megtalálni, az em-
beri szubjektum temporális jellegû,
retorikailag magyarázható.

A retorika a „gondolkodom” he-
lyébe a vágyom és akarom aktusát
helyezi, e struktúrák folyamatos te-
remtettségben élnek, poétizálják tu-
datom rendszerét. A self csak végte-
len sok retorizálási folyamatban tud
létezni. Egyes folyamat állomásai ad-
ják létünk stabilitásának képzetét.

Az értékszemélyiség adott esetben
azonban a szubjektivitásnak egységet
biztosíthat.
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Paul de Man mûveiben nem fog-
lalkozik pszichológiai megközelítés-
sel, Proust olvasata, elemzése kap-
csán azonban elgondolkodtam azon,
hogy a szövegolvasás során és azt
követõen milyen mentális törekvé-
sek, milyen szerkesztési és újraszer-
kesztési mûveletek zajlanak le az ol-
vasóban, hangulatától, motivációjától
stb. függõen. Halász Péter írásaiban
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a mûátélés során létrejövõ mentális
folyamatokra, tudatáramlatokra pró-
bál rávilágítani. Chomsky így ír er-
rõl: „Megengedhetõ azonban a felté-
telezés, hogy a nyelvtudomány legin-
kább a mentális folyamatok és az ál-
taluk létrehozott és mûködtetett
struktúrák megértéséhez tud majd
hozzájuttatni.”

32

Pléh Csaba
33

azonban
kételkedik abban, hogy az empirikus
pszichológiai kutatások hozzá tudná-
nak járulni a nyelv–gondolkodás vi-
szony (nyelv és mentális történések,
struktúrák) problémájának a megol-
dásához. Valószínû, hogy Paul de
Man is így gondolkodhatott, freudi
hozzáállással elemzett volna szöve-
geket.

A szövegekkel foglalkozók folya-
matosan jutottak el az aprólékos vizs-
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gálatig, a „második” retorika, azaz a
metaretorika tényéig. Ennek létét és
hatását a sokszor ellenvéleményen
lévõknek is be kell ismerniük. Paul
de Man egyes szövegeket elemezve
jutott el ennek felismeréséig, és dol-
gozta ki rendszerét.

Észreveszi azt, hogy vannak szö-
vegek melyek látszólag teljesen ren-
dezetlenek, mozgékonyak, mégis
megszólítanak, szubjektíven hatást
gyakorolnak ránk. Hogyan léteznek
ezek? Ha e mûködés alapja nyelvi,
akkor mi benne az a forma, ami ope-
ratív? A nyelviség szubjektivitása ho-
gyan érvényesül?

„A temporalitás retorikája” címû
tanulmányát a következõképpen in-
dítja: „Egy szubjektivista kritikai
szókincs tizenkilencedik századi
megjelenésével párhuzamosan, foko-
zatosan leértékelõdtek a retorika ha-
gyományos formái… az újabb kriti-
kai fejlemények egy olyan retorika
lehetõségét jelzik, mely már nem
normatív vagy deskriptív jellegû, ha-
nem többé-kevésbé nyíltan veti fel a
retorikai alakzatok intencionalitásá-
nak kérdését.”
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Az irodalom nyelve tropikus alap-
ra épül. Ezt az alapot a mimézis,
szimbólum, metafora, allegória stb.
alkotják. Ezen trópusokhoz azonban
olyan értékítéletet, feltevéseket társí-
tottak a romantika korától, melyek
elfedik a tényleges különbségeket és
elfedik a tényleges struktúrákat.
Egyértelmûen felértékelõdik a szim-
bólum szerepe például az allegóriá-
val szemben. A szimbólum az érzé-
kek elõtt megjelenõ kép és a kép által
sugallt érzékfeletti totalitás bensõsé-
ges egységén alapul. Legfõbb vonze-
rejét épp a totalitás végtelenségére
való utalás adja, szemben az allegóri-
ával, mely egy konkrét jelentésre uta-
ló jel, és megfejtésével ki is merül
sugalmazó ereje.

Coleridge volt Goethének az az
angol kortársa, aki a leghatározottabb
nézeteket fejtette ki az allegória és
szimbólum viszonyáról. Szerinte a
szimbólum világában az élet és a for-
ma ugyanaz, a szimbólum mindig ré-
sze annak a totalitásnak, amelyet
megjelenít. Ezzel szemben az allegó-
ria a szubsztancia hiányát mutatja,
csak egy fantomot reprezentál. Azon-
ban amikor Coleridge a szimbólum
felsõbbrendû értékét akarja megmu-
tatni, csak így tud fogalmazni: „A
szimbólum jellemzõje a különös át-
tetszõsége az egyedin, az általános
áttetszõsége a különösön, az egyete-

mes áttetszõsége az általánoson: min-
denekelõtt pedig az örökkévaló áttet-
szõsége az idõbelin és az idõbeli-
ben.”
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Tehát az áttetszõség képzetérõl
beszél. A tárgyi szubsztancialitás
szétfoszlik, visszatükrözõdéssé válik.
Ha valami áttetszõ, akkor ábrázol,
visszatükröz. A szimbólum esetében
meglévõ szubjektív és objektív kö-
zötti intim viszony megbomlik. Az
allegória sem más, mint visszatükrö-
zõdés, így a szimbólum és az allegó-
ria a tárgyi világon túliban találja
meg közös eredetét. (Paul de Man
Rousseau [Új Heloise] és Hölderlin
mûveit emlegeti, rájuk hivatkozik,
mint a romantikus allegorizmus pél-
dáira.)

A szimbólum totalitásra utaló lé-
nyege egyszóval megbomlik, már
nem a szubjektív lényeget ragadja
meg, hanem elcsúszik, közben újabb
és újabb tárgyakat talál magának. (A
szimbólum utazó lesz, adott esetben
csempészõ is.). A szimbólum allego-
rizálódik, másképpen fogalmazva re-
torizálódik. „Ennek az allegóriának a
temporalitása nem a múlt felé mutat,
hanem az olvasás jövõje felé, az alle-
gorikus itt már nem emlékezik, nem
leképez, hanem ismétel, és ismételten
félreért.”
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Tehát egy megbomlás jön létre, al-
legorikus összefüggések, egymásutá-
niságra épülõ alakzatok végtelen lán-
colata, melyek nem zárhatók le, me-
lyek tulajdonképpen ismétlésre épül-
nek.

Az ismétlés fogalma, folyamata
legtisztábban Kierkegaard mûvében
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olvasható. Röviden a következõrõl
van szó. Kierkegaard szerint életün-
ket az emlékezés, ismétlés (cselek-
vés) és reménykedés jegyében éljük.
Amennyiben életünk bizonyos törté-
nései, aktusai nem ismétlõdhetnek
meg (nem léphetünk kétszer ugyan-
abba a folyóba), akkor nyilvánvalóan
az enyészeté vagyunk. Kierkegaard
felbontja a Regina Olsennel való je-
gyességét, hogy a szerelmet egy foly-
tonos ismétlésben élje meg. Azonban
rá kell jönnie arra, hogy abszolút is-
métlés nem létezik, a teljes ismétlés
csak Istenben lehetséges (Kierke-
gaard, mint a hit lovagja). Parciális
ismétlést élünk meg pl. akkor, amikor
valami régi élményt újra megtalá-
lunk, átélünk, úgy érezzük, hogy ez
már megtörtént.

Paul de Man a „Temporalitás reto-
rikája” második felében, valamint Az
irónia fogalma
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címû írásában a „tró-
pusok trópusáról” beszél, von be

rendszerébe egy új fogalmat, ami
nem más, mint az irónia. Az allegóri-
ával ellentétben, mely egymásutáni-
ságra épülõ alakzatokra épül, az iró-
nia egy jelen idejû, folytonosan jelen
lévõnek tûnõ trópus. Tulajdonképpen
akkor keletkezik, amikor valami is-
métlõdik, és mégsem ismétlõdik. Ta-
lán ezt jobban megvilágítják a kö-
vetkezõ mondatok. (Northrop Frye
egyébként az irónián a szavak olyan
mintázatát érti, amelyek elfordulnak
az igazi jelentéstõl, ez az elfordulás,
elmozdulás a trópus, annak mozzana-
ta. Egy hosszabb szöveget átfogó tró-
pus lehetõségével találkozunk. Ennek
legjobb példáját Lukács György adja,
aki regényelméletében a regényt ma-
gával az iróniával azonosítja. Itt ér-
demesnek találom leírni Lukács meg-
fogalmazását az iróniával kapcsolat-
ban. Ezek szerint az irónia az istenek
nélküli korok negatív misztikája, a
legmagasabbrendû szabadság, amely
egy Isten nélküli világban felépíthe-
tõ. Az eposz Istennel telített világ, a
regény irónia.)

Kierkegaard mûve alapján (Az
irónia fogalma), és fõleg Friedrich
Schlegel írásai nyomán bontja ki az
irónia fogalmát, mely megbontja az
én belsõ egységét. Úgy érzem, hogy
egy kettõs ént próbál leírni. Egy tu-
lajdonképpeni ént, meg egy olyat,
amely mindenkor tisztában van buká-
sával. Az én bizonyos távolságtartás-
sal képes szemügyre venni önmagát.
(Baudelaire-re hivatkozva én magam
a nevetést is iróniának, lázadásnak
minõsítem.)

Az én a „misztifikált egyensúly
állapotából lebukik (vagy felemelke-
dik) saját misztifikációja tudatosítá-
sának szintjére”.
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Természetesen ez
nem egy derûs feladat.

Az irónia folyamán egy reflexív,
dialektikus folyamat jön létre, amely
nem más, mint az „önmagát gerjesztõ
tudatmozgás ismétlõdése.”
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Az irodalmi mû egy eszmét, egy
abszolútot vesz célba, amely felé ál-
landóan úton van. „Az irónia nem
más, mint radikális tagadás, amely
rombolás során mégis megnyilvánítja
az abszolútot, amely fele a mû tart.”

41

„A mû teljes széthullásának pillana-
tában, amikor látszólag minden elve-
szett, a mû helyreáll, mivel e radiká-
lis rombolás a dialektika egyik moz-
zanata volt, azé a dialektikáé, ame-
lyet a hegeli sémának megfelelõen az
abszolút felé tartó fejlõdési folyamat
történeti dialektikájaként értelme-
zünk.”

42
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„Az iróniával való szembesülés
azért nagyon jelentõs, mert Paul de
Man ennek a problémának a kapcsán
jutott el a retoricitás filozófiai kérdé-
seihez. Az irónia nem egyszerûen
tropológiai kérdés, hanem a szubjek-
tív létezésének formációja, az a lezár-
hatatlan retorikus láncolat, amelyben
valami ott lévõ szubjektív sose jele-
nik meg eredeti mivoltában, hanem
mindig olvasatok ironikus leképezé-
sein keresztül létezik, ironikus átírá-
sok sûrû, végtelen számú sorozatában
rejtõzik.”
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Heller Ágnes megállapítja
44

, hogy
a felvilágosodástól kezdõdõen (Ez
idõben minden bizonnyal a nyelv és a
gondolkodás belsõ kapcsolata és vál-
tozása leginkább abban az erõs hatás-
ban mutatkozik meg, amelyeket adott
esetben az írásbeliség, könyvnyomta-
tás, stb. gyakorolnak a tudat szerke-
zetére. Érdemes itt megjegyezni azt
is, hogy ókor tulajdonképpeni prózája
a hangos beszéd visszhangja, a miénk
az írás által jelenik meg, olvasva fel-
fogható. Az „új nyelviséget” napja-
inkban a gyerekek már születésüktõl
átveszik) az élettapasztalat és a nyelv
(filozófia nyelve) nem illenek össze.
A hagyományos filozófiai nyelvvel
szakítanak a nagy újítók, mint Rous-
seau, Diderot, Lessing. A hagyomá-

nyos karakterek, a grammatika meta-
morfózison mennek át.

Ebbõl indul ki Paul de Man is. Re-
torikával foglalkozva kifejti, hogy az
a 18 sz. után már nemcsak díszítõele-
me a szövegnek, hanem funkcionális
szerepet kap. Az ember belsõ termé-
szetében ugyanakkor benne rejlik a
retoricitás, az intencionalitás, és en-
nek elemzéséhez egyre kevesebben
érzik elégségesnek a hagyományos
analitikus filozófia módszereit.

Paul de Man gondolataiból, rend-
szerébõl mindenképpen táplálkozha-
tunk. A nyelv retoricitásának tudato-
sításával többé-kevésbé megmenekül-
hetünk a retorika csapdáiból. Csupán
szigorú olvasókká és írókká kell vál-
nunk.

Használhatjuk azt a meggyõzés-
ben, csupán egy szigorú elme, az
alakzatok félrevezetõ erejének a tuda-
tában lévõ elme kell hogy irányítsa a
nyelvet. Abban az esetben azonban,
amikor írás közben azt sem tudjuk,
hogy ezekkel csinálunk-e valamit
vagy sem, igen erõs lesz az a gyanú,
hogy tulajdonképpen nem tudjuk,
hogy mit cselekszünk.

