
A rád bízott ünnep, avagy  
a gyermekkor legértékesebb 
ajándéka

Decemberi gondolatok

Jézus születésének 
napjára

A magyarszováti unitárius 
templom boltozatának 
faragottkő leletei

 Nehéz úton érkeztünk meg 2020 
karácsonyához. Hosszú évek óta 
nem éltünk át ennyi bizonytalan-
ságot, ilyen elszigetelődést, nem 
szembesültünk ennyi tévhittel, 
mint idén. Advent időszakában 
több koporsó mellett kellett 
megállnunk, mint általában az év 
ezen szakában.

De mindannyian tudjuk, hogy 
a nehézségek tüzében a salak kiég 
belőlünk. Egykor világháborúk 
pusztításában, diktatúrák testet 
s lelket nyomorító terrorjában, 
ma pedig a járvány veszélyében 

értjük meg, hogy nincs drágább 
kincsünk, mint a szeretet. Lel-
künkben arra kell törekednünk, 
hogy a szeretet megszületésére 
hangolódjunk, hogy a félőket 
megnyugtassuk, a bizonytalano-
kat megerősítsük, a gyászolókkal 
éreztessük, velük vagyunk. Így 
indulhatunk lélekben napkeleti 
bölcsként világunk nehézségei 
közepette is útnak, így születhet 
meg lelkünk jászolában a szeretet. 
Induljunk el ezen az úton, és ka-
rácsony fénye egész évben világló 
napunk lehet!

Karácsonyi fény
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„…és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.” (Lk 2,16)
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EGYHÁZUNK HÍREI

 Október 23-án került sor a 23. 
Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia teológiai szekciójá-
nak online megszervezett ülésére, 
amelyen hat hallgató tartott elő-
adást. Harmadik díjban részesült 
Nagy Norbert unitárius hallgató, 
akinek dr. Koppándi Botond Pé-
ter volt a témavezetője.

 November 7-én a Mészkői Uni-
tárius Egyházközségnek az Er-
délyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Balázs Ferenc-díjat 
adományozott. Az egyházközség 
az épített és szellemi örökségének 
őrzéséért és közkinccsé tételéért 
részesült e kitüntetésben, amelyet 
Bálint Róbert Zoltán lelkész vett át. 
Az írói tevékenysége, valamint 
az ifjú nemzedékek nevelésében 
végzett munkája elismerésekép-
pen Cseke Péter író, egyetemi ok-
tató pedig EMKE-életműdíjban 
részesült.

 A november 7-ére tervezett dévai 
Dávid Ferenc-emlékzarándoklat 
a járványhelyzet miatt elma-
radt, viszont az unitárius teológiai 
hallgatók, az Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet tagjai és a dé-
vai hívek kis számú csoportjának 
közreműködésével az egyházi in-
ternetes oldalakon közösen meg-
emlékezhettünk egyházalapító 
püspökünkről.

 November 7-én a Bartók Béla 
Unitárius Egyházközség templo-
mában ülésezett az egyházkerü-
leti közgyűlés, a Magyarországi 
Unitárius Egyházkerület legfőbb 
döntéshozó és felügyelő hatósága. 
A tisztújító közgyűlés megválasz-
totta az egyházkerület elnökségé-
nek tisztségviselőit, az egyházke-
rületi és főhatósági testületek tag-
jait, döntött a Főtanács elé terjesz-
tett tiszteletbeli címek elfogadásá-
ról, a Szegedi Unitárius Leányegy-
házközség megalakulásának tár-
gyában, valamint a Szervét Mi-
hály-díj odaítéléséről.

A tisztújítás eredményeként az 
egyházkerület elnöksége az alábbi 
összetételben fog működni: 

Püspöki helynök: Kriza János, 
főgondnok: Elekes Botond, egy-
házkerületi jegyző: dr. Szent-Ivá-
nyi Ilona, egyházkerületi felügyelő 
gondnok: Kaveczkiné dr. Farkas 
Katalin (korábban választották 
meg), egyházkerületi közügyigaz-
gató: Pap Gy. László, egyházkerüle-
ti főszámvevő: Szekeres Piroska.

 Az Egyházi Képviselő Tanács 
(EKT) és az EKT Elnöksége no-
vem ber 13-ai ülésén mérlegelte 
az egyházköri és főhatósági szintű 
tisztújító gyűlések törvényes, sza-
bályos és biztonságos megtartha-
tóságát, valamint meghozta a 
szükséges döntéseket: az egy-
házköri és főhatósági szintű 
tisztújítások elmaradnak a ko-
ronavírus-járvány miatt. Az EKT 
és az Elnökség 2021. március 13-
án újra napirendre tűzi a tisztújí-
tások kérdését. Az EKT és az Elnök-
ség elrendeli, hogy az egyházköri 
közgyűlések által választott tiszt-
ségviselők és testületi tagok, a Zsi-
nat és a Főtanács által választott 
főtisztségviselők és egyházi fegyel-
mi bírósági tagok a folyó megbíza-
tási időszak lejártát követően is 
töltsék be tisztségüket, illetve tes-
tületi helyüket.

 A Székely Nemzeti Tanács vezetői 
november 26-án Sepsiszent-
györgyön adták át a Gábor 
Áron-díjat Farkas Árpád költő-
nek, a Háromszék munkatársá-
nak, volt főszerkesztőjének. Farkas 
Árpád „a székelység közérzetének 
hiteles irodalmi megjelenítéséért, 
az egyetemes magyar irodalmon 
belüli székely irodalom távlatnyitó 
műveléséért, a székely nemzettu-
dat megerősítéséért, irodalmi és 
közéleti munkásságának elismeré-
seként” részesült a kitüntetésben.

Egyházköri hírek
 Küküllői Egyházkör

November során a Jövőnk a Szór-
ványban Egyesület kezdeménye-
zésére Lázár Imre öntőmester mű-
helyében elkészült a bethlen szent
miklósi unitárius templom új, kiseb
bik harangja, amely a templom 

mellett felállított fa haranglábon 
kap helyet.

 Magyarországi Egyházkerület
November 7én a Magyarországi 
Unitárius Egyházkerület közgyűlése 
Kászoni-Kövendi József leköszönő 
püspöki helynök részére Szervét Mi
hálydíjat adományozott az unitá-
rius egyház szolgálatában kifejtett 
kimagasló tevékenységéért, példa-
mutató emberi magatartásáért és 
a közjó szolgálatáért.

November 7én a Budapesti Uni
tárius Egyházkerület Nagy Ignác ut
cai ingatlanján lelepleztek egy em
léktáblát, amely a 151 évvel ezelőtt 
született lelkészre, az egyházkerület 
első esperesére, későbbi vikáriusára, 
majd az unitárius egyház püspöké
re, Józan Miklósra emlékeztet. Az 
emléktáblán látható bronzplakett 
Pokorny Attila szobrászművész al-
kotása, az arculatot Szász Gábor 
tervezte. Beszédet mondott Elekes 
Botond főgondnok, Kászoni-
Kövendi József püspöki helynök és 
Czire Szabolcs helyi lelkész. A részt-
vevők fogadáson vehettek részt az 
egyházközség gyülekezeti termé-
ben.

 Marosi Egyházkör
November 14én és 21én a szo vá tai 
unitárius gyülekezet tizenhárom 
tagja favágási közmunkára vállalko
zott a lelkészi lakás udvarán, ahol 
közel ötven méter tüzelőfát vágtak 
fel és raktak el.

November 29én, advent első 
vasárnapján a marosvásárhely
kövesdombi unitárius egyházköz
ségben a templom felszentelésének 
14. évfordulójáról emlékeztek meg. 
Az ünnepi istentiszteleten fellépett 
Fekete Hunor citeraoktató és ma-
rosvásárhelyi gyerekcsoportja. Az 
ünnepi istentisztelet alkalmával 
köszönetet mondtak a Bethlen Gá-
bor Alapítványnak és Magyaror-
szág Kormányának, hogy támoga-
tásukkal ebben az esztendőben az 
új lelkészi lakás teljes tetőszerkeze-
tének cseréjére sor kerülhetett, va-
lamint a Marosi Unitárius Egyház-
kör eszközfejlesztését is támogatta 
az alapítvány.
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Huszonhét éve járom be az adventi utat a te-
remtett világ parányi lélekszikrájaként. Hu-
szonhét éve kergetek angyali mesevilágokat 

és tudatosult hitbizonyosságokat. Advent az ünnepre 
hangolódásunk márvánnyal kirakott ösvénye. Hogy 
örömmel koptatjuk-e fényesre a márványlapokat 
vagy félelemmel, nehogy megcsússzunk azokon, iga-
zán rajtunk múlik.

Az évek során sokféle adventi utat jártam be, de 
ahogyan egy tavalyi adventi beszédemben is vallot-
tam: „minden advent ugyanolyan… mindegyik 
ugyanazt adja, ugyanis mindegyik telis-tele van még 
megkezdődése előtt fényekkel – fényes vásárok, fé-
nyes csomagolások, fényes városok és falvak, díszek, 
pirosak meg sárgák, és ajándékok – egyre nagyobbak, 
rejtegetettek és szekrények aljából előbukkanóak, és 
futás és tömeg és takarítás és receptek, régiek és mo-
dernek, csillogás és fények… fények mindenütt…” és 
megannyiszor tettem fel a kérdést: „vajon ebben a fé-
nyességben észre vesszük-e azt a bizonyos legfénye-
sebbet?” – mert éreztem sokszor, hogy az advent talán 
nem olyan és nem az, mint lennie kellene. 

Idei adventünk, azt hiszem, már márciusban meg-
kezdődött, igazi várakozással, alázatos önmagunkba 
tekintéssel és önmagunkban keresett, megkopott 
vagy éppen fényesen tündöklő hitünk Isten felé nyúj-
tózódásával. A nyár enyhén megtörte a várakozás 
erejét, talán feledtette a rosszat és a jóra irányította 
minden szívdobbanásunkat. Ősszel a hosszabbodó éj-
szakák, a fény nélküli, erőtlen nappalok mégis vissza-
hozták azt mindennapjainkba. Várjuk az álarc nélkü-
li ember igaz istenképűségét, várjuk a szabad léleg-
zetvétel tisztaságát, az ölelés meghittségét, a félelem-
mentes, önfeledt egymáshoz visszatalálás nem már-
vánnyal, de érdes kavicsokkal kirakott útjának jelző-
fényeit. Most nincsenek olyan fényes vásárok, fényes 
csomagolások, fényes városok és falvak, és díszek, pi-
rosak meg sárgák, és ajándékok – egyre nagyobbak, 
rejtegetettek és szekrények aljából előbukkanóak, és 
futás, és tömeg, és takarítás, és receptek, régiek és 
modernek és csillogás és fények… fények mindenütt… 
S hogyha vannak is, most másmilyenek.

Gyerekként a nem látható dolgok létéről erős meg-
győződéssel tettem tanúbizonyságot, hittem az an-
gyalok érkezésében, hittem a karácsony mindent 
felülmúló szentségében, a család, a nagyvilág legtisz-
tább és legigazabb örömünnepében. Az angyalok 
szárnycsapásait lesve hittem az együtt készülés önfe-
ledtségében, a templomi ünnep mélységében, az el-

mondott ima és vers Istenhez szárnyalásában. Az el-
múlt év novemberében, izraeli tanulmányúton járva, 
hittem a Szentföld erejében, de tapasztalva a háború 
félelmeit, hittem az életben és az életet adó Isten je-
lenlétében.

Most, 2020 adventjén úgy érzem, felelősek va-
gyunk az igazi, ünnepi fényesség megtalálásáért. 

Nem a korábbi pompáért, nem a díszcsomagolásba 
öltöztetett semmiért, hanem a jelenben is megadatott 
jézusi születés örömüzenetének befogadásáért. Fele-
lősek vagyunk önmagunk és mások életéért, ezen 
apró és törékeny, kis lélekdarabért a végtelen lelkéből, 
s e felelősség teremtményi ajándékunk.

A világ kényszereinek, a betegségnek, a félelem-
nek, a magánynak leküzdésére való törekvésünkben, 
ebben a másfajta várakozásban – amely ma biztosan 
nem olyan advent, mint lennie kellene – engedjük, 
hadd hasson a lélek. Hadd jusson hely a mi lelkünk 
érzékszervének, hitünknek is az adventi márványkö-
vek fényesre koptatásában. Hadd vezessen reménnyel 
a nem látható dolgok szeretetvalósága felé. Az advent 
fényeit én idén önmagamban gyújtom lángra, hittel, 
reménnyel, Istenbe vetett bizalommal. E lángot ápo-
lom és tovább adom. Neked!

„A hit pedig a remélt dolgokban való bi-
zalom, és a nem látható dolgok létéről 
való meggyőződés.” (Zsid 11,1)

LÉLEKKENYÉR

Adventbe fénylő  
hitlépéseink ANTONYA  

ILONA
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A rád bízott ünnep, avagy a gyermekkor 
legértékesebb ajándéka

 Szeretem az ünnepeket, és az azokat megelőző, fel-
vezető időszakokat. Minden ünnep, így az advent, 
amely a karácsony felé vezet pici fényeivel, is ilyen: 
tele van rejtelemmel, titokkal, valami megfoghatat-
lan, kimondhatatlan mélységgel. Tele van várakozás-
sal, szépséggel, melegséggel, álmokkal, és természe-
tesen tele van elvárással, nyugtalansággal, félelem-
mel, szorongással és fájdalommal. De a karácsony 
minden ünnep legnagyobbika, amely szellemével ké-
pes a rút világot széppé varázsolni, ha csak egy éjsza-
kára is. A karácsony tele van csodával, amikor bármi 
megtörténhet. Ilyenkor jobban fáj a magány, az egye-
düllét, de ilyenkor hálásabb az ember a családjáért, a 
nevető gyermekekért.