Máté Ernõ
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Egy unitárius ének
tanulságai

Ezzel a címmel jelent meg
Kruppa Tamás cikke a Magyar
Könyvszemle 2001. évi 4. szá-
mában. A cikk Szõlõsi István
1635-ben, Kolozsváron kiadott
Rövid historia címû énekét is-
merteti. E költemény alapját
Jacobinus János, szintén Ko-
lozsváron, 1595-ben megjelent
latin nyelvû (Brevis enarratio)
mûve jelenti, amely a törökök
elleni legnagyobb gyõzelemmel
végzõdõ havasalföldi hadjáratról
szól.

A cikk szerzõje elõször a költõ
személyének kérdésével foglal-
kozik. Egy az Országos Levéltár
Acta Ecclesiastica anyagában
fennmaradt levél tanúsága sze-
rint annak írója, egy bizonyos
kolozsmonostori adószedõ sze-
mélye megegyezik az énekszerzõ
Szõlõsi Istvánnal. A levélbõl ki-
derül, hogy Szõlõsi protestáns:

lehet kálvinista, de valószínûbb,
hogy unitárius.

Az 1620-as években az
unitarizmus még igen erõs volt
Kolozsváron. A kollégium Kö-
zép-Kelet-Európa legjelentõsebb
ilyen jellegû intézménye volt. Az
intézmény számára érkezett
pénzbeli adományok jegyzéke
fennmaradt, és az adakozók ne-
vei között találkozunk Szõlõsi
István nevével is.

Kruppa Tamás ezután azt a
kérdést veti fel, hogy mi lehet az
oka annak, hogy egy anti-
trinitárius szerzõ népszerûsítõ
munkát ír a katolikus Báthory
Zsigmondról. Maguk a költõ sza-
vai árulják el, hogy a vers elké-
szítésével az volt a célja, hogy
ébren tartsa a régi dicsõség em-
lékét.

És itt kell foglalkoznunk a da-
tálás kérdésével. Szõlõsi valószí-
nûleg nem sokkal az 1635-ös
megjelenés elõtt, tehát I. Rá-
kóczy György korában írta a köl-
teményt. Rákóczy a kálvinizmus
hagyományos formáját szándé-
kozta államvallássá tenni, és
1635-ben hívta életre az elsõ
olyan törvényt a szombatosok el-
len, amelynek célja a felekezet
megsemmisítése volt.

A fejedelem következõ áldoza-
ta az unitárius egyház lett vol-
na, mivel a szombatosság és az
unitarizmus között nem tett kü-
lönbséget. Ebben a korban tehát
gyakran felidézõdhettek Bátho-
ry Zsigmond török ellenes har-
cai, amelyet úgy is fel lehetett
mutatni, mint az erdélyi feleke-
zetek összefogásának szép pél-
dáját.

Tóth Anita
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Unitárius portrék

Szabolcs bácsi 80 éves
80 éves? Ha behunyom a szemem, ma is látom a „férfi

presbiterek” padjában ülve, szemben vele a nõk között
Édesanyámat, akiket mi csak a karzatról nézhettünk, mert
ott volt a gyermekek helye. Akkor azt hittem, hogy a pres-
biterség nõi feladat, mert Szabolcs bácsin kívül csak
egy-két nagypapára emlékszem. Aktív, vezetõ állású férfi-
ként egyedül õ vállalta ezt a tisztséget.

A félelem és bizalmatlanság légköre vett körül minket.
Soha, sehol, senkinek nem mondhattuk el, hogy templom-
ba járunk, hogy mindent másképp gondolunk, mást hal-
lunk otthon – de errõl nem beszélünk –, mást hallunk az
iskolában.

Mégis volt egy biztos pont az életünkben, ahol végre
nem kellett hazudni, és ez a pont a templom volt.

Gyõrfi Pista bácsi hittanórái és R. Filep Imre megrázó,
várva-várt prédikációi, Szabolcs bácsi és Édesanyám a
presbiterek padjában.

Akkor elfelejtettük, hogy otthon is vörös nyakkendõben
kellett ugrálnunk, ha jött a népnevelõ, ha a végrehajtó le-

foglalta a rádiónkat és a könyvszekrényt. Az úttörõvezetõ
kérdésére, hogy: „Hiszel-e Istenben?” azt kellett válaszol-
ni, hogy „nem hiszek a Szentháromságban”.

Nehéz volt akkor gyermeknek lenni, de felnõttnek még
nehezebb.

Egyházunkat akkor is, mint évszázadok óta mindig,
nemcsak a kígyó okossága, a galamb szelídsége, de
egyenes gerincû, szókimondó, el nem tántorítható atyánk-
fiai is segítették megtartani és elõrevinni – ilyen oszlopos
tag Dr. Nyiredy Szabolcs is.

Ma is törtelen lendülettel küzd egyházunk építésén.
Okos tanácsaival, jobbító szándékkal áll mellettünk, hall-
gassuk meg: „Az egyház szeretetközösség és a szeretet-
közösségben békességnek kell uralkodnia.”

Köszönjük Szabolcs bácsi, Isten éltessen sokáig, adjon
Neked még sok aktív évet, jó egészséget mindnyájunk
örömére!

Atyafiságos szeretettel és tisztelettel:
Dr. Beke Ildikó

Dr. Nyiredy Szabolcs
Születetett: 1922-ben Budapesten, április 23-án

Világi tevékenységedet,
életutadat szakmai önéletraj-
zodból, írásaidból és a szak-
mai irodalomból megismerhet-
jük. Kérdésem az, hogy egy-
házi közösségedhez tartozá-
sodat végiggondoltad-e ?

Mióta vagy unitárius?

Nagyapám: Dr. Nyiredy Gé-
za, dédapám: Benczédi Ger-
gely, a kolozsvári unitárius kol-
légiumnak voltak megbecsült
tanárai. Szüleim a budapesti
gyülekezetnek voltak közsze-
retetben és köztiszteletben álló
igen aktív tagjai. Õseimmel
1790-ig találkozhattam a nagy-
ajtai egyházközség anyaköny-
veiben. Ezek az elõzmények
nyilvánvalóan meghatározták
az egyházhoz fûzõdõ viszo-
nyomat.

Milyen gyermekkori emléke-
ket õrzöl, amik a közösségi élethez kapcsolódnak?

Legmeghatározóbb élményeim a cserkészethez, a 345.
sz. János Zsigmond cserkészcsapathoz fûzõdnek. A csa-
pat Iván Lászlónak köszönhette megalakulását, és hálával
gondolok Pethõ Istvánra, elsõ cserkészparancsnokomra.

1931-ben, kilencévesen lettem cserkészapródjelölt. Ek-
kor már egy nagytáborozásban vettem részt Balatonsze-
pezden, ami teljes egyhónapos sátoréletet jelentett. A mai
gyerekek nem nagyon töltenek ennyi idõt sátoros nyara-
lással. 1938-ban segédtiszti és vízivezetõi képesítést sze-
reztem. Hálával és nagy szeretettel gondolok akkori cser-
készvezetõimre: Csucsy Laci bá’ra, Sándor Zoltán bá’ra,
hogy csak a legkiemelkedõbb vezetõket említsem.

A második világháború alatt
is táboroztunk: 1942-ben a
visszacsatolt felvidéki Beret-
kén, 1943-ban az erdélyi Bor-
széken, ahová vonattal és te-
herautóval utaztunk.

1931-tõl tartó aktív cser-
készkoromhoz annyi csodála-
tos élmény, emlék tartozik,
hogy azok felsorolására nem
is vállalkozhatom, csupán
egyet-kettõt említek meg.

Szívesen és büszkén em-
lékszem az 1933-as gödöllõi
cserkész-világtalálkozóra, a
Jamboree-re.

Nagy élményként éltem
meg azt a vízitúránkat, amikor
két saját építésû csónakkal
mentünk le a dunapataji unitá-
rius konferenciára.

Aztán boldogan gondolok
az 1988–89-es évekre, a Ma-

gyar Cserkészszövetség újraalakulására, mikor az a meg-
tiszteltetés ért, hogy 40 év után a Szövetség elsõ orszá-
gos ügyvezetõ elnökévé választottak.

1990-ben Huszti János püspökkel (aki gyerekkorában
az én õrsöm tagja volt) sikerült újra megalakítanunk a
Nagy Ignác utcában régi cserkészcsapatunkat.

Elsõ nyári táborunkat 1991-ben Magyarkúton ütöttük fel
nyugaton élõ egykori cserkészeink (elsõsorban az
USA-ban élõ Bartók Péter) jelentõs anyagi segítségével.

1994-ben 2 hetes mozgótábort szerveztünk Erdélybe,
amikor bérelt autóbuszunkkal bejártuk csaknem az egész
Székelyföldet és a történelmi városokat, helyeket (Kolozs-
vár, Torda, Brassó, Nagyenyed, Déva, Gyulafehérvár).
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Gyulafehérváron a székesegyházban megkoszorúztuk
Hunyadi János és János Zsigmond szarkofágját, valamint
Márton Áron erdélyi római katolikus püspök kriptáját.

Ezek csupa felemlõ pillanatokból álló élmények, Sza-
bolcs bácsi! De oszd meg velünk a cserkészet szomorú
eseményeit is!

1948-ban Zebegényben volt (akkor utolsó) nagytábo-
runk. Az év õszén – mint csapatparancsnokot – felhívott
telefonon a Kommunista Ifjúsági Szövetség V. kerületi tit-
kára és „randevút” kért tõlem.

A cserkészotthonban (a mai püspöki hivatal) találkoz-
tunk, ahol közölte, hogy a Belügyminisztérium a Magyar
Cserkészszövetséget feloszlatta, és felszólított, hogy a
csapat minden vagyontárgyát adjam át a Kommunista Ifjú-
sági Szövetségnek. Közöltem, hogy a csapatnak semmi-
lyen vagyontárgya nincs, mi az egyházközségtõl kapunk
kölcsön táborozáshoz szükséges eszközöket. Érvelése-
met a titkár nem fogadta el, igényt tartott továbbra is az ál-
talunk használt eszközökre, még akkor is, ha csak hasz-
náljuk azokat.

Közöltem, hogy ezek után a tárgyalást csak harmadik
személy jelenlétében vagyok hajlandó tovább folytatni.

Sem az épület akkori házfelügyelõje, Póké bácsi, sem a
házmegbízotti tisztet ellátó Dr. Weiss ügyvéd nem vállal-
kozott arra, hogy ezen a tárgyaláson harmadik személy le-
gyen, s ezzel segítséget nyújtson a cserkészcsapat „kirab-
lásához”.

Kis idõ múlva az ifjúsági titkár rendõrrel jött vissza, aki
asszisztált a jegyzõkönyv felvételénél, és bemutatva a
megszüntetésrõl szóló határozatot végül a cserkészott-
hont hatóságilag is lepecsételte.

Két nap múlva egy teherautó állt meg a ház elõtt, és el-
vittek mindent, ami a jegyzõkönyvben szerepelt. Még a
nagytáborokban készült képeket tartalmazó tablót és a
Jamboree-re készített székelykapunkat is elvitték általunk
ismeretlen helyre.

Szabolcs bácsi, térjünk vissza a gyerekkorodhoz egy ki-
csit. Hol konfirmáltál?

Az akkori Koháry utcában, tehát a mostani Nagy Ignác
utcában. Elemista koromban a Rákos (ma Hõgyes Endre
u.) 3-ban, vagyis a Misszióházban laktunk, utána a Koháry
utcai épület Alkotmány utcai részébe, a II. emeletre költöz-
tünk, s mindaddig ott éltünk, amíg édesapámat Kolozsvár-
ra helyezték. A család ekkor Kolozsvárra költözött, én pe-
dig egy évet még régi lakásunk kis szobájában, további
egy évet a Vilmos császár úti (ma Bajcsy-Zsilinszky út)
Székely Diákotthonban töltöttem el mûegyetemistaként.

Kötõdésem így nem szól egy helyhez, hanem a mai na-
pig is eljárok mindenhová helytõl függetlenül az engem ér-
deklõ unitárius rendezvényekre. Mint unitárius, az egész
Budapesthez tartozónak érzem magam. Elfogadom és
tiszteletben tartom emellett, hogy valakinek lehet „ked-
venc” papja.

Neked volt kedvenc prédikátorod?

Ha jól számolom 15 lelkész szolgálatával találkoztam a
70 év alatt.

Felejthetetlenek Pethõ István, dr. Iván László, Szent-
Iványi Sándor vezetõ lelkész, R. Filep Imre helyettes püs-
pök és Huszti János lelkész, késõbb püspök igehirdetései.
A legnagyobb hatást azonban Józan Miklós püspöki viká-
rius tette rám. Nemcsak azzal, amit mondott, hanem azzal
is, ahogy mondta. Egész egyénisége a szeretet és huma-
nizmus megtestesítõje volt. Minden szempontból csak fel-
nézni lehetett rá.

Azt látom, hogy rendszeresen jársz templomba, kulturá-
lis rendezvényekre. Nagyon aktív vagy.

Tudod, egyre nehezebb a lépcsõzés, utazás, de azért
igyekszem nem elhagyni magam. Az a véleményem, hogy
az embernek arra van ideje, amire akarja.

A hivatásom is hív még, a mai napig is dolgozom minõ-
ségbiztosítási vezetõként a gyógyszeriparban, ahol 1949-
ben kezdtem meg tevékenységemet.

A cserkészeten kívül az egyház szerves része volt az
életednek, ugye?