Gyermekkorom jut eszembe ilyenkor. A nagytaka-
rítás: minden sarok, zug kinn és benn tiszta kellett 
legyen. A padlót sárgító porral súrolta fel nagyanyám. 
A szőnyegek tiszták és illatosak voltak. Aztán jött a 
sütés. Kenyér, diós, mákos, rahátos kalácsok, disznó-
sült, töltött káposzta, füstölt kolbász. Karácsony esté-
je volt a legcsodálatosabb mindig. Ilyenkor megtelt a 
templom. Olyan sokan voltunk, hogy alig fértünk be. 
Kicsi és nagy látni akarta a betlehemest, a jászolban a 
kisdedet, Máriát, Józsefet, pásztorokat, angyalokat, 
csillagot. Ilyenkor tüzek gyúltak gyermeki arcunkon. 
A szívünk hangosan kalapált. Igazi valóra vált mese 
volt a betlehemesünk minden esztendőben, amelyre 
az egész falu kíváncsi volt. Azóta sincs szebb és drá-
gább számomra a karácsonyesti 
harangszónál. Nincs szebb dal-
lam a Csendes éj, szentséges éj dal-
lamánál. Nincs szebb fény az első 
csillagszóró fényének, sziporkázá-
sának látványánál. És számomra 
azóta sincs ünnep templom nél-
kül. Emlékszem olyan komolyság-
gal adtuk elő mondandónkat a 
templom piacán, mintha tényle-
gesen mi magunk lettünk volna a 
szent család. Csak felnőttként 
döbbenek rá, hogy valóban mi 
magunk voltunk ott és akkor, ki-
ki a maga szerepe szerint Mária, 
József, kis Jézus, pásztor, angyal 
és csillag is. És azóta is azok va-
gyunk. A szent család álmát őrző, 
vagy éppen azért aggodalmasko-
dó, féltőn szerető szereplői min-
dennapi családi életünknek. Ami-

kor a szereplés lejárt, ősi béke szállt ránk a templom 
fehér csendjében. Minden gyerek, kicsi és nagy, sze-
gény és gazdag ajándékot kapott a jó angyaltól. Min-
denki egyformát. És mi a boldogságtól repülni tud-
tunk volna, olyan szép, olyan csodálatos, olyan szent 
volt minden. Kilépve a templomból is zsongott tovább 
a falu gyermeki, önfeledt nevetésünktől. Ki-ki család-
ja csendes léptekben hazafele tartott. Otthon ropogott 
a tűz, ízletes volt az ünnepi vacsora, meghitt a vára-
kozásunk. Mindig éjszaka jött az angyal. Kulcslyukon 
hozta be a fenyőfát úgy, hogy mindig ott hagyott egy 
pici ágat. Mi pedig csodáltuk őt, aki ilyen varázslatra 
képes az éjszaka leple alatt. Fenyőillatra ébredtünk 
mindig, és nem hittünk a szemünknek. Csoda történt 
ismét. Ezüst papírba csomagolt szaloncukor csüngött 
a fenyő ágán, csodaszép mintás porcelán- és üveg-
gömbök, ezüst dió, fehér gyertyák ezüst és arany csíp-
tetőben és mindez nemes egyszerűséggel és eleganci-
ával adta meg, vonta be gyermekkorunkat. A fenyő 
alatt mindig hasznos ruhadarabok voltak. Többnyire 
bakancs, kötött ruhák, szánkó és egyszer még köny-
vet is tudott hozni az angyal, elrejtve az ágak közé. 
Csodálatos varázslat, áldott légy, hogy megszépíted a 
gyermekek lelkét.

Azóta is szent nekem az ünnep. Lélekben sárgító 
porral súrolok fel minden karácsony nagyhetén, mint 
nagyanyám tette. Diós, mákos, rahátos kalácsot sü-
tök. Töltött káposzta illata repít vissza az örök kará-

csonyok gyökeréhez, a gyökere-
imhez. Minden egyes karácsony 
estéjén én is verset mondok a 
templomban, mindig ugyanazt a 
verset, Ady Endre versét, amely 
összeköt gyermekkorommal.

„Harang csendül, / Ének zen-
dül, / Messze zsong a hálaének, / 
Az én kedves kis falumban / Kará-
csonykor / Magába száll minden 
lélek. // Minden ember / Szeretet-
tel / Borul földre imádkozni, / Az 
én kedves kis falumba / A Messiás 
/ Boldogságot szokott hozni. // A 
templomba / Hosszu sorba / In-
dulnak el ifjak, vének, / Az én ked-
ves kis falumban / Hálát adnak / 
A magasság Istenének.”

Miközben verset mondok, 
mindig hazagondolok. Ott vagyok 
szülőfalumban, annak kicsi fehér a
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templomában, ahol gyermek voltam. Ahol álmodni, 
hinni, tenni, imádkozni, csodát művelni tanultam. 
Otthon vagyok. Otthon, ahol először tapasztaltam a 
karácsonyi csodát, a kézzel fogható szeretetet, ahol 
mindenki egyforma volt, szegény és gazdag, árva 
vagy éppen egész családban levő. Szinte érzem szere-
tő családom jelenlétét, tekintetének melegét, 
falustársaim, rokonaim, barátaim karácsonyi örö-
mét. Boldog vagyok nagyon, hogy látszólag tovatűnt 
karácsonyok tartanak meg a mában is. És köszönöm 
ma gyermekkorom angyalainak a csodát, a varázsla-

tot, a szépséget, a reményt, a hitet és türelmet. Köszö-
nöm a tisztaságot, az egyszerűséget és a mindig ma-
gasba emelő szeretetet. És köszönöm a templomot, 
ahol először tapasztaltam meg, mit jelent egyenlőnek 
lenni minden gyermeknek a jó angyal szemében. 
Most, hogy gyermekkorom karácsonyait járom végig, 
döbbenek rá, hogy a legszebb, a legdrágább ajándéko-
kat kaptam szerető angyalaimtól, amelyek nem rom-
lottak el, nem koptak meg, sőt ma talán még fénye-
sebbek, még értékesebbek, mint valaha, mert máig 
hatnak, mert a mában is megajándékoznak.
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PALKÓ ZALÁN KOPPÁNY

Decemberi gondolatok

 Egyházközségünk dalárdájának egyik közkedvelt és 
mindenki által ismert dala a Hálát adok, Uram, az éle-
tért… című mű, és valahányszor elkezdik énekelni 
akár próbán, akár ünnepek alkalmával köztéren vagy 
a templomban, mindig egy megfogalmazhatatlan jó 
érzés, egy erőt adó hit kerít hatalmába. Mennyi erő 
van ebben a néhány szóban, és mennyi minden van, 
amiért nap mint nap hálát adunk! Mennyi sok aján-
dék vesz körül bennünket, mégis a legfontosabbat, az 
életet elfelejtjük, s helyette hálásak vagyunk megany-
nyi égi és földi jóért. Imáink legtöbb mondatában az 
élet és a hála a háttérbe szorul, s helyette előszeretet-
tel kérünk kézzel fogható vagy szemmel látható dol-
gokat.