Én akartam, hogy szerves része legyen.
Az egyleti múltadról nem is beszéltünk még. Melyik egy-

letnek voltál tagja?

A Bölöni Farkas Sándor Unitárius Iparosok és Kereske-
dõk Köre, a Nõszövetség és Perczelné Kozma Flóra Uni-
tárius Leányegylet kivételével valamennyi egyletnek tagja
voltam.

De a leányegylettel is együttmûködtünk mint cserké-
szek: közösen állítottuk színpadra a MÁV „Új élet” Nyuga-
ti pályaudvari színpadán Csíky Gergely: A nagymama c.
három felvonásos színmûvét.

Tagja voltam a Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egye-
sületnek, akik évenként megrendezték az Unitárius Bált,
valamint teaestélyeket és vitadélutánokat.

Rendszeresen jártam a Dávid Ferenc Egylet budapesti
rendezvényire is.

Mondhatom Neked, az egyletek feloszlatását is nehéz
szívvel éltem meg.

Nagy megtiszteltetés és kárpótlás volt számomra, hogy
a rendszerváltás után újraalakult Dávid Ferenc Egylet –
Török Tamás atyánkfia sajnálatos halála után – elnökévé
választott.

Egy-egy mûsoros est megszervezése bizony sok idõt és
utánajárást igényel (témaválasztás, szereplõk kiváasztása
és felkérése, hely és idõpont egyeztetése stb.). De vala-
mennyi rendezvényünk, s fõleg az 1997-es Brassai Sámu-
el Emlékest és az „in memoriam László Gyula”-est sike-
ressége kárpótolt erõfeszítéseimért.

A rendezvények terheit együtt viseltük dr. Lõrinc Ernõné
Kelemen Ildikó fõtitkárunkkal. Csak azt kívánhatom, hogy
aki az elnökségben utódom lesz, hasonló tehetségû és tu-
dású, fáradhatatlan segítõtársat kapjon fõtitkárnak.

Mikor lettél presbiter, Szabolcs bácsi?

Elõször 1952-ben és egészen a 2000-ben elfogadott
törvényig, miszerint 70 év feletti egyháztag nem lehet tiszt-
ségviselõ. Vígasztal, hogy az örökös presbiterséget el-
nyertem.

Az 1950-es évektõl az Egyházi Képviselõ Tanács tagja
is voltam az elmúlt évig.

Fõgondnokhelyettesi tisztséget töltöttem be 9 éven át –
részben néhai Dr. Kiss József atyánkfiával együtt.

Az Unitárius Egyház Fõtanácsa 2001. évi februári ülé-
sén a tiszteletbeli fõtanácsi tag címet adományozta ne-
kem.

Egyházi tisztségviselõként milyen élményeket tudhatsz
magadénak?

1968-ban, a tordai országgyûlés 400 éves jubileumán
én helyezhettem el a Magyarországi Unitárius Egyház ko-
szorúját Dávid Ferenc Déva vári volt cellájában.

Aztán megvalósult az az EKT-beli javaslatom, hogy Bu-
dapesten nevezzenek el egy utcát vagy teret Szervét Mi-
hályról. A nevet az a tér kapta, ahol a pestszentlõrinci
templomunk felépült az az 1930-as években.

Fontos számomra, hogy az 1990-es évek elején sikerült
elérnem, hogy a kocsordi gyülekezet és az oda Erdélybõl
érkezett újonnan kinevezett lelkész közötti nézeteltérések
elsimuljanak, és helyreálljon a szeretetközösséghez illõ
béke és nyugalom a gyülekezetben.

Kedves Szabolcs bácsi!

Szívbõl köszöntünk ezen a szép kerek születésnapon.
Kívánunk Neked jó egészséget, további vitalitást, sok bol-
dogságot kis családod és nagy unitárius családod szerete-
tével körülölelve.

Muszka Ibolya
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Látogatóban
Dr. Sztankóczy Zoltánnál

Az elmúlt év végén egyházunk szeretve tisztelt tagja –
Dr. Sztankóczy Zoltán – sajnos megbetegedett.

Több heti kórházi kezelése alatt, aggódva érte sokan,
meglátogattuk: Rázmány Csaba püspök, Mikó István fõ-
gondnok, Kászoni József gyülekezeti lelkésze, Léta Sán-
dor lelkész és e cikk írója is.

Mint egyik kezelõorvosa elmondta, nem volt nap, hogy
ne lett volna látogatója.

Természetesen családtagjai voltak azok, akik naponta
több órát töltöttek az ágya mellett. Úgy vélem, ez sok
erõt adott a felépülésben.

A tavasz elsõ hónapjában került haza vágyott otthoná-
ba, ahol erõre kapva, reményeink szerint, hamarosan
folytatja az írást. Mert még sok feladatot jelölt ki maga
számára Zoltán, hogy milyen teológiai témában szeretne
értekezni – tovább gazdagítva szerzõi munkásságát.

Kívánunk erõt, egészséget, kedves Zoltán!

Muszka Ibolya
A felvétel otthonában készült 2002. márciusban

Salamon imájával
(I. Kir. 3. 9.)

„Add Uram, hogy választani tudjak” –
Így könyörgött egykor a bölcs király,
midõn az Úr álmában megjelent
Gibeonban egy csöndes éjszakán.

„Add belém az igaz szív delejét,
az mutassa, hogy mi a jó s gonosz,
bölcs eréllyel ítéljem a népet,
azt válasszam mindég, ami jót hoz”

Azóta már Salamon ott pihen,
hol a rút féreg sem lel több lakomát,
hol a cédrus megtorpan: a mélyben,
ott ítéli nagy csend birodalmát.

Horpadt mellén háromezer év ül.
Álomlátó szeme vak sötét üreg,
mégis látom vértelen ajakát,
amint az imádság róla lepereg.

Add Uram, hogy választani tudjak,
– utána mondom én is csendesen,
megítélni, oly nehezen tudom,
hogy a jó és gonosz vajon mi legyen.

Amit ma sokan jó-nak mondanak
nem ûzi-e gonoszként a holnap?
Egy csoport ha végre megleli a jót,
nem lesz még több annál, ki gonoszat kap?

Mi lesz az ára a vágyott jónak?
Valósággá érve nem lesz gonosz?
Vajon a mi jónk tetszik-e Neked,
vagy haragod érte minket ostoroz.

Faggatom a lelkiismeretet:
Mi lenne a jó, amit tehetek?
s a belsõ sugallat ezt ismétli:
Pecsétet mindég békére ütni!

Kárpátövezte földink fiai
ne kezdjék újra egymást rontani,
elég romlás volt ezer év alatt,
(torkunkon akad a romlott falat).

Az egységtudatot ne ossza meg
se tájszólás se hitkülönbözet,
jövõformálásra ez vezesse
a józan értelmet és a szívet.

Irányítsd Uram szívem delejét,
hogy jussak át bizton e homályon,
választani, ha már megismertem,
Te tudod, hogy csak a jót akarom.

Így zeng bennem Salamon imája
s így járulok gyakran Isten elé
én is, ha az éj alászáll s várva
hajol Õ a borús arcom fölé.

Szász Dénes (dr) Székelyudvarhely, 2002. február
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Egyházközségeink életébõl

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
– Január 13-án a Kossuth Rádió egyenes adásban

közvetítette az istentiszteletet, melyen a szószéki szol-
gálatot Rázmány Csaba püspök végezte, és megemléke-
zett az 1568. január 6–13. között tartott tordai ország-
gyûlés életbevágó fontosságáról és törvényhozataláról: a
lelkiismereti és vallásszabadság törvénybe iktatásáról.

– A Bartók Béla Unitárius Egyházközség életében si-
keres és lélekgazdagító esemény volt a február 9-én
megtartott gyülekezeti est. A meghívott vendég Ká-
nyádi Sándor erdélyi író, költõ volt. Színessé és vonzó-
vá tették az estet elõadásukkal: Süle Krisztina hegedû-
mûvésznõ és Incze Ildikó színmûvésznõ. A templom
zsúfolásig megtelt. Az estet szeretetvendégséggel zár-
tuk.

– Február 21-én délután, a Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának h. államtitkára, dr. Semjén Zsolt elõ-
adást tartott templomunkban. Elõadásának címe: Az
egyház és az állam viszonyának kialakulása az elmúlt
négy évben.

– Március 10-én az M1 egy félórás ismeretterjesztõ
filmet mutatott be a Hõgyes Endre utca 3. sz. alatt levõ
unitárius templomról, vagyis az 1923–1953 között mû-
ködõ Misszió Házról és a 2001-ben újjáalakult és önálló-
an mûködõ Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyház-
községrõl.

– Március 23-án az M1-en, a reggeli „Jó reggelt adj,
Istenem” címû mûsorban gyermekeink virágvasárnapi
összeállítást mutattak be.

– Március 23-án, szombaton du. 7 órától presbiteri
gyûlést tartottunk a gyülekezeti teremben, mely alka-
lommal 2 presbiter kivételével mindenki jelen volt.
Eredményes megbeszélést folytattunk az egyházközség
jövõjét illetõen. Egyben nagyszerû alkalom volt a talál-
kozásra, ismerkedésre.

– Március 24-én, vasárnap tartottuk meg az egyház-
községi közgyûlést, melyen a közgyûlés elfogadta a lel-
készi és a pénzügyi jelentést. A közgyûlést az egyház-
község gondnok-pénztárosa, Gergely Felicián nyitotta
meg, a gyûlést a lelkész vezette le.

– Húsvét ünnepe alkalmából, elsõ és másodnapján
délelõtt 10 órától tartottunk ünnepi istentiszteletet és

úrvacsoraosztást. A szolgálatokat Rázmány Csaba püs-
pök és Léta Sándor lelkész végezték. Az ünnep elsõ
napján a templom zsúfolásig megtelt. Örvendetes, hogy
nagyon sok fiatal volt jelen, sõt megnyugtató érzés volt
látni a fiatal házaspárokat piciny gyermekeikkel, mert
bennük látjuk az egyházközség jövendõjét biztosítva.
Ünnep másodnapján a szép számban megjelentek közül
sokan vettek úrvacsorát, valamint utána a Bartók Béla
Unitárius Nõszövetség megalakulása érdekében egy 10
tagú vezetõségi grémiumot neveztek ki, mely a további-
akban megteszi a szervezõi lépéseket.

– Január és február folyamán Rázmány Csaba püs-
pök és Léta Sándor lelkész meglátogatták több alkalom-
mal is a kórházban Sztankóczy Zoltán atyánkfiát, vala-
mint az Erdélyi Unitárius Egyház fõgondnokát, Balogh
Ferencet. Ez alkalommal is kívánunk nekik minél ha-
marabbi és teljes felgyógyulást. Azóta Sztankóczy Zol-
tán atyánkfia hazatért otthonába, és örömmel tudatjuk,
hogy egészsége sokat javult és most nagyon jól érzi ma-
gát. Kérjük a Gondviselõ Istent, hogy adjon erõt, egész-
séget a teljes felépüléshez és megszokott tevékenységé-
nek végzéséhez.

– Február folyamán felújítottuk a gyülekezeti kony-
hát. A munkálatokat Csiki Sándor végezte, melyért kö-
szönetet mondunk, és közmunkáját bejegyezzük az
aranykönyvbe.

Hálát és köszönetet mondunk minden olyan kedves
hívünknek, akik anyagilag hozzájárulnak az egyház-
község támogatásához, valamint közmunkájukkal és
anyagi adományaikkal segítik és gazdagítják egyház-
községüket. A hívek összefogása a legnagyobb erõ az
egyházközség megerõsödésében és hivatása betöltésé-
nek érdekében.

– Folytatódik a gyermekek valláserkölcsi nevelése,
minden vasárnap délelõtt 10 órától, valamint a konfir-
málók felkészítése a konfirmációra. Szeretettel várunk
minden gyermeket és kérjük a szülõket, hogy hozzák el
gyermekeiket ezekre az alkalmakra.

– Híveinket folyamatosan értesítjük levélben az egy-
házközségben történõ és bekövetkezõ eseményekrõl.

L. S.

Budapesti Unitárius Egyházközség
Lassan hagyományosnak tekinthetõ, az a havonta

egy alkalommal sorra kerülõ családi vasárnap, amikor
az istentiszteletre egybegyûltek nem haza mennek a
szélrózsa minden irányába, hanem istentiszteletet kö-
vetõen lemennek az elsõ emeleti gyülekezeti terembe,
ahol együtt ebédelnek és az egyházközség ügyes-bajos
dolgait beszélik meg. Kedves és kellemes ilyen jellegû
idõtöltésre kerülhetett sor január 27-én is, amikor több
mint 40 személy vett részt a közebéden. Nagyszerû al-
kalomnak bizonyul minden ilyen jellegû találkozás egy-
más jobb megértésére és az egyházközség dolgainak kö-
zös rendezésére.

Február 2-án került sor az új év elsõ szeretetvendég-
ségére, amelyet a gyülekezeti teremben tartottunk du.
17 órai kezdettel. Meghívott elõadónk Szávai Géza író
volt, aki bemutatatta „Székely Jeruzsálem” címû mun-
káját. Igazi író-olvasó csemegének bizonyult a találko-

zás, ami abból is lemérhetõ, hogy a szerzõ több mint 50!
kötetet adott el és dedikált könyvébõl. Az est jeles ven-
dégei voltak az egykori bözödújfalviak, akik közösen,
egy asztalnál együtt foglaltak helyet. Volt aki Bécsbõl,
Vácról, Budapestrõl és Nyúlból érkezett erre a jeles al-
kalomra. (Ehhez kapcsolódó részleteket lásd Zima Ber-
nadett cikkében.)