A dal sorai és a dallam még most is a fejemben jár, 
és ezek az érzések kerítenek hatalmukba most is, ami-
kor elérkeztünk az év legutolsó hónapjához, amikor a 
háláról, az ünnepről, az adventről és az életről kell be-
szélnünk. Nem egyszerű ma ezeket a szavakat leírni 
és kimondani: élet, ünnep és hála, hiszen annyi min-
dent hozott ez az esztendő, annyi váratlan dolgot, 
hogy szinte elkeseredünk, amikor a fenti szavakra 
gondolunk. Mi nem így képzeltük el ezt az évet. Nem 
ilyen közösségi alkalmakkal, nem ilyen ünnepekkel, 
nem ilyen érzésekkel. De mindezek ellenére mégis há-
lásak vagyunk, hogy Isten segítségével elérkezhet-
tünk az év utolsó hónapjáig.

Ady Endre egyik közismert versének sorai jutnak 
eszembe: „Köszönöm, köszönöm, köszönöm”. Hogy 
miért? – teheti fel a kérdést az olvasó, hiszen nehéz és 
kilátástalan volt ez az év. Mert a nehézségek ellenére 
hálás vagyok az életért, az egészségért, a napokért és 
minden biztató szóért. S a versből talán ezeket a soro-
kat emelném ki: „Ma köszönöm, hogy te voltál ott, / 
Hol éreztem az életemet / S hol dőltek, épültek az oltá-
rok […] Köszönöm a kétséget, a hitet, / A csókot és a 

betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek / 
Másnak, csupán néked, mindenért néked.” S egyetér-
tek a költővel, mindenért neked tartozunk köszönet-
tel, Istenünk, mind én, mind más is.

Decemberben az élet és a hála összefonódik, és az 
erről való gondolkodás ebben az időszakban kínálja 
magát számunkra. Mert ebben a hónapban nemcsak 
a számadásra gondolunk, hanem az ünnepre, az ad-
ventre és a minden évben karácsonykor megszülető 
életre. Nekünk kötelességünk felelősséget vállalni 
mindezért, felelősek vagyunk minden alkalommal, 
hiszen életünk, létünk és jövendőnk a tét. Ezek nem 
csak eszmék, gondolatok, amelyekkel meggyőzhetjük 
egymást, hanem fontos része életünknek. Tegyünk 
hát azért, hogy az év utolsó hónapja életadó szeretet-
tel és felelősséggel teljes legyen. Tegyünk azért, hogy 
az ünnep ne csak felszínes, díszektől és ajándékoktól 
halmozott legyen, hanem mély és lélekben gazdag. 
Tegyünk azért, hogy meg tudjuk élni a gyermek szü-
letését, át tudjuk érezni ezt a csodát egyénileg és kö-
zösségileg is, és tervezzünk, elmélkedjünk, álmod-
junk, hogy legyen, amiből a jövendő, az új év is meg-
valósulhasson.

Lehetne-e szebbet kérni most az egyéntől és a kö-
zösségtől, mint azt, hogy légy felelős mindenért? Ez az 
év számunkra a felelősség éve volt s számba tudtuk 
venni, mennyi mindenért kell felelősek legyünk. Adja 
a jó Isten, hogy felelősségeinket a jövőben is fontos-
nak tartsuk, s meglássuk, hogy a szürke és gyorsan 
elrepülő hétköznapoknak vannak olyan helyzetei és 
pillanatai, amikor felelősen kell viselkednünk, mert 
mi is felelősek vagyunk a teremtett világért, az embe-
rért és önmagunkért. Az egyik kedvenc rajzfilmem-
ben így biztatják a főhőst: „A tegnap már történelem, 
a holnap még rejtelem, de a ma ajándék. Becsüld a 
jelent, mert jót jelent!” – így legyen.
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 Mindig szívdobogtató pillanat az, amikor a család-
ban hírül adják, hogy megszületett a gyermek. A beje-
lentés mindig örömet, csodálatot vált ki, bármennyi-
re természetes jelenség az, hogy ember születik ezen 
a világon. Ma már meg tudják határozni, hogy körül-
belül hány ezer élet indul el percenként a földön, és 
mégis mindegyik egyedülálló, Isten teremtő munká-
jának csodája.

A születés csodájáról vall Reményik is egy versé-
ben. Valahol egy távoli világban a végtelenül szerető 
és életfolytonosságról gondoskodó égi Atyánk egy lel-
ket szólít meg. Nemcsak hogy megszólítja, de felöltöz-
teti, felruházza, átadja teremtő lelkének minden jó 
tulajdonságát, gazdagságát, eszményi voltát, hogy 
érkezésével új csoda vegye kezdetét a Földön.

A lélek tiltakozik:
– Ne, Atyám! Ne engem küldj! Valaki mást, aki ha-

sonló hozzám! Én itt megtaláltam lélektársamat, aki-
vel boldogan élek együtt! Ne tedd velem, hogy elhagy-
jam őt! Ne küldj a bizonytalan, ismeretlen világba! 
Látod te is, hogy élnek lent az emberek, ott nem biz-
tos, hogy megtalálom rokonlelkemet!

De szól, parancsol Isten: „Menj és keresd! Lehet, 
hogy megtalálod!” (Reményik Sándor: Egy lélek állt…).

Így indul el minden lélek, hogy egy földi testet be-
töltsön, élővé tegyen, élettel töltse meg. Szentséges 
küldetéssel, megbízatással érkeznek rendre egymás 
után a lelkek, hogy megtisztulva az atyai, égi szeretet-
ben, ezt a tisztaságot hozzák le közénk, s a gyermek 
születésével az égi ártatlanság és tisztaság, önzetlen-
ség és végtelen szeretet javítson a földi helyzeten, job-
bá tegye az emberek életét.

„Bizony mondom nektek, ha olyanokká nem vál-
tok, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek 
országába.” (Mt 18,3)

Így indult el Jézus lelke is egykor régen, hogy Mária 
és József karjaiba egy megszülető kisgyermek szülői 
boldogságot, az emberiségnek megváltást hozzon. És 
hozta azt a lelki alázatot, szerénységet, embertisztele-
tet és -szeretetet, amellyel örök időkre a legtökélete-
sebb isteni, égi küldött szórta szét lelkének minden 
gazdagságát és mutatta személyes példájával az utat 
a sötétségben élő embereknek egy boldogabb és telje-
sebb élet, jövő felé.