Február 16-án de. 11 órától Kríza Kálmánra, volt
presbiterünkre emlékeztünk születésének 100 éves év-
fordulója alkalmából a farkasréti temetõben. Du. 17
órától a kiterjedt Kríza-család apraja és nagyja az egy-
házközség templomában gyülekezett, ahol az egyház-
község lelkésze tartott emlékistentiszteletet meghalt,
de el nem feledett testvérünk emlékére. Ezt követte
Szabó Gyula kolozsvári író emlékbeszéde, akinek édes-
apja és Kríza Kálmán jó barátok voltak. Homoródalmás
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és Budapest közötti távolság sem tudta megszüntetni
az évtizedeken átívelõ barátságot.

Február 24-én, az istentiszteletet követõen újból
együtt vonultunk le a gyülekezeti terembe, több mint
hatvanan, hogy megünnepeljük a farsangbúcsúztató ke-
retében a hónap utolsó vasárnapján a családi vasár-
napot. Az ízletes ebédet, ami húslevesbõl, csirkesültbõl
és fánkból tevõdött össze, Brock Margitnak és „csapatá-
nak” köszönjük, akik vállalták, hogy ebbõl az alkalom-
ból asztalra kerül mindaz, ami szemnek szájnak ingere.

Március elsõ szombatján került sor az esztendõ máso-
dik szeretetvendégségére a szokásos helyen és idõben, a
gyülekezeti teremben. Nagyszerû program és kiváló
hangulat volt a jellemzõje rendezvényünknek. Meghí-
vott elõadóink közül a következõket emeljük ki: a 70
éves Tárkányi Imrét, aki eddig megjelent köteteibõl
adott elõ, Dr. Györgypál Katalint, a Kláris címû folyó-
irat fõszerkesztõjét, Sellei Zoltán elõadómûvészt, a Ma-
gyar Kultúra Lovagját, akik az alkotó munkásságából
adtak elõ prózai és lírai írásokat. Közremûködött még
Tokos Zoltán gitármûvész Andalúziából és Péterffy
György V. éves református teológiai hallgató Budapest-
rõl, aki az est áhítatát tartotta. Az elõadóestet képzõ-
mûvészeti tárlat megnyitása követte, ez alkalomból
Morschhauser Miklós mûveibõl állítottunk ki. A rendez-
vényt szeretetvendégség zárta.

Nagypénteken du. 18 órai kezdettel került sor az Uni-
tárius Passió elõadására; énekvezérünk Vadady Attila
tanította be Tóth Bence, dr. Tábor István, Bardócz Gá-
bor részére a passiójátékot.

Március 31-én, a hónap utolsó vasárnapján ünnepel-
hette a keresztény világ húsvét szép ünnepét. Mint min-
dig az idén is ez alkalommal voltak a legtöbben híveink
a templomban, több mint 250 jelenlévõ férfi és nõ részé-
re szolgálták ki a lelkészek az úrvacsorát. Mivel az
idéni ünnepkörben légátusnk nem volt, ezért az úrva-
csora kiosztásánál Szász János nyugalmazott lelkész
segédkezett, akinek szolgálatáért ezúton is köszönetet
mondunk.

Ünnep másodnapján is úrvacsoraosztás volt. Ezt
megelõzõen Kászoni József lelkész és Zoltán Csaba

presbiter idõs híveket látogattak meg otthonaikban,
hogy õket is részesítsék az úrasztala áldásaiban.

Április 13-ra tervezi az egyházközség a 200l–2002-es
év utolsó, záró templomi szeretetvendégség megtartását
du. 17 órai kezdettel. Mûsoron a következõk szerepel-
nek: áhítat, Kádár István Quartettje elõadja Dvorzak
Opus 98. mûvét. Meghívott elõadónk Szabó Gyula ko-
lozsvári író, aki „Itt vagyok!” bemutatkozása keretében
ismerteti nemrég megjelent munkáját: „Képek a kutya-
szorítóból”. Minderre a templomban kerül sor, amit
majd a gyülekezeti teremben képkiállítás követ. Sor ke-
rül Orbán Sándor kolozsvári képzõmûvész kiállítására,
amelyet Bartis Ferenc író, az Összmagyar Testület elnö-
ke nyit meg.

A bibliaórák tartása, a valláserkölcsi nevelés, a kon-
firmációra való felkészítés egyházközségünkben folya-
matos.

Szertartásaink:
Esketés: 2002. február 23-án került sor Lámfalusi

Csaba és Lõrinczy Réka esküvõjére.
Keresztelés: 2002. február 16-án kereszteltük Kríza

György és Molnár Anna kislányát, Júlia-Éva-t; február
17-én Szél László és Csonka Judit kisfiát, Áron-t; febru-
ár 23-án Baji Imre és Nagy Katalin lányát, Izabellá-t;
március 17-én Durugy András és Galambosi Gabriella
kisfiát, Ádám-ot; március 24-én Sengler Vilmos György
és Pap Mária kislányát, Anna-t; április 6-án Székely
András és Sándor Csilla Mária gyermekét, Ákos-t; áp-
rilis 7-én Kálnoki Kis Attila és Szabó Krisztina gyerme-
két. Zsombor-t.

Temetés: 2002. február 6. Gyurka Jánosné sz. Vö-
rös Terézia. 2002. február 15. Nagy Ferencné sz. Pa-
taki-Istók Margit. 2002. február 19. özv. Bécs
Ferencné sz. Nagy Erzsébet. 2002. március 25. Nagy
Miklós István. 2002. április 9. Bencze Mártonné sz.
Tercsi Franciska. 2002. április 11. Tüskés Árpádné
sz. Dutka Teréz Istenben megboldogult testvéreinket
búcsúztattuk.

Lapzárta elõtt értesültünk arról, hogy életének 75.
évében meghalt Dr. Tiboldi Tibor, akit Szegeden helyze-
tek örök nyugalomra.

(–)

Hit, élet, halál

Akár az elõadás mottójának is nevezhetjük ezt a há-
rom szót. Annak az elõadásnak, melyet Szávai Géza
Székely Jeruzsálem címû könyvérõl tartott. Az író feb-
ruár másodikán szeretetvendégséggel egybekötött szer-
zõi esten mutatta be annak az erdélyi magyar közösség-
nek a történetét, akik a XVI. század végén áttértek a
zsidók hitére. Történt mindez a reformáció ideje alatt,
amikor Erdély jelentõs része az unitárius hitet válasz-
totta. Mivel vérségileg semmi közük nem volt a zsidók-
hoz, így lelki zsidóknak nevezték magukat, a köznyelv
pedig székely szombatosokként emlegette õket. Saját
sorsukat vélték felfedezni az Ótestamentumban, átvet-
ték a zsidó szertartásokat, hála Péchi Simonnak, aki
héberrõl lefordítva magyar nyelvre, gyakorolhatóvá tet-
te a zsidó vallást. Jókai Mór Egy az Isten c. regényében
így ír a székelybõl lett zsidókról: „... Istentiszteletök s
szokásaik végrehajtásában a legortodoxabb zsidó szigo-
rúságával járnak el, dacára, hogy együtt élnek keresz-
tény fajrokonaikkal, egyforma ruhában járnak, s ugyan-
azon nyelven beszélnek ezekkel; nemzetiségükre ma-
gyarok, vallásukra zsidók... A szombat minden óráit oly
szigorúan szentelik meg, amint azt a negyedik paran-
csolat betûi követelik meg...” A Küsmöd pataka mentén
ekkortájt majdnem minden családnak volt egy úgyneve-
zett zsidózó pillanata amikor úgy érezte: „Semmi nem

zárja ki, hogy zsidó lehessek. A hitnek biológiai határt
Isten nem szabott. A hit és a lelkiismeret szabad. Hát
szabad zsidónak lennem.” A hitújító erdélyi zsidók kö-
zött egészen egyedülálló világszemlélettel is találko-
zunk. Borsos Tamás nevét kell megemlíteni, aki önélet-
írását idõben háromféleképpen helyezi el: „... a világ te-
remtésétõl számított 5573. esztendõben az Úrjézus
Krisztus 1614. évében, Mohamed próféta 1025. évében.”
Mûvében ugyanis egyaránt szólni kíván a zsidókhoz, a
keresztényekhez és a muzulmánokhoz. A XVII. század
elején, Erdély területén több nemzetiség, különbözõ hi-
tet gyakorolva élt egymás mellett példamutató módon,
a tolerancia jegyében. A békés egymás mellett élés
azonban nem tarthatott sokáig, hiszen a szombatosok
évszázadokon át üldözöttek lettek, egészen az 1800-as
évek végéig, amikor a szabad vallásgyakorlást rájuk is
kiterjesztették. Ezt a lélegzetvételnyi idõt, mely körül-
belül negyed évszázadig tartott, Eötvös József minisz-
ternek köszönhették, aki a bözödújfalusiak hivatalos
kérelmére 1869-ben megengedõ rendelettel biztosította,
hogy a sok évszázados tiltás és titkolás után nyíltan zsi-
dók lehessenek az erdélyi zsidók. Ekkora azonban már
csak egy-két székely faluban maradtak szombatos hí-
vek. 1940 körül pedig Bözödújfalu, a Székely Jeruzsá-
lem maradt az egyetlen hely, mely otthon adhatott a
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székely zsidók kicsiny táborának. „Hatósági rábeszélés-
sel” azonban itt is igyekeztek visszatéríteni akit csak le-
hetett a zsidó hitrõl valamelyik keresztény vallásba.
Végül a zsidótörvények, melyek még a „visszakeresztel-
kedetteket” sem kímélték, majd a Ceausescu-diktatúra
majdnem teljesen kiirtotta a hitükhöz hû székely zsidó-
kat. Bözödújfalut, a szombatosok Jeruzsálemét, a ro-
mán hatóságok elárasztották vízzel. A falu megmaradt
idõs lakóit – fiatalok a 80-as évek közepére már alig
maradtak – pedig kiköltöztették Erdõszentgyörgy
panelnegyedeibe. Ezek az úgynevezett gettólakók min-
den év augusztusában találkoznak a bözödújfalusi tó
északi partján.

Szávai Géza a székely zsidók mintegy négyszáz éves
küzdelmeinek bemutatásával párhuzamosan saját élet-
útját, világnézetének kialakulását is feltárja. A legke-
gyetlenebb éveket (70-es, 80-as) töltötte Bukarestben,
míg végül 1988-ban sikerült Eszter lányával Budapest-
re menekülnie, ahol felesége már egy éve betegsége mi-
att egy szanatóriumban tartózkodott. Az író maga
Küsmödön született, ahol az apai ágon katolikus, anyai
ágon unitárius gyermeket katolikusként keresztelték és
a küsmödi református parókián tanították vallásosság-
ra. Tanítói lakban élt a falu temploma mellett, melyet
még Hunyadi János építtetett. Olyan környezetben nõtt
fel, ahol mindig úgy érezhette: közvetlen kapcsolata van
a történelemmel. „A Székely Jeruzsálem története szá-
momra olyan, mint egy álom, melyben több száz év ese-
ményei kavarognak. A valóságot az álmok nem változ-
tatják meg, de legalább az igazat mutatják. Az álmok
nem hazudnak. Az álmok visszatérnek. A logika pedig
örök... És ha mindez így van – márpedig így van –, ak-

kor a Székely Jeruzsálemet az emberi emlékezet szá-
mára megmenthetõnek kell tekinteni.”

A székelyföldi születésû író nemcsak tollával követett
el mindent annak érdekében, hogy megmentse a Szé-
kely Jeruzsálemet. Szívszorító, mondhatni megrázó fo-
tókat készített, melyekkel könyvét is illusztrálta, és
amelyekbõl jó néhány az elõadása során a gyülekezeti
terem falára is felkerült. Ami Bözödújfaluból megma-
radt, képek (átlátszó templomok), melyek önmagukért
beszélnek, elmesélik a szomorú és gyalázatos emberi
cselekedetet. Ezekkel a fotókkal a frankfurti könyvkiál-
lításon is mély döbbenetet keltett a külföldi látogatók
körében, akik egyre csak azt kérdezték, hol van ez a
Székely Jeruzsálem, talán a Közel-Keleten. Nem. „A
vízzel elárasztott Székely Jeruzsálem Európában van.”
Szávai már gyermekkorában elkezdett fényképezni Gy.
Imre katolikus etédi plébános segítségével. Eleinte
ugyan festeni tanult, de hamar rádöbbent, hogy a fény-
képészet sokkal közelebb áll hozzá. A plébánostól még
az elõhívás és a napfénnyel történõ nagyítás techniká-
ját is elsajátította. És az író elkezdett fotózni. Fotózta a
majd 20 kilométer hosszú Küsmöd folyó völgyét: „Arra
számítottam, hogy ha Bözödújfalu: a Székely Jeruzsá-
lem, akkor ebbõl kiindulva egyszer talán megtalálom a
titkos vagy torzító, de a föld felszínén el nem rejthetõ
léptéket, és aztán rábukkanok a székelyföldi Betlehem-
re, ahová majd visszatér a Messiás.” Hálásak lehetünk
ennek az ifjúkori szenvedélynek, az író fényképei nélkül
még nehezebb lenne elképzelni, hogy egykoron a
bözödújfalusi tó fenekén egy falu állott, hogy ott, ahol
ma már csak egy csónak ringatózik, benne horgászok-
kal, hajdan utcák keresztezték egymást.