Jézus születése olyan esemény volt az emberiség 
történelmében, amelyet még évszázadok és évezre-
dek múltán is újságolunk, a Föld minden nyelvén ad-
juk tovább egymásnak az angyali szózatot: „…üdvözí-
tő született ma nektek” (Lk 2,11). Ki gondolta volna, 
hogy ennek a gyermeknek a születése ilyen nagy for-
dulatot jelent a világ történelmében, az emberiség 

életében? Ki gondolta volna akkor, hogy annak a 
gyermeknek a születése napján még évezredek múlva 
is százmilliók fognak lélekben a jászolbölcső mellé le-
telepedni, és szívük valami rég sóvárgott melegséggel 
telik meg, ha felcsendül ajkukon a karácsonyi ének? 
Ki gondolta volna, hogy annak a gyermeknek a szüle-
tése nem egyszerű esemény, hanem valami véget 
nem érő áradása az isteni szeretetnek, s új, isteni éle-
tet szül minden lélekben, amely befogadja?

Ezt a gyermeket a keresztény egyházak ma is já-
szolba, a te szívedbe helyezik. Vajon ez a gyermek 
megtisztítja-e lelkünket, lecsendesíti-e indulatainkat, 
tanít-e arra, hogy a földi vagyon és kincs szerzése a 
lélek kárvallása? Megtanítja-e a hatalmasokat arra, 
hogy a hatalom gyakorlása nem emberi siker, hanem 
isteni áldás? Az ő életéből fény árad-e a szívekbe? Fel-
enged-e a rideg konokság, amely eluralkodott benne, 
fölötte? Elfogadja-e a pénzre, hatalomra éhes és szom-
jas világ polgára, keresztény embere őt? Rámoso-
lyog-e enyhült arccal, fénylő szemekkel minden ün-
nepre készülő és ünnepet váró ember? Megtanul-e 
tőle egy szeretetlen világ isteni gyermeke úgy szeret-
ni, hogy képzelete angyalokat lásson és szívében fel-
csendüljön az angyalok karának szózata? Az agy, az 
ész sivár döntései nyomán tud-e a ma embere önzet-

KOZMA ALBERT

Jézus születésének napjára

A mágusok imádása – Bartolomé Esteban Murillo, 1655 k.
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SZILÁGYI SZILAMÉR

Az ajándékozásról

 A húgom első gyermeke Tamáska. Emlékszem, hogy 
mekkora öröm volt, amikor Reni bejelentette, hogy 
gyereket vár. Emlékszem, hogy milyen óvatossággal, 
átszellemülten simogattam meg a gömbölyödő po-
cakját: benne lakik egy gyermek, az első gyermek, 
akivel családunk újabb nemzedéke kezdődik. Vissza-
kerestem, akkor a következő gondolataim voltak: „Hi-
hetetlen, hogy egy születés küszöbén álló csöppség 
mennyi érzelmet szabadít fel egy anyában, egy apá-
ban, de még egy nagybácsiban is! Isten szerető gond-
viselése, mosolygó arca legyen mindannyiunkkal!” 
Aztán jöttek az ünnepek, minden nap az volt. Látni 
egy csöppséget, ahogy nyújtózkodik, növekszik, mind 
mennyei pillanat volt. Aztán jött az egyéves születés-
napja. Lázárfalván házibuli, szülők, nagyszülők, ke-
resztszülők, barátok, ismerősök, talán még a szom-
szédok is átlestek a kapu fölött, hogy mosolyogva be-
kiabálják, Isten éltesse sokáig a gyermeket! Predesti-
náció. Bár nem hiszem, hogy valakinek eleve el van 
rendelve a sorsa, de az dobja rám az első követ, aki 
nem úgy gondolta akkor, hogy ennek a gyereknek bi-
zony Batmannek, Vin Dieselnek, Jason Stathamnek, 
Great Gatsbynek, Kobe Bryantnek, Del Pierónak, és 
Isten tudja, hogy még minek-kinek kell lennie, hogy 
mit akartunk mi, keresztszülőkként, szülőkként, 
nagyszülőkként, barátokként beleírni sorskönyvébe. 
Aztán múltak a napok, jöttek sorban a karácsonyok, 
névnapok, látogatások, találkozások. Mint mindenki, 
mindig vettünk, vittünk ajándékot a gyereknek. Én 

személy szerint egy alkalommal márkás strandpapu-
csot vittem egy hétköznap utáni sima szombaton, 
csak mert épp a húgomat és családját akartam meglá-
togatni. Strandpapucsot, márkásat, és legalább tizen-
két számmal nagyobbat, mint amekkora a lába volt. 
Megjegyzem, hogy Tamás nemrég töltötte a négy 
évet, a papucs most se jó, de azt akartam, hogy az első 
keresztgyerekem ne járjon majd olcsó papucsban, leg-
alább ő ne, ha már én annak idején, s még felnőttko-
romban sem tudtam magamnak megengedni a már-
kásat. Tamáska születésnapja alkalmából megint ösz-
szeülünk mi, az ő jó sorsát szinte követelni akarók. 
Szülei, nagyszülei, keresztszülei, barátok, ismerősök 
és talán megint lesznek, akik bekiabálnak a kapu fö-
lött, mosolyogva, hogy Isten éltesse a gyermeket. Lesz 
lufi, díszlet, egy nagy 4-est ábrázoló makett, vagy va-
lami, ahol majd elkészítjük a huszonhatezredik fotót 
is, hogy lássa a világ, hogy Tamáska négyéves! Marci-
pános tortát vagy csokisat, gyümölcsöset fogunk ren-
delni a legkiválóbb cukrásztól, hogy biztos legyen. Mi 
talán még koccintunk is a gyerek egészségére. Mind 
ajándékokkal fogunk érkezni. Labdát, autót, vasutat, 
legót, mesekönyvet, plüssállatkát, építőkockákat, tűz-
oltó-felszerelést, vízipisztolyt, nyakláncot, ékszereket, 
ruhákat, szakácskötényt, téli sapkát, fürdő bugyikát, 
krétát, táblát, zenélő gitárt, dinókat, állatparkot és 
még egy bababoltnyi játékot kapott a négy év alatt 
mindenkitől. Mit adhat egy keresztapa, egy kereszt-
anya, egy barát, ismerős, nagyszülő, szülő, dédszülő? 

lenül adni szegénynek és gazdagnak egyaránt? Ké-
nyelmünkből ki tud-e annyira szakítani, hogy napke-
leti bölcsek, királyok és pásztorok mintájára mi is el-
induljunk hálát adni és köszönetet mondani égi 
Atyánknak az ő születéséért?

És a legfőbb kérdés, hogy tudunk-e még hinni a 
csodákban, és e csodák tudnak-e minket angyali zen-
gő kórussá varázsolni, hogy vigyük a nagy örömhírt 
kunyhóba és palotába egyaránt?

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)

Karácsonyról karácsonyra elénk áll ez a feladat a 
születésről szóló angyali bejelentésben.

Karácsony szellemisége és örömüzenete nem há-
romnapos szeretetről szól, mint ahány napon át ün-
nepelünk házakban és templomokban! Karácsony, a 
Jézus születése egész éves szeretetre kötelez minket! 
Ez az igazi égi üzenet! Aki ezt nem érti és érzi meg, 

vásárolhat és díszíthet pompás karácsonyfát, megve-
heti minden áruház teljes árukészletét, és ajándékoz-
hat bőségesen belőle, teríthet gazdag, ételeket felsora-
koztató ünnepi asztalt, ha nem érzi a lélek szeretetre 
szólító üzenetének nagyszerű, nekünk szóló hívását. 
„Ha angyaloknak vagy embereknek nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a 
zengő érc és pengő cimbalom!” (1Kor 13,1)

Adja Isten, hogy ezen a karácsonyon eleget tud-
junk tenni e feladatnak, át tudjuk magunkat engedni 
az ünnep csodájának. Mert igazi karácsonya csak an-
nak lehet és van, akiben az isteni gyermek megszüle-
tett és otthonra lelt.

Amikor a csillag kigyúl, és égi követek hirdetik a 
nagy örömet, amikor ajándékozunk és házunkba be-
térnek a kántálók, amikor fény tölti be életünket, le-
gyen örök Betlehem a teremtett világ, az ígéret betel-
jesedésének és szeretetnek földje.
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Melyik az a játék, ami nincs ott a mai gyerekek kis 
vagy nagy szobájában? Melyik az a játék, amelyik hi-
ányzik ma a kertes vagy a tömbházlakásokból? Med-
dig tudunk elmenni mi, emberek, felnőttek, szülők? 
Tamáska okos, ügyes és szép, mint mindenki más 
gyereke. Sok verset tud, ismeri a meséket, szaval időn-
ként, énekel, játszik, sír, nevet, szeret nagyjából min-
denkit. Meg tudja különböztetni az autókat, ismeri 
őket, tudja, hogy melyik milyen márkájú, tud Renault-
jelt utánozni a kezével, és tudja, hogy hová kell ülje-
nek a madarak és hová a cicák. Vicces gyerek, van hu-
mora, de jóérzés is sok van benne.

Eluralkodik rajtam is a vágy, hogy szeretetemet 
ajándékokkal fejezzem ki, s közben csapdába eshetek: 
az ajándékok nem is a célszemélyről, hanem a megvá-
sárolóról vallanak.

Mégis mit vegyek neki, mivel lehet egy négyéves 
gyereket meglepni úgy, hogy azt ne felejtse el, úgy, 
hogy az majd sorskönyvébe beleíródjon? Mit vesznek 
ma a keresztszülők ajándékba, születésnapra? Hogy 
kell túllicitálni a másik embert? A másik keresztszü-
lőt? Ezen tűnődöm. Mert rabja vagyok az érzésnek. 
Gondolkodom, keresem a huszonnyolc évvel ezelőtti 
emlékeimet, hogy nekem mit vettek, hogy mitől vol-
tam boldog, hogy mi maradt meg abból. Nekem is van 
anyukám, apukám. Vannak nagyszüleim, kereszt-
anyám és keresztapukám, sok is, jó is, és olyan is, aki-
vel már nem szívesen beszélek, akit nem szívesen lá-
tok. Mire emlékszem négyéves koromból? Van pár 
régi fényképem, amelyet családi albumunk őriz, feke-
te-fehér képek, ott van egy nálam nagyobb Kati baba, 
de nem emlékszem rá, csak anyu mondogatta mindig, 
hogy az első „babámat” Katinak hívták. Ha még job-
ban gondolkodom, ha megerőltetem magam, akkor 
egy vízipuska jut eszembe, amit mindig Lórinak ad-
tam, ha jött velem játszani, mert nagyon szerettem 
játszani, és szerettem, ha velem játszottak. Én olyan-
kor egy mogyorófa pálcát vettem a kezembe, és, 
uramisten, én akkor elhittem, hogy a barna bot a ke-
zemben egy olyan géppuska, amiből soha nem fogy ki 
a golyó, és Istenem, mekkora puskapartikat rendez-
tünk Lórival a csűr hátánál, a diófa alatt, amikor 
mamáék megengedték, hogy hátramenjünk játszani! 
Búzával érő almát ettünk, sárga, vékony héjú, méz-
édes almát, még megvan mamáéknál az öreg fa, de az 
íze valahogy soha nem olyan, mint akkor, 28 évvel 
ezelőtt. Mama és tata is megöregedett azóta, második 
gyerekkorukat élik, és milyen szépek, a legszebbek ne-
künk, unokáknak. Szóval mi maradt meg egy négy-
éves gyerekkorából? Mondjam el? Hát kevesen ismeri-
tek, s talán le se tudom írni helyesen, mert soha nem 
néztem utána, mindig hallás után mondtam én is. 
Megmaradt „Váregykút”, ami talán szeretett szülőfa-
lum egyik magas dombjának a tetején állhatott vala-
mikor. Megmaradt az út a mezőre, Gazdag Están tava 
felé, ahová takarni jártunk, megmaradt Turcsi, egy 

nagy kaszáló az erdő alatt, amelynek aljában patak 
folyt, megmaradt a Nagyhíd utáni földünk, ahol tata 
kaszált, s a fénkőnek a hangja, ahogy hozzáér a vas-
hoz. Megmaradt a Bot szoros, a kertünk melletti kis 
út, ami megint a mezőre vitt ki. Megmaradt a kóré-
muzsika, amelyet Mikli ganyés terebúzaszálból készí-
tett. Megmaradt Kellán, aki a biciklimet javította, 
megmaradt az óvoda csempekályhájának a háta, 
ahová elbújtam, ha nekem kellett kiállni szavalni. Le-
írni is nehéz, és most így talán még jobban fáj, hogy 
sok hely, sok tisztás, mező, erdő elveszett, elveszett 
emlékeimből, elveszett emberi önös érdekekből. 

Ennyi maradt meg emlékeimben 4-8 éves korom-
ból. Nem emlékszem a fehér Puma cipőmre, nem em-
lékszem a kezeslábas – anyukám szerint akkor nagy 
divatnak számító – farmerra. Nem emlékszem a ten-
gernyi tárgyi játékra. Nekem érzések, helyek, földek, 
mezők emlékfoszlányai maradtak meg. Ezek fényé-
ben, mindezek tudatában, most melyik gyerekboltot 
raboljam ki, hová törjek be, mivel töltsem meg az 
ezüstszínű bevásárlókosarat? Hol, melyik bankban 
nyissak számlát négyéves keresztfiamnak, hogy 
majd, ha kell, ha egyetemre megy, akkor neki több le-
gyen, mint nekem? S ha ezt teszem, vajon nem azt 
akarom én, a szerető keresztszülő, hogy egyetlen da-
rab vízipuskáját ne adja oda a szomszédnak, aki ját-
szani jön vele? Vajon nem afelé lökdösöm, hogy egy 
mogyorófa pálcáról soha ne higgye azt, hogy az egy 
végtelen tárral megtöltött játék géppuska?