Zima Bernadett

Pestszentlõrinc
Február 16-án gyermekzsivajtól volt hangos templo-

munk, katicabogarak, kisegerek, varázslók lepték el
gyülekezeti termünket. Farsangra gyûltek össze kicsik
és nagyok. Vadady Attila vezetésével a Black and Vek-
ker együttes húzta a talpalávalót, illetve zenei fejtörõk-
kel szórakoztatták a megjelenteket, akinek pedig kedve
volt az egyik sarokban csörgõ hangszereket készíthetett
ezalatt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Nagy Ignác
utcai vasárnapi iskolások is eljöttek velünk ünnepelni
Muszka Ibolya hitoktató vezetésével. A gyermekprogra-
mot az ifjúság mulatsága követte.

Február 23-án Avar Istvánt, a nemzet színészét hív-
tuk meg vendégnek szokásos havi gyülekezeti napunk-
ra. A mûvész úr, kérdéseinkre válaszolva, mesélt életé-
rõl, pályájának legfontosabb állomásairól, kedves szere-
peirõl és terveirõl. Az áhítatot Léta Sándor, a Bartók

Béla egyházközség lelkésze tartotta, aki most szolgált
elõször nálunk. A beszélgetés után Pirisi Anna és édes-
anyja rövid furulyadarabokkal szórakoztatott bennün-
ket. Természetesen ezen az estén sem maradhatott el
az egyházközségünk asszonyai által készített borsos to-
kány, illetve a tortaárverés.

A gyülekezeti nap elõtt megtartottuk évi elsõ közgyû-
lésünket is, ahol többek között eldöntöttük, hogy gyüle-
kezeti napjainkon idõnként mi magunk tartunk elõ-
adást, élménybeszámolót, hogy minél jobban megismer-
hessük egymást. Ezért márciusban egyházközségünk
jegyzõje, Kaszay Emília mesélt argentínai utazásáról.
Videofilmet is láthattunk az Iguazu vízesésrõl és a
Perito Morenoról, Patagónia jégfolyójáról. Az áhítatot
Vadady Virág és Szász Adrienne tartotta.

Március 31-én együtt ünnepeltük húsvét ünnepét.
Még szebbé tette ünnepünket, hogy az Úrasztalán ott
állt az az úrvacsorai kehely, amelyet nemrégen kaptunk
vissza, és amelyet hajdanán a pestszenterzsébeti unitá-
riusok használtak.

Örömmel hozzuk mindenki tudomására, hogy nemré-
giben megjelent Emlékezések, tanulmányok Pestszent-
lõrinc–Pestszentimre múltjáról címû könyv harmadik
kötete, amelyben ismét olvashatunk a lõrinci unitáriu-
sokról, Szász János: Mibe kerül egy templom felépítése?
címû tanulmányában. A templom építésének történeté-
vel, illetve Szervét Mihállyal foglalkozott az a két Jó
reggelt adj, Istenem televíziós mûsor is, amelyet templo-
munkban rögzítettek.

Végezetül itt hívjuk fel minden kedves testvérünk fi-
gyelmét, hogy egyházközségünket ezentúl bármilyen
problémával a következõ két telefonszámon lehet hívni:
297-5505 vagy 297-5506.

Sz. A.
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Debrecen

Az év elején, egyházközségünk tisztújító közgyûlésén
Dr. Oláh Andort tiszteletbeli gondnoknak választottuk,
megköszönve 16 éves gondnoki munkáját. Ez után új
gondnokokat választottunk Dr. Kozák Miklós és Dr.
Palatka Károly személyében, valamint három új presbi-
terrel bõvítettük a keblitanácsot: Füri Rajmondnével,
Dobolyi Aliceval és Geréd Lászlóval. Az új vezetõ csapat
máris érezhetõ új lendületet hozott a gyülekezetbe.

Kozák Miklós és Püspöki Zoltán adományából, Bajor
János lelkész 35 éve kezdõdött szolgálata jubileumára,
emléktábla készült, melyet ünnepélyesen felavattunk.
A tavasz beálltával látható a hívek ragaszkodása, Ja-
kab Jánosné, Etus minden vasárnapra friss virággal dí-
szíti a cínteremben lévõ márványtáblát.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma „millenniumi vallási
alapjából”, pályázati úton, egyházközségünk egy kétmil-
lió forintos támogatáshoz jutott. Ennek felhasználási
határideje 2002. március 31. volt, ezért igen gyors
ütemben kellett a munkálatokat elvégeznünk. Annál
meglepõbb és örömteljesebb volt szemlélni a látványos
változásokat: megújult a kapu, a bejárati rész, a pince-
ajtó, -lejárat és -ablakok. A tetõszerkezeten apró, de
igen szükséges javításokat végeztettünk. Végre van a
lelkészi lakásnak fürdõszobája és immár korszerû
fûtése minden szobában. Felújítottuk a vendéglakást. A
lelkészi lakás egyik szobája eddig fogorvosi rendelõként
mûködött, ám felújítás után lelkészi iroda, hittanterem,
délutáni fórumaink meghitt helyisége alakult ki belõle.
Persze munka közben értek meglepetések. Az egyik
szobában beszakadt a tetõ, a padló alatt évtizedes gom-
básodás stb., mindez állandó átcsoportosítást igényelt.
Így lesz a lelkészbõl építésvezetõ. De jó érzés látni, hogy
a külsõ megújulás hat a gyülekezeti élet belsõ motorjá-
nak mûködésére is. Jó érzés volt látni a folyamatos
érdeklõdést és segítõkészséget! Nagyszerû gyülekezeti

alkalmaknak bizonyultak a közmunkával töltött hétvé-
gék.

A Debreceni Unitárius Egyházközség, az ország
észak-keleti részének egyik szórványközpontja. Mint
ilyen, szórványstratégiánkban igen fontosnak tartjuk
kiépíteni az ehhez szükséges infrastruktúrát. Várható-
an májusra teljesen elkészül az iroda, ahol tovább bõ-
vülhetnek „szolgáltatásaink”. Kis egyháznak nehéz köz-
szolgálati teendõket magára vállalni. De ha magunkhoz
arányosan szõjük álmainkat, sok munkával, felkészült-
séggel van mit adnunk a társadalomnak. Mi nem rög-
tön a világmegváltást tûztük ki célul, hanem bekapcso-
lódva a város, a régió életébe, ökumenikus és világi
kapcsolatainkat fokozatosan építgetve szeretnénk lépe-
getni elõre.

A mi elképzeléseink: professzionális lelki gondozást
szervezni végzett pszichológus és grafológus segítségé-
vel, mely nemcsak gyülekezetünk számára nyitott, ha-
nem mindenki felé. Ez missziós tevékenységünk egyik
fontos pillére. A másik az egyetemi ifjúsággal kiépülõ
kapcsolatunk: tudomány és vallás párbeszéde
(Chardin-kör), bibliaórák („Nõi tea”, tematikus soroza-
tok), filmklub, zenész fiatalok és zenetanárok bevonása,
alkalmanként istentiszteleteinken is.

A húsvétot megelõzõ nagyhéten úrvacsorás istentisz-
telettel búcsúztam egy idõre a miskolci és vásáros-
naményi szórványoktól, mivel kisbabát várok, és az or-
vos veszélyeztetett várandósság okán tiltja az utazga-
tást a további hónapokban. Nagycsütörtökön az evangé-
likus egyházban részt vettem egy hagyományos páska-
vacsorán. A nagypéntekrõl rövid áhítattal emlékeztünk
meg. Húsvét elsõ napján megtelt a debreceni imahá-
zunk, több mint negyvenen vettünk úrvacsorát. A hitta-
nos gyerekek már javában készülnek az Anyák napjára
az istentisztelet keretében tartandó kis mûsorral.

Miklósi-Vári Katalin

Füzesgyarmat
Farsangbúcsúztatás után az elsõ, Húsvétra elõkészí-

tõ vasárnapon délután hittanórás gyermekeink örven-
deztették meg a gyülekezetet élménytadó „szertartás”
után. A gyermekistentiszteletet Nagy Anita és testvére
Alexandra vezette, irányította. Szandi az evangélium-
ból olvasott, nõvére pedig ahhoz az elhangzott történet-
hez olvasta el a hozzáfûzését a Kis Biblia alapján. A né-
pesnek mondható kis gyülekezet tagjai figyelemmel
hallgatták. Ennek az istentiszteletnek a keretében
nyújtottuk át ünnepélyesen az újonnan megválasztott
egyházközségi tisztségviselõknek a megbízó leveleiket.
A templomból az imaterembe vonultunk a szeretetven-
dégséget megtartani. Itt a hittanosokkal hitvalló éneke-
ket adtunk elõ a jelenlévõk nagy megelégedésére. Köz-
ben elkeltek a tombolajegyek, és kisorsoltuk a szeren-
csés nyerõket. A gyerekek, szüleik, nagyszüleik és a
megjelentek közül is néhányan értékes, szép ajándéko-
kat hoztak kisorsolásra. A bejövetel kisebbik részét a
2002es, Erdélybõl hozott könyvnaptárak kifizetésére
fordítottuk, a többit pedig betettük a júniusban sorra
kerülõ hittanos kirándulás fedezetének alapjába.

A következõ, gyermekistentisztelettel egybekötött
szeretetvendégségre április 21-én délután kerül sor. Ez
lesz az utolsó alkalom, hogy imatermünket használhat-
juk, mert nagy terv megvalósításába fogott kis egyház-
községünk.

Történelmi lépésre szántuk el magunkat a tél folya-
mán. Magyarországi Unitárius Egyházunkban több,
mint félszáz éve nem volt erre példa. A gyülekezet a
nyári, július végi 100 éves jubileumi ünnepen teszi le
alapkövét egy új lelkészi lakásnak. A tervek készen
vannak, pályázatot nyújtottunk be a Széchenyi
Terv-hez, és természetesen várjuk minden jó léleknek
adományát. Az illetékes hivatal életveszélyesnek nyil-
vánította a másfélszáz éves papilakot, és lebontatásra
kötelezte 90 napos határidõvel az egyházközséget.
Hisszük, hogy megsegít a gondviselõ Isten, mert gyüle-
kezetünknek nincs lelkészi lakása, és nem tudhatjuk,
hogy az élet mit tartogat, s ha lelkész nélkül marad a
gyülekezet, az új lelkésznek nem lesz, ahol lakni, ami
jóvátehehetetlen következményekkel fog járni, mert
szétszéled ez a kis közösség.

Március elsõ vasárnapján a helybeli Idõsek Otthoná-
ban tartottunk istentiszteletet, utána Gyulára mentünk
ugyanilyen ünnepi elõkészítõ szertartást végezni. Mind
az Otthonban, mind pedig Gyulán a megszokott, lelkes
csapat várt szeretettel. Illesse köszönet e helyrõl is a
gyulai szórványgondnokasszonyt mindenkori szeretet-
teljes vendéglátásáért.

Március 15-én részt vettem a kisváros, nemzeti ün-
nepünk alkalmából rendezett ünnepségén. Néhány hí-
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vünket is ott láthattuk, de szívbe markoló az a látvány,
amilyen közömbösséggel rendezik itt e nagy ünnepet, és
ahogy azon az emberek megjelennek. Mi, hittanórás
gyerekeinkkel és templomi gyülekezetünk tagjaival,
szoborparkunkban virágokat helyeztünk el az
1848–49-es forradalom emlékmûvénél. Bibliát olvas-
tunk, imádkoztunk és énekeltünk.

Március 17-én a bélmegyeri nyugdíjas dalárdánkkal
egy emlékezetes forradalmi évfordulón szerepeltünk
nagy lelkesedéssel. Március 23-án a füzesgyarmati
nyugdíjas dalárdánkkal voltunk Derecskén, ahol szin-
tén szép sikerrel szerepeltünk. Közben készültünk a
Húsvét megünneplésére és a Nagypénteki Passió el-
éneklésére. Virágvasárnapján, a zord idõ ellenére is a
szokásos gyülekezet indult el az ünnep felé vezetõ krisz-
tusi úton. Nagypénteken este elõadtuk a Passiót szép
gyülekezet elõtt. A még mindig mostoha idõ ellenére
megjelentekkel ünnepi elõzetes köszöntést tartottunk
az imatermünkben.

Húsvét elsõ napján a természet ragyogásával is mo-
solygott ránk az ünnep. Keresztelõnk is volt, Varga At-
tila Rolandot vettük fel egyházunk tagjai közé. A hozzá-
tartozókkal együtt közel 60-an voltunk, amely közösség
több, mint fele úrvacsorát is vett. Délután fél kettõkor
vártak a hívek, fõleg a szimpatizánsok az Idõsek Ottho-
nában. Mi osztottunk úrvacsorát, és ezután is ez a mi
feladatunk lesz, mert néhány évvel ezelõtt nagylelkûen
átengedtük ezt a református lelkésznek, mert õk van-
nak többségben, de elsõ napján õk soha nem érkeznek
kiszolgáltatni az úrvacsorát az Otthon lakóinak. Dél-
után fél négy órakor már a Gyula, 48-as utca, 11. szám

alatt, a város által rendelkezésünkre bocsátott imate-
remnek használt helyiségben köszönthettük egymást.
Szép kis gyülekezetünk létszámát gyarapította egy Bu-
dapestrõl érkezett házaspár, akik gyógykezelésre jöttek,
de nem hagyták ki a húsvéti ünnepet.

Az ünnepek második napjának nagyon lanyha meg-
tartása miatt nem volt népes az istentisztelet, de meg-
tartottuk, és utána felkerestük a meglocsolni szándéko-
zott nõtestvéreinket, gondnoknõnket, presbiterasszo-
nyainkat.

Az elvégzett szertartások rendjén megemlékezünk
azokról is, akiket gyászszertartásunkkal búcsúztat-
tunk, adtunk át az örökkévalóságnak: ifj. Rábai István
42, id, Varga András 69, Zsíros József 72, Földi Lajos 8o
és Godó Zoltán 65 éves korában. Nyugodjanak békében,
a hozzátartozók találjanak megnyugvást Istenben.

A nagy sorsforduló elõtt álló kis hazánk jövendõjének
érdekében híveinkhez fordultunk, és felhívtuk figyel-
müket, hogy menjenek el a választásokra, és szavazata-
ikkal támogassák azokat, akik keresztényi, alázatos lé-
lekkel, odaadással fogják szolgálni ezt a népet és hatá-
rainkon kívül élõ testvéreinket is.

A nagy történelmi sodrásban, ahogy említettük, min-
den gondolatunkat merész álmunk megvalósítása felé
fordítjuk, és minden erõnket annak szolgálatába. Ha Is-
ten velünk lesz, akkor sikerülni fog a jó szándékú embe-
reknek összefogni és a lehetetlent is lebírni, ahogy Ady
fogalmazta. De addig még sok-sok hiterõsítõ, élményt
adó alkalomnak kell jönnie. Áprilisi tavaszunk így re-
méltet.

B. L.

Gyõr
Az „újjászületés ünnepe”

Csodálatos volt az idei ünnep. Nyarat idézõ meleg, vi-
rágos gyümölcsfaágak, simogató, puha szellõ ... A har-
matos húsvéti reggelt bearanyozta a feltámadás öröme.

A természet is ünnepelt: legszebb ruháját felöltve hir-
dette a gyõzedelmes élet örömét, a megújulás derûjét.
Szívünket-lelkünket ismét körülsimogatta a remény...

Talán valami hasonlót érezhettek az apostolok is,
amikor szembesültek a kétségtelen ténnyel: Jézus feltá-
madt, él! Ettõl a pillanattól kezdve el nem múló öröm
dobogott szívükben. Csodálatos ez a húsvétban gyökere-
zõ élet, a reménynek ez a különleges megtapasztalása.
A kérdés csak az: tudunk-e vele mit kezdeni? Amikor
körülöttünk kivirul, újjászületik a természet, a keresz-
tény világ a feltámadás örömét hirdeti, vajjon bennünk
viszhangra talál-e mindez?

Örömmel állapíthattuk meg, hogy igen. Sokan és sok
helyrõl érkeztünk a húsvéti istentiszteletre. Mi is része-
sei akartunk lenni a csodának, és lélekben megtapasz-
talni a megújulás természetben megmutatkozó tényét.
Bár az idõ rendkívül kedvezõ volt, de ezt elõre nem tud-
hattuk, nem a megszokott kerti-sátoros istentiszteletre
került sor, hanem a helyi Gyõr-Likócsi Részönkormány-
zat épületében találkoztunk. Mivel Likócson nincs
templom, két felekezet: a katolikus és az unitárius tart-
ja itt istentiszteleteit nagyobb ünnepeken. Létszámunk
nem érte el a százat, de a megtett kilométerek messze-
menõen bizonyították, hogy az Észak-Nyugat Dunántú-
li egyedüli egyházközségnek van létjogosultsága, és ér-
demes volna nagyobb figyelemmel és segítséggel (nem-
csak a mindig megígért erkölcsivel) kísérni a legfiata-
labb egyházközség megmaradási és fejlõdési erõfeszíté-
seit. Gyõr, Bécs, Budapest, Érd, Hajmáskér, Mosonma-

gyaróvár, Nyúl, Abda, Gyorság, Mosonszentmiklós,
Ménfõcsanak, Sopron, Szombathely, Tata, Tatabánya,
Pápa stb. unitáriusai érezték fontosnak, hogy hitükrõl
ez alkalommal is bizonyságot tegyenek. Kitartásukért,
hithûségükért illesse ezúton is köszönet õket.

A bizalomra és reményre annál is inkább szükség
van, mert az egyházközség idén ünnepli fennállásának
tizedik esztendejét, és továbbra is hisz abban, hogy
megvalósulhat nagy álma, az a lelki otthon, a templom,
mely biztosítéka lehet a következõ unitárius nemzedé-
kek megmaradásának. Ezt sokan megértették ország-
szerte, de még mindig vannak, fõleg olyanok, akik dön-
tési lehetõséggel rendelkeznek, akik, ha értik is, sem-
mit nem tesznek, hogy hitében és reményében megerõ-
sítsék az unitarizmus fájának e legfrissebb hajtását.

Megmaradni akarásunk ünnepi megnyilatkozására
szeptember második vasárnapján, 8-án du. 3 órai kez-
dettel kerül sor konfirmációval és kerti szeretetvendég-
séggel egybekötött ünnepi istentiszteletünkön. Eddig
bejelentkezett és felkutatott konfirmandusok száma:
Gyõrbõl (egy ifjú és hajadon), Gyorságról (egy ifjú),
Mosonszentmiklósról (egy ifjú), Rábapatonyáról (egy if-
jú), Hajmáskérrõl (egy hajadon), Kapuvárról (egy ifjú),
összesen hét.

Az ünnepi alkalomra ezúton is szeretettel hívunk és
várunk minden érdeklõdõt. Ne feledjék Tízéves a Gyõri
Unitárius Egyházközség. Történelmi idõben a mi törté-
nelmi felelõsségünk, hogy majdan a századikat is meg-
ünnepelje.

Ez volt és marad a mi idei húsvétunk megújító remé-
nye.

Sándor Gy. Mátyás
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Hódmezõvásárhely
Itt, a Dél-Alföldön 2002 ben hamar beköszöntött a ta-

vasz. Menyasszonyi ruhákban pompáznak a gyümölcs-
fák, vidámságot sugároznak napfényben a sárga nárci-
szok, piros tulipánok, szép nefelejcsek. Megérkezett a
legnagyobb tavaszi ünnep, a HÚSVÉT. Ahogy egy csa-
lád ilyenkor kikapcsolódik a rohanásból, úgy gyûlt össze
kis közösségünk a hódmezõvásárhelyi unitárius temp-
lom úrvacsorát is osztó istentiszteletére.

Tünde tiszteletes asszony hívogatóan csengõ ének-
hangja, Borsos Annamária mindig készségesen segítõ
zongoratanárnõ orgonajátéka az elkésõnek is bátorsá-
got ad a belépésre. A padsorok telve, körbenézünk: ki
nem jött el, ki nem lehet már jelen. A korosztály széles,
a nagyszülõket elkíséri egy-két unoka.

Elhangzik az ünnepi beszéd alapgondolata Jn.11:25.
(Én vagyok a feltámadás és az élet...) Elvisszük Kiss

Mihály tiszteletes úr érzéseket, gondolatokat ébresztõ
magyarázatát. Csak a fõbb állomásait ismerjük Jézus
példamutató életének, azt kéne követni a mindennap-
okban. Legfontosabb s legnehezebben betartható az ön-
zetlen SZERETET.

A 166. ének az úrasztala köré szólította a férfiakat,
nõket, konfirmált ifjakat. Az úrvacsorai kenyeret és
bort Kiss Györgyné és lánya Marika ajándékozta a hí-
veknek. Újra elhallgatva, megismerve az úrvacsora sze-
reztetésének történetét, e szertartás pár percében lelki
szemeinkkel láthattuk azokat az egyháztagokat, akik
fizikailag már nincsenek közöttünk...

A magyar imádság a HlMNUSZ zengõ soraival zárult
a templomi ünnep.

De... folytatódott a parókián, hol a mezõkovácsháziak
éppúgy szóhoz jutottak, mint a Székelykeresztúrról

Magyarbánhegyesre költözöttek. S bizony ezek
a beszélgetések a kávékavargatás közben
olyan értékesek! Nemcsak társaink hétköz-
napjaiba látunk bele, de hallunk az erdélyiek-
rõl, a kanadai testvérkapcsolatokról, egyedien
gyönyörû fényképgyûjteményekkel illusztrál-
va, kezünkbe kerül az unitárius falinaptár, a
kolozsvári könyv alakú naptár.

Majd napi gondok fakadnak fel az egyház-
fenntartásról, hogyan tovább... Legközelebbi
feladat az emlékezetessé szervezendõ ANYÁK
NAPJA. Több kisgyermek szereplésével még
több hozzátartozó megjelenésére számítunk
májusban.

dr. Benczédi Ferencné
a 16 unokás nagymama

Kocsord
Egyházközségünk a bizalom és buzgóság jegyében él-

te életét az utóbbi két hónapban. Istenben feltétlen,
egymásban a jézusi szeretetparancs megélésének felté-
telével éljük meg a bizalmat. Ezt tükrözi az istentiszte-
letek látogatottsága, amely a tavalyi év azonos idõsza-
kához képest javult. A javulás ellentmondásban áll
veszteségeinkkel, hiszen a tavaly év elején buzgó temp-
lomlátogatókat veszítettünk el, akik nem jöhetnek töb-
bé istentiszteletre. Elhalálozásukról családjaik megem-
lékezést kértek, amit szertartásunkba foglaltunk bele.
Ezenkívül a megemlékezõ családok a kegyelet virágait
is elhelyezték az Úr asztalán.

Február 17-én, vasárnap templomunkban „telt ház”
elõtt tartott elõadást istentisztelet keretében Simó Jó-
zsef székelyudvarhelyi származású atyánkfia, a Wass
Albert alapítvány elnöke. A szép és tanulságos elõadás
értékét külön emelte az, hogy vele levõ feleségével
együtt székely nemzeti viseletben jelentek meg köz-
tünk.

Február 19-én végtisztességben részesítettük és utol-
só útjára kísértük Ajtai Endre tb. presbiter atyánkfiát,
gyülekezetünk utolsó alapító férfitagját. Isten adjon bé-
kés pihenést fáradt testének, lelkét üdvözítse, hozzátar-
tozóinak pedig adjon vigasztalást

A nyíregyházi szórványban február 17-én és március
31-én, húsvét elsõ napján tartottam istentiszteletet. A
húsvéti Úrvacsorát Makara István, a nemzeti nyugdíjas
egyesület elnöke jóvoltából klubhelyiségünkben tudtuk
kiosztani, amiért ezúton is hálás köszönetet mondunk,
kívánva jó egészséget, Isten gazdag áldását úgy Elnök
úrnak, mint családjának és klubtagjainak.

Az istentiszteleti helyiség gondját a továbbiakban a
kórház kápolnájában próbáljuk megoldani, amivel ott
fekvõ betegeink pásztorolását is hatékonyabbá tudnánk
tenni. A húsvétot megelõzõ hetek bûnbánati szolgálatai
után megtartottuk a virágvasárnapi megemlékezést,
majd pedig nagypénteken elénekeltem Kocsordon az
unitárius Passiót.

Húsvétkor úgy Kocsordon, mint Nyíregyházán népes
gyülekezetnek hirdethettem Isten segedelmével az
örömüzenetet, oszthattam az úrvacsorát. Az úrvacsorai
jegyek adományozója Nagy Gyuláné volt, aki egy éve
immár özvegyként látogatja buzgón templomunkat né-
pes családja kíséretében.

Húsvét elõttre terveztük a kisharang elhelyezését a
templom elõtti haranglábból a toronyba. Jakab László
gondnok úr már korábban hazaszállította a hozzávaló-
kat egy raktárhelyiség építéséhez való anyagokkal
együtt, amiknek azonban húsvét utánig kellett szárad-
niuk. A harang tartószerkezetét így április 8-án lehetett
elkészíteni a gondnok úr mûhelyében Fodor Zsigmond
ácsmester közremûködésével. Erre a harangot másnap
szerelték fel a toronyban id.Jakab Sándor presbiter, ifj.
Jakab Sándor, ifj. Jakab József, Varga Elemér harango-
zó és Kanyó Bertalan atyánkfiai segítségével.

A munkához szükséges nagyértékû vasanyagot Dobos
László, vaskereskedõ atyánkfia adományozta, néhai
Nagy Gyula presbiter unokája, aki özvegy édesanyjával
és családjával együtt buzgó látogatója és adománytevõje
templomunknak. Áldja meg õt és a munkálat minden
résztvevõjét, szeretteikkel együtt az áldás Istene.

Nyitrai Levente
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Dunántúli Unitárius Egyházközség
Öröm volt a székesfehérvári, polgárdi és pécsi gyüle-

kezeti tagok körében húsvétot ünnepelni. Nagy elégté-
tel volt számomra az, hogy gyülekezeti tagokat láttam
egyre inkább „összekovácsolódni”. Az istentiszteleteket
követõ kisebb szeretetvendégségeken különösen jó volt
a hangulat.