Nem akarok hadat üzenni a játékboltoknak, nem 
akarom bezáratni őket. Nem is áll szándékomban 
senki vásárlót megbántani, én is az vagyok. Ott állok 
keresztfiam sorsa fölött, négyéves, s ha akarnám, se 
tudnám megvenni a világ összes játékát. Szenvedek. 
Szenvedek, mert érzem, hogy a túl sok se jó, mert ta-
lán árthat a 87. okoslegó, mert árthat, ha mozdulni se 
tud a játékaitól, s legfőképpen azért szenvedek, mert 
nem a tárgyak, nem a macik, a papucsok, a lufik, a 
torta íze, a tűzoltó felszerelés maradt meg a gyerekko-
romból. Megvehetetlen mezőnevek, poros szekérutak, 
hideg, tiszta vizű patakok vannak emlékeimben, 
amelyek ma már aligha vannak, s azokat se tudom 
megvenni neked, Tamáska, születésnapodra.

Talán megint beállok a sorba, és hitvány harminc 
ezüstökön, elásott dénárokon, dugdosott párnapén-
zeken veszek neked ajándékot, hogy vigyek én is töm-
jént, mirhát, aranyat, csillogó tárgyakat. S majd meg-
érkezve hozzád, biztosan átölellek, sírni fogok, hisz 
négy évet töltöttél. De hátha lesz erőm, időm, energi-
ám és elég szeretetem, hogy játsszak veled, együtt 
szőjünk fantáziavilágokat, aludjunk együtt úgy, hogy 
színeseket álmodunk. Ölelni téged úgy, hogy meg-
nyugodj, hogy ne görbüljön le a szád, szemeid ne telje-
nek meg soha könnyel, amikor azt érzed, hogy a fel-
nőttek megváltoztak, hogy a mérleg nyelve a tárgyak, 
a papucsok, s nem a lelkiek, emlékek javára billen.a
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 A Kolozsvártól alig 35 kilométerre, a mezőségi dom-
bok között megbúvó Magyarszovát unitárius templo-
ma egyike a vidék legjelentősebb műemlék épületei-
nek. Elfeledett, rejtett értékei időről időre felhívják ma-
gukra a szakemberek figyelmét, emlékeztetve arra a 
művészeti szempontból is igen gyümölcsöző korszak-
ra, amikor az innen irányított birtoktest tulajdonos 
családjának tagjai, a Sukyak a királyi udvartartás 
közvetlen közelében tudhatták magukat, és családjuk 
erejét olyan kiváló művészeti alkotásokkal fejezhették 
ki, mint a Suky Benedek által a gyulafehérvári püs-
pöknek ajándékozott kehely, a szováti templom falfest-
ményei vagy egykori kőboltozatának faragott részle-
tei, amelyekből különleges darabokat hoztak napvi-
lágra az idén zajló alapmegerősítési munkálatok.

A hajdani Alsó- és Felsőszovát határán, egy domb-
tetőn álló, támpillérekkel erősített templom értékeire 
Kelemen Lajos1 és Entz Géza2 is felhívta a figyelmet, a 
közelmúltban pedig Weisz Attila végzett itt művészet-
történeti kutatásokat.3 A ma látható templom előzmé-
nye 1311-ben már Suky-birtokként szerepel a forrá-
sokban.  Az eddigi kutatási eredmények azonban nem 
egyértelműsítik, hogy a Sukyak által a 15. század első 
felében megvalósított nagy léptékű átalakítás meny-

1  Kelemen 1925.
2  Entz 1994. 159., Entz 1996. 40–41.
3  Weisz 2002., Weisz 2020.

nyit őrizhetett meg a korábbi épületből. A 15. század 
elején ugyanis a patrónus Suky család igényes kőfa-
ragványokkal díszített boltozattal és belső falfestmé-
nyekkel látta el e művészeti alkotások minőségéhez 
képest szerény méretű templomot. A család reprezen-
tációs igényeit erősítették a templombelsőben elhe-
lyezett, kőből faragott, egykor festett címerek: a hajó 
háromszakaszos keresztboltozatát indító négy levél-
díszes falpillért a Suky család régebbi címerei díszítet-
ték, a boltozatok zárókövein pedig a családi címerek 
társaságában a világi és egyházi legfőbb hatalom cí-
merei, azaz a Zsigmond-kori királyi címerek, és a pá-
pai címer volt látható. A hajó nyugati sarkain a borda-
indító konzolokat kis méretű, prófétákat ábrázoló 
szobrok díszítették, és a félköríves diadalív fölött is 
fennmaradt egy szobortartó konzol, amely egészala-
kos ábrázolást hordozhatott. Ma is látható a hat 
csúcsíves, mérműves ablak, a hajó nyugati homlokza-
tának körablaka és a két, igényesen faragott bejárati 
kő ajtókeret. A hajó belső falfelületeit freskók díszítet-
ték, ebből sajnos csak három töredék maradt fenn: a 
diadalív déli pillérén egy Pietà-ábrázolás, ennek köz-
vetlen szomszédságában, de már a déli hajófalon egy 
egész alakos Üdvözítő Krisztus, illetve az északi falon 
két kisebb mezőben egy nagyméretű Utolsó ítélet 
kompozíció töredékei. Nagy kár, hogy a centrális 
kompozíciója miatt is igen ritka Utolsó ítélet már do-
kumentálását követően, 1925-ben egy javítás során 
elpusztult.4

A templom legutóbbi nagy átalakítása a patrónus 
család utolsó férfi tagjához, Suky Lászlóhoz köthető. 
1790-ben a jelentősen károsodott boltozatot lebontot-
ták, helyette síkmennyezet készült a hajó és a szentély 
fölé is. A boltozat lebontásából kinyert kőanyagból 
építették fel a két középkori bejárat elé a barokkos 
manzárdtetővel lefedett déli és nyugati portikuszt.5 
A déli bejárat feletti timpanonba ekkor falazták be az 
egyik boltzáró követ, amely a Suky-címer egy 1418-
ban Suky János számára Zsigmond király adománya 
által megújított változatát ábrázolja. A pápai címert 
és a kettős keresztes állami címert ábrázoló két záró-
követ nem építették be, ezek sokáig a templom körüli 
temetőben hányódtak, míg a közelmúltban a déli 
portikuszba helyezték el őket. Helyreállításuk a temp-
lom egyéb faragottkő-részleteivel, azaz a két ajtóke-
rettel, a hat ablakkerettel, a négy címeres boltindító-

4  Kelemen 1925. 450–452.
5  Kelemen 1925. 449.
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kővel és az 1790-ben készült kő szószékkel együtt 
2013-ban, a Teleki László Alapítvány támogatásával, 
Nagy Benjámin restaurátor munkája által valósult 
meg. (Ugyanekkor Mihály Ferenc a szószékkoronát és 
az 1715-ben készített régebbi úrasztalát restaurálta.)