Dr. Szabó Attila presbiterünkkel nemrégiben Hajdú-
szoboszlón jártam, ahonnan két alumíniumharangot
hozhattunk el, Oborzilné Nagy Rózsa adományát.

A harangok a pécsi istentisztelet után kerültek
bemutatásra és kipróbálásra. Harangunk már van,
mondtuk, gyülekezeti termünk már csak lesz hozzá.
Hogy teljes legyen a kép, itt kell megemlítenem azt is,
hogy a Dunántúli Unitárius Egyházközség 2002. febru-
ár 24-én tartott közgyûlésén rendes lelkészévé válasz-
tott.

Polgárdiban tavaszi nagytakarítással tettük hasznos-
sá magunkat. A temetõkertet szeretnénk szebbé tenni,
valamint a ház háta mögött lévõ tarthatatlan állapotú

telket. Sajnos ez utóbbi esetében csak részben jártunk
sikerrel. A hegynyi hulladék, évtizedes romok eltakarí-
tása jóval meghaladja anyagi lehetõségeinket. Nem is
beszélve a bármikor összeomolható melléképület gond-
járól.

„Mindennapi” tevékenységeim mellett szólnom kell az
enyingi és a szóládi (mindkettõ a Balaton közelében
fekszik) református imaheteken való részvételemrõl,
szórványban való látogatásaimról, valamint arról,
hogy nagy reményekkel fogtam bele a Pécsi Tudomány-
egyetem egyetemi istentiszteleteinek megszervezésébe.

Az elmúlt negyedévben három temetési szertartást
végeztem. Utolsó útjukra kísértük és eltemettük
Halmágyi János (83 éves), Szabó Sándor (54 éves),
Takács János (85 éves) testvéreinket. Adjon számukra
a Jó Isten békés pihenést az anyaföld ölén, lelküknek
örök életet, a hozzátartozóknak pedig vigasztalást.

Máté Ernõ
lelkész

A Duna–Tiszaközi Szórványegyházközség életébõl
A Duna–Tiszaközi Szórványegyházközség életével

kapcsolatban nem szólhatunk nagyobb elõrehaladásról.
A gyülekezet tagjai már megszokták az új életkörülmé-
nyeket, s a nagyobb többnapos ünnepeket használják
fel arra, hogy ellátogassanak szülõföldjükre, és ott élõ
rokonaik körében ünnepeljenek. Ez vonatkozik a nem-
rég mögöttünk hagyott húsvéti ünnepekre is.

Ami említésre és egyben figyelemre méltó az az, hogy
egyre többen szeretnék, hogy Kecskemét önálló anya-
egyházközségként válhatna a Duna–Tiszaközi Szórvány
központjává. E téren megtörtént az elsõ lépés azzal,
hogy a Szórványegyházközség beadvánnyal fordult az
E. K. Tanácshoz Kecskeméten való gyülekezeti hely lé-
tesítése tárgyában. E beadvány lényege röviden az,
hogy szem elõtt tartva a kormány egyházpolitikáját s
ezen belül Egyházunkkal kialakult pozitív kapcsolatát,
létesüljön Kecskeméten egy olyan unitárius szociális in-

tézmény, amelynek keretében egy „gyülekezeti terem”
és egy „papilak” is kialakítható lenne. Ezzel igénybe-
vehetné Egyházunk az állami felajánlást, s közelebb
juthatnánk a történelmileg elismert egyházak sorához.
Ugyanakkor hosszú távon megoldaná a Kecskemét és
környékén élõ híveink vallásgyakorlatát. Bár e javaslat-
ra írásbeli válasz még nem érkezett, bízunk abban,
hogy az elfogadásra talál.

Megoldódott a gyülekezet két ifjú tagja valláserkölcsi
nevelésének kérdése. Sikerült megfelelõ hittankönyv
beszerzésével az ilyen jellegû problémájukat megoldani.

Az úrvacsorai kenyeret és bort húsvétkor ismét Ba-
lázs Mihály gondnok afia és családja adományozta. A
pünkösdi úrvacsoraosztáshoz Szekeres Piroska ajánlot-
ta fel a kenyér- és boradományt.

K. M.

Egyházak a drogmegelõzésben

Február 20-án került megrendezésre a Vallás a drogmegelõzés-
ben – Drogmegelõzés az egyházban elnevezésû konferencia a Par-
lament Kongresszusi termében.

A plenáris ülésen Dr. Deutsch Tamás, ifjúsági és sportminiszter
és Dr. Mádl Ferenc, köztársasági elnök megnyitó beszédeit követõ-
en az egyházi vezetõk elõadásai hangzottak el.

Balás Béla, római katolikus megyéspüspök, hirdetve a hit fon-
tosságát, elmondta, hogy a vallás öröklõdik csupán, a hit nem, a
hitben a lélek járja be az utat. A hit kiút az élet problémáinak leküz-
désében, a drog a lélek giccseként befalazott vészkijárat az ember
számára. Hangsúlyozta azt is, hogy az gyógyít gyökerében, aki
megelõz, ezt teszi Jézus.

Református, evangélikus és izraelita részrõl elhangzott, hogy a
drog a boldogságkeresés hamis, életveszélyes eszköze, s az egy-
házaknak szélesebb körben kell a drogmegelõzésben részt vennie,
annak fényében, hogy Isten háza, a templom az ember háza legyen
leginkább.

A plenáris ülés második részében Balog Zoltán, a miniszterel-
nök egyházügyi fõtanácsadója, Dr. Tomka Miklós szociológus és
Dr. Buda Béla, a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet tudományos
igazgatója hangsúlyozta az egyház szerepét a megelõzésben. Ba-
log Zoltán szerint a mai fiataloknak nem bûntudata van, hanem
elveszettségtudata. Ehhez kapcsolódva Topolánszky Ákos, az Ifjú-
sági és Sportminisztérium kábítószerügyi koordinációért felelõs

helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok kap-
csolata aktív a kábítószerrel; egyre kevesebb fiatal nõ úgy fel, hogy
valamilyen fokon ne lenne jelen a kábítószer az életében.

Dr. Tomka Miklós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szocioló-
giai tanszékvezetõje szerint a drogmegelõzés nem elsõsorban lel-
készi feladat, világi szervezetekre kell bízni a tevékenység kidolgo-
zását.

A konferencia harmadik részében szólalt meg többek között Er-
dõs Eszter, a KIMM Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthonának
vezetõje, aki elmondta, hogy náluk a programban való részvétel
önkéntes. Az Otthonban a Biblia értékrendjét kínálják, az önsegítõ
elemeket pedig hasznosítják az önfejlesztésben. A gyógyult bete-
gek is részt vesznek a programban, lélekerõsítõ példaként. Erdõs
Eszter szerint az összatmoszféra adja a gyógyító erõt.

A konferencia kiemelkedõ pillanata az volt, amikor a szónoki
emelvényre lépett a drogfogyasztás kényszerétõl megszabadult
Zénó, aki elmondta, hogy a gyógyulás mellett külön ajándékként
hitet is nyert a Ráckeresztúri otthonban.

A konferencia szekcióüléssel zárult, ahol az egyházi tisztségvi-
selõk kaphattak útmutatást a drogmegelõzési tevékenységhez.

A konferencián egyházunkat Rázmány Csaba püspök, Kászoni
József, a budapesti Nagy Ignác utcai egyházközség lelkésze és
Muszka Ibolya hitoktató képviselte.

Szerk.
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Az afganyec valóban nem tréfál

„Külföldi segítség nélkül semmire sem jutnánk”
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat helyszíni riportja Afganisztánból

Az afganyec, az Afganisztán felõl fújó
szél. Még csak Üzbegisztánban, 800 km-re
az afgán határtól járok, de már errõl beszél
Etibor a Taskenti humanitárius irodánk he-
lyi önkéntes munkatársa. Néhány napja ér-
kezett vissza Termezbõl, az üzbég–afgán
határvárosból, hogy segítse és elõkészítse
a Magyarországról küldött közel 200 tonna
élelmiszersegély megfelelõ raktározását,
mielõtt gondos afganisztáni szétosztása
megkezdõdhetne.

„Arc köré tekerhetõ sál és napszemüveg
kell, anélkül el sem szabad indulni” –
mondja –, mert ha az afganyec megkezdõ-
dik, akkor napokon át mindent betakar a
homokvihar!

Szamarkandon az egykori kínai selyem-
út, a híres mûemlékek (a csillagvizsgáló,
Timur kán sírja, az egykori iskola) városán,
keleti forgatagán átutazva jutunk le
Termezbe. A „zárt városba”, ahogy sokan
emlegetik. Nem csoda, hiszen öt éve a
tálibok óta nincs átjárás Afganisztánba.
Zárva a Dunánál sokkal szélesebben höm-
pölygõ Amu-darja felett hosszan átívelõ
Barátság híd. Itt halandó át nem juthat.

Nem úgy azonban Termez, ahol szinte
minden ENSZ-szervezet megtalálható. Itt
vannak a nemzetközi segélyszervezetek,
többek között a Magyar Ökumenikus Sze-
retetszolgálat raktárai, képviselõi is.
Renate, az üzbég származású munkatár-
sunk (aki kitûnõen beszél angolul) termezi
születésû, jól kiismeri magát a városban.
Tudja, hogy a szállodák drágák és ráadásul
mind le vannak foglalva. Kibérelték a leg-
többjét az amerikai és francia csapatok.
Ezért privát szállást szerez. A házigazda
amint megtudja, hogy Madarisztánból
(Magyarországról) jöttem, szinte rokoná-
nak fogad. Így is tartják errefelé „a magya-
rok távoli rokonaink”.

Ez a vendégszeretet és szíves segítõ-
készség jellemzi a termezi hatóságokat is,
amikor az itt és a környéken élõ menekül-
tek között kiosztjuk a 20 tonna magyar
élelmiszert. „A Magyar Ökumenikus Szere-
tetszolgálat eddig az egyetlen a több mint
40 humanitárius szervezet közül, amely
Üzbegisztánban is oszt humanitárius se-
gélyt” mondja Saidov miniszterhelyettes
Taskentben. Gyermekintézmények és idõ-
sek otthona kapják. Jobb helyre nem is ke-
rülhetett volna, saját szemünkkel láttuk. Bi-
zony elkelne itt a többszöri segítségnyúj-
tás. Vissza is várnának minket. Most nem
maradhatunk, várnak minket Afganisztán-
ban.

Gerarddal, az angol segélyszervezet ve-
zetõjével vágunk neki. Mint említettem, az
egyetlen határállomáson, a hídon halandó
át nem juthat. Az ENSZ-nek azonban sike-
rült megállapodnia az üzbég kormánnyal.
Ennek értelmében, külön elbírálás alapján,
az ENSZ és a nemzetközi segélyszerveze-
tek munkatársai átmehetnek a határon.
Furcsa érzés, sehol egy lélek csak a kato-
nák és az ellenõrzõ pontok. Négyszer ellen-
õriznek, mire átérünk az afgán oldalra. „Az
elsõ magyar” mondja az afgán határõr, aki

papírra irogatja az adatainkat, miközben
mosolyog és teával kínál.

Az afganyec valóban nem tréfál. Ahogy
elindulunk a határtól Mazar felé, egyszer
csak elsötétül az ég. A hófehér szikes talajt
felváltja a homoksivatag. Az országúton,
amely jó minõségû – még az oroszok épí-
tették, erre szállították a hadifelszerelést –
egyre nagyobbak a homokátfúvások. Ha a
terepjárónk nem lenne négykerék-meg-
hajtásos, már el is akadtunk volna. Így sem
könnyû. Az útnak már csak a fele járható.
Öt-hat méteres homokdombok teszik lehe-
tetlenné a továbbjutást. Valahonnan elõke-
rül egy lánctalpas tológép, meghozva a ki-
szabadulást. Éppen olyan rejtélyesen került
elõ, mint az emberek a homoksivatagban
pedig már úgy 20 kilométerre vagyunk a
legközelebbi lakott helytõl. Többrétegû ru-
hákba bugyolálva kutatnak valami után.

Fewad, az afgán gépkocsivezetõ szerint
kiássák az oroszok által épített olajvezeté-
ket abban a reményben, hogy talán vissza-
maradt még valami a csövek alján. Amit
aztán átszûrnek és eladnak. Távolabb
újabb embercsoport, a homokvihar sem
zavarja õket. Kiszáradt sivatagi tövis szú-
rós szárát gyûjtik, ezt használják a kenyér-
sütéshez. Jól ég. Nem csoda, itt évek óta
nem láttak esõt. Ütött-kopott teherautón
Mazarba viszik. Itt fának, minden éghetõ-
nek igen nagy értéke van. Kupacba kötve
árusítják. Kell is valami tûz a fõzéshez, a
kenyérsütéshez, meg hát az éjszakák is hi-
degek. Itt mindenki el akar adni valamit.

Mazar-I-Sharif, a 300 000 lakosú telepü-
lés egy nagy kirakodóvásár. Nem is tudom,
mire kell a pénz, hiszen csereberélni is le-
hetne. Amúgy is kétféle pénz van haszná-
latban. A „dzsumbis” Dosztum tábornoké
meg az „afgani” a szövetségeseké. Olyan
ez, mint a zászló, abból is kettõ van. Ott lo-
bog a tankon, a teherautón az ellenõrzõ
ponton. Jelzi, messze van még az egysé-
ges afgán kormányzás.

Chris, az ír segélyszervezet vezetõje
örömmel fogad. Õk már 25 éve végeznek
humanitárius katasztrófák esetén gyorsse-
gélyezést. „Amit hoztatok, erre van a leg-
nagyobb szükség” – mondja. Talán nem
szerénytelenségbõl, de mondom „5 éve
segélyezünk muzulmán környezetben az
Észak-Kaukázusban. Tudjuk, mire van leg-
inkább szükség. Ezért is javasoltuk a ma-
gyar külügyminisztériumnak. Alapvetõ
élelmiszerekre kívánjuk költeni az ötven-
millió forintot.” Liszt, rizs, olaj, cukor, gye-
rekeknek tejpor kell.

Az ENSZ segélyszervezetekkel foglalko-
zó irodája – az OCHA – svájci vezetõje,
Aloise bosszankodik. Sokan nem kellõ mó-
don felkészülve akarnak segíteni. „Azt hi-
szik az egész abból áll, hogy otthon kitalál-
nak valamit”. Ki is lökik a segélyszerveze-
tek maguk közül azokat, akik egyeztetés
nélkül akarnak segíteni. Nincs is más meg-
oldás. Már 19 a nemzetközi segélyszerve-
zetek száma. Köztük egyetlen magyarként
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat.
Hetente többször találkozunk az ENSZ-iro-

dában. Pontos egyeztetések, szétosztási
tervek születnek. Nem kevés esetben maga
az ENSZ kér bennünket, vagy felajánl szét-
osztásra nagyobb mennyiséget, leginkább
lisztet. Szükségük is van a segélyszerveze-
tekre. Hiszen nekünk van igazán helyi kap-
csolatunk. Mi vagyunk azok, akik a szét-
osztás nehéz feladatát vállaljuk. Szóval ma
már nem megy nélkülünk.

Mi magyarok most 6-8 ezer embernek
adunk nélkülözhetetlen élelmiszer-segítsé-
get a túléléshez. Abdullah, a kabuli születé-
sû helyi munkatárs (raktáros) pontosan
tudja, „külföldi segítség nélkül semmire
sem jutnánk”!

Pedig nem könnyû körülmények között
dolgozunk. Mazarban nincs villany, víz is
alig-alig. A telefonról nem is beszélve. Az
adományozó – legyen az kormány, egyház,
az Európai Közösség, vagy magánszemély
– tudni akarja, mit csinálunk, hogy dolgo-
zunk, mire költjük a pénzt. Ez így is van
rendjén. Tehát generátor és mûholdas tele-
fon kell. Csak így tudjuk összesíteni a szét-
osztott mennyiségeket, csak így tudunk
újabb segélyezési javaslatot készíteni és el-
küldeni az adományozóknak. Mindez azért,
hogy emberek százezrei ne pusztuljanak
éhen.

A rokonszenv mindenütt érzõdik. Integet
a már újabban látható közlekedési rendõr,
az utca embere, a gyerekek. Könnyû meg-
ismerni bennünket. Az autónkon ott a Sze-
retetszolgálat emblémája, a ruházatunk is
más. Ha reggelente gyalog megyünk az
irodába – gyakran elõfordul – egész gye-
rekcsapat kísér bennünket. Úton-útfélen
látni az elmaradottságot, a szegénységet.
Földes, szobáknak nevezett helységek, bel-
sõudvari nyitott tûzhelyek. Mindenütt álta-
lános alultápláltság. Hogy is lehetne más-
képpen, amikor sehol semmilyen munkale-
hetõség. A szerencsésebb el tud helyez-
kedni a segélyszervezeteknél igen szerény
bérért. Igaz ide angolul tudni kell. Meg ta-
lán majd az újrainduló közigazgatásnál. Ha
az valaha is fizetõképes lesz. Tele is van a
Mazar és környéke menekültekkel. 19 tá-
borban 45 ezer ember tengõdik. Súlyos
terhek, feszültségek. Csak külföldi segít-
séggel lehet ennyi nyomorúságon enyhíte-
ni. Tudja ezt, nagyon is tudja az utca embe-
re. Csak a tálibok képzelték másképpen.

Azért nem árt az óvatosság. Ellentmon-
dásos ez az ország. A mazari gyönyörû kék
mecset bejárata mindkét oldalán hatalmas
Bin Laden kép. Szolidaritás? Üzenet? Vagy
a még mindig csadorban járó asszonyok
közül egy sem akadt, aki levegye? Mi min-
denesetre hasonlóan a többi segélyszerve-
zethez, a sötétedés beállta elõtt már a szál-
lásunkon vagyunk. Itt, most falak, vaska-
puk mögött.

Várjuk a holnapot.
AFGANISZTÁN, Mazari Sharif, 2002 ko-

ra tavasz
Lehel László lelkész

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Számlaszám: 11705008-20464565
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H Í R E K
Balázsi László, egyházi fõjegyzõ

2002. február 6-án részt vett a Magyar
Bibliatársulat Kuratóriumának ülésén
Egyházunk képviseletében. Dr. Harmati
Béla elnök imádsága és köszöntõ szavai
után Dr. Tarr Kálmán, a Társulat titkára
ismertette a Magyar Bibliatársulat Ala-
pítvány alapító okirata módosításának
és egységes keretbe, szerkezetbe fogla-
lásának jelenlegi helyzetét. Második ol-
vasatban tárgyaltuk a szöveget. Egyik
fontos újdonság lesz, hogy az évenkénti
Biblia-napi (a mi Egyházunkban ez még
kijelölésre vár!) adományt amelyik tag-
egyház háromszor egymás után elmu-
lasztja, nem gyakorolhatja szavazati jo-
gát a Közgyülésben. Fontos dolog volt
megtárgyalni a Romániai Felekezetközi
Bibliatársulat május 27–31. közötti láto-
gatásának mikéntjét, részleteit. Várunk
minden érdeklõdõt ez idõszakban a jó
kapcsolatok elõmozdítását is szolgáló
rendezvényekre, találkozókra, eszme-
cserékre, elõadásokra. A Bibliatanács
vakok és gyengénlátók részére beszer-
zett egy egész sorozatot Braille-írású ki-
adásban. Az ószövetségi könyvek majd-
nem mindenikébõl van ilyen kiadvány.
Ha valakit érdekel, vagy tudomása van
olyan testvérrõl, aki tud olvasni így, je-
lezze ez irányú szándékát, mert a Biblia-
tanács tud ebben segíteni. A kiadványok
teljesen díjmentesek. A határidõ május
31. Az addig el nem fogyott példányo-
kat a Bibliatanács átadja a Vakok Inté-
zetének.

F

2002. március 2-án, délután három
órától Balázsi László, egyházi fõjegyzõ,
felesége társaságában, Rázmány Csaba
püspök kiküldése nyomán, részt vett
Vásárosnaményban, a szórványgyüleke-
zet választói közgyûlésén. A több, mint
80 tagú gyülekezetbõl húsznál többen
jelentek meg ezen a nevezetes alkal-
mon, mert közösségük sorsfordulójának
tekintették ezt az összejövetelt. Balázsi
László tartott egy bevezetõ istentisztele-
tet, mely után a törvényességek betartá-
sával megtörténtek a választások a kü-
lönbözõ egyházközségi tisztségekre. Az
új vezetõség letette a hivatali esküjét az
egyházi fõjegyzõ elõtt, aki egy Alaptör-
vényt nyújtott át az új gondnoknak,
hogy minden ténykedésüket, döntésüket
annak elõírásai szerint, szigorú követke-
zetességgel végezzék, hozzák meg és
tartsák, tartassák be. Jó volt tapasztalni,
hogy az elmúlt egyenetlenségek után
milyen erõs szándékkal, elhatározással
kíván tovább mûködni ez a közösség.
Reménységgel tekint Egyházunk e szór-
vány jövendõje elé, amelynek lelkészé-
vé a püspök Miklósi Vári Katalin debre-

ceni lelkésznõt nevezte ki decemberben.
Az elvégzett munka után Felhõs Sza-
bolcs presbiter családjának vendégsze-
retetét élvezhettük, amiért illesse köszö-
net ezt az erõs unitárius családot.

F

A Magyar Nemzet március 11-én ér-
dekes tudósítást hozott „Teológia és tu-
domány” címmel. A hír szerint a Ma-
gyar Professzorok Világtanácsa a Pro-
fesszorok Házában megalakítja a Teoló-
giai tudományok szekcióját. Idézzük e
képzõdmény célját: „A szekció a hittu-
dományi egyetemi kutatás és a tudomá-
nyos kutatás idõszerû kérdéseit vitatja
meg a római és a görög katolikus, a re-
formátus, az evangélikus, az UNITÁRI-
US (kiemelés tõlünk) és az izraelita fe-
lekezetek közremûködésével.” Nagy
szeretettel üdvözöljük e kezdeménye-
zést és azt, hogy mi is ott vagyunk, le-
hetünk. A dolog fájó pontja az, hogy az
erdélyi testvéreink még be se szóltak a
mi Egyházunkhoz, hogy mire érkeztek a
fõvárosba, az újságból értesültünk e
szép szándékról. Úgy véljizk, hogy a
magyarországi unitáriusság alkotmá-
nyos képviselõje a Magyarországi Uni-
tárius Egyház.

F

Ez év márciusában a Joseph Pulitzer
Alapítvány kuratóriuma a képi megjele-
nítés kategóriában Tettamanti Béla gra-
fikus alkotásait díjazta, akinek rajzai
rendszeresen jelennek meg többek kö-
zött a Népszabadságban is. A mûvész
grafikáival kedves Olvasóink az Unitá-
rius Élet 2001. november–decemberi
hasábjain találkozhattak. Tettamanti Bé-
lának gratulálunk a nívós elismeréshez.

F

Március 12-én, a Magyarországi
Unitárius Egyház tanácstermében ülése-
zett a PAX ROMANA szervezete, ahol
a 2002. november 4–7. közötti debrece-
ni kongresszusát készítette elõ. Az ülést
vezette: Várszegi Asztrik és Horányi
Özséb.

F

Február 14-én, Bálint napon Farkas
Árpád ismert erdélyi költõ kapta a ran-
gos költõi elismerést: a Balassi-kardot,
melyet a költõ a Gellért Szállóban vett
át A Fazekas József bonyhádi kovács-
mester által készített szablyát évente
olyan költõ kapja, aki Balassi szellemé-
hez híven a magyar költészet hagyomá-
nyainak folytatója. Az elmúlt években
például ilyen elismerésben Utassy Jó-

zsef vagy posztumusz Gérecz Attila ré-
szesült.

F

A XX. század kiemelkedõ irodalmi
személyiségének – Illyés Gyulának –
centenáriumi ünnepségsorozata kezdõ-
dött meg március 21-én a Petõfi Irodal-
mi Múzeumban.

A költõ századik születésnapja no-
vemberben lesz, halálának 20.évfordu-
lójára pedig márciusban emlékezünk,
ezért az Illyés centenáriumi év e tavaszi
hónapban vette kezdetét.

Az év során megrendezésre kerülõ
ünnepségek, megemlékezések program-
ja a Petõfi Irodalmi Múzeum
/www.pim.hu/ és az Országos Széché-
nyi Könyvtár /www.oszk.hu/ honlapjain
is figyelemmel kísérhetõ. Az ünnepség-
sorozat 2003. március 31-ig tart.

F

Március 14-én volt 600 éve, hogy
Husz János magisztert beiktatták a prá-
gai egyetem dékáni Tisztségébe. Az ek-
kor 33 éves tudós a cseh nép reformáto-
raként lett késõbb ismert.

A magyarországi Cseh Centrum ün-
nepséget rendezett ezen alkalomból,
melyen ismert teológusok tartottak elõ-
adást. Magyarországot többek között
Horváth Erzsébet, a Református Egyház
Zsinati Levéltárának vezetõje képviselte
a cseh-magyar református testvérkap-
csolatok történetérõl szóló elõadásával.
Tisztelettel adózunk Husz János emlé-
kezetének, aki egyfelõl továbbvitte a
valdensek, majd az angol wiclifiták bib-
likus következetességét, amely törekvés
elõkészítette az egész európai reformá-
ciót; másfelõl közvetve a magyar nyelvû
huszita bibliafordításokkal hatott a ma-
gyar nyelvre, írásbeliségre.

F

A Magyar Rádió „Egy az Isten” cí-
mû unitárius mûsorának szerkesztõje:
Veres Emese Gyöngyvér Gergely napjá-
tól Péter-Pálig címmel megjelent köny-
vét mutatta be április 9-én a Lítea. A ki-
advány alcíme: Ünnepek és jeles napok
a barcasági csángóknál, melyet a
Hétfalusi Magyar Mûvelõdési Társaság
adott ki. A szerzõ érdeme többek között
az, hogy a barcasági evangélikus csán-
gók konfirmációs szokásait mutatja be,
elsõként szól néprajzi megközelítésben
a konfirmáció vallási és világi szokás-
rendszerérõl.

A könyv megtekinthetõ az unitárius
könyvtárban.

(Szerk.)