A templom szerkezeti helyreállítását az egyre ag-
gasztóbbá váló repedések miatt a Magyar Unitárius 
Egyház Főhatósági Hivatala az egyházközséggel közö-
sen már 2012-től napirendre tűzte. Jóllehet az egy-
házközség meszeléssel és kisebb javításokkal rendsze-
resen próbálta a repedéseket eltüntetni, a szakértők 
egybehangzó véleménye szerint csak egy átfogó, az 
alapok megerősítését, a falak teljes javítását célzó 
munkálat lehet célravezető. Ennek érdekében több-
éves kutatás és tervezés, majd engedélyeztetési folya-
mat indult, amelyet szintén a Teleki László Alapítvány 
a Magyar Kormány által a határon túli műemlék-
helyreállítások támogatására létrehozott Rómer Fló-
ris Terv keretében támogatott, ahogy ez a program 
biztosította a munkálatok idei elkezdését is. 2020-ban 
a Főhatósági Hivatal sikeresen pályázott a Román 
Kormány Nemzeti Örökségi Hivatalának először kiírt 
Műemléki Bélyeg pályázatára, így megnyílt a lehető-
ség az alapok régészeti kutatással egybekötött külső 
megerősítésére, valamint az északi falszakasz javítá-
sára. A munkálatokat az Unicons Kft. csapata végezte 
és a Főhatósági Hivatal építészeti és műemléki ta-
nácsadója, Furu Árpád közvetlenül koordinálta. A Tirt 
Georgiana (Progir Kft.) által tervezett szerkezeti be-
avatkozást Weisz Attila művészettörténész és Csók 
Zsolt régész csapatának munkája egészíti ki.

Az alapmegerősítés során a portikuszok alapjai-
ban, ahogy erre már Kelemen Lajos 1925-ben figyel-
meztetett, feltűntek az egykori boltozat faragott kövei. 
A kisebb darabok a korra jellemzően körtetagos ke-
resztmetszetű boltozati bordák voltak, amelyekből a 
könnyebben mozdíthatóakat kiemeltük. Szintén sike-

rült kiemelni három olyan bordaindítást tartalmazó 
méretesebb kőelemet is, amelyeknek csupán egyik 
oldala faragott és csiszolt, ezen látható a kiemelkedő 
egyes- vagy hármas borda, a többi oldal csak kevéssé 
megmunkált, hiszen eredetileg a falsíkon belül, azaz 
ennek térfogatában helyezkedett el. A legnagyobb 
méretűek az olyan T keresztmetszetű, nagy méretű 
bordaindító elemek, amelyeknek nagyobbik része 
szintén a falba volt beágyazva, a belőle kiemelkedő 
rész viszont gondosan kialakított, csiszolt. Egyiken a 
nyolcszög öt oldalával záródó tömbből nőnek ki a bor-
dák, ennek eredeti helye a templomban ma is látható 
címeres falpillérek fölött volt. Két darabon három 
irányba kiemelkedő bordaívek láthatóak, ezek eredeti 
helye az előbb leírt darab és hasonló társai fölött kere-
sendő. Külön kiemelendő, hogy a köveken szerkesztési 
vonalak és illesztési jelek tanúskodnak az egykori kő-
faragók precíz és gondos munkájáról.

Sajnos több darabba törve maradt fenn a nyugati 
portikusz küszöbe alatt egy angyal kis méretű mell-
szobrával díszített konzol. A szobor lobogó hajfürtjei, 
finom arcvonásai, ujjainak aprólékos kidolgozása igé-
nyes mester munkáját hirdetik. Kialakítása hasonló a 
hajó délnyugati sarkában a karzat alatt látható gyám-
kő megformálásához, amelyen a több mészréteg alatt 
is kivehető a kezeiben mondatszalagot tartó szakállas 
próféta vagy szent körvonala, ahogy erre a 15. század 
templomaiban, többek között a kolozsvári Szent Mi-
hály-templomban is láthatunk példákat.

A nyugati portikusz alapjában bukkant fel a hiány-
zó két boltzáró kő is. Egyik sajnálatosan sérült, eleve 
csak alig több, mint fele maradt meg, de peremén jól 
láthatók a jellegzetes levéldíszek, míg a sérült címer-
pajzson a régebbi Suky-címer koronából kiemelkedő 
farkasfőjének kontúrja azonosítható. A legértékesebb 
lelet kétségen kívül a szinte teljes épségben megma-
radt ötödik boltzárókő, amelynek peremén még ki-
emelése előtt láthatóvá vált az igényesen faragott gót 
betűs felirat: „Arma Regni Hungariæ”, azaz „A Ma-
gyar Királyság címere”, és ennek megfelelően a négy-
karéjos keretezésű pajzson a vágásos állami címer. 

A boltzárókő gót betűs feliratának részlete

A hármas bordaindítást tartalmazó kő kiemelése –  
a felvételeket Furu Árpád készítette
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Kaland a végeken…
MÁRTON EDIT

 Ebben az írásban a fekete gyémánt hazájaként is-
mert Zsil-völgyi unitáriusok nyilatkoznak az elmúlt 
egy évről, közösségi életükről, arról, hogy a sokak ál-
tal oly rettenetesnek hitt Zsil-völgyében is ugyanúgy 
süt a nap, ugyanolyan szépen dalol a madár, ugyan-
olyan hálatelten dobban a szív, és fogalmazódik meg 
a lélek mélyén az imádság, mint bármelyik más erdé-

lyi unitárius gyülekezetben. Ezek a vallomások visz-
szatekintenek az elmúlt évre, a közösen megélt pilla-
natokra, megismertetve az Olvasóval egy szeletnyit a 
gyülekezeti életünkből, és reménységgel tekintenek a 
jövőbe, hogy a kialakult járványhelyzet lejárta után 
ugyanolyan lelkesedéssel tudjuk folytatni az elkezdett 
munkát.

A címerpajzs vörös és fehér festése és a betűk belső 
felületének vörös színezése a vártnál jobban megőrző-
dött a több mint két évszázados föld alatti „szolgálat” 
ellenére is. A pajzs kialakítása, a négykaréjos kerete-
zés a kolozsvári Szent Mihály-templom kapuján és ha-
jójában elhelyezett címerekre, illetve gyulafehérvári 
székesegyházban álló, ifj. Hunyadi János szarkofágján 
látható vágásos címerre emlékeztet.6

A két utolsó boltzárókő kiemelése tisztázta a szo-
váti mennyezeten ábrázolt heraldikai program körül 
eddig még nyitott kérdéseket. A patrónus család célja 
saját, azaz a két ág kevéssé eltérő címereinek (koroná-
ból kiemelkedő farkasfő, illetve szájában bárányt tar-
tó ágaskodó farkas) a legfelső világi és egyházi hata-
lom címereivel együtt történő ábrázolása volt. Ennek 
megfelelően a szentélyzáradékban kapott helyett a 
sárkánnyal körülölelt kettős keresztes címer (ezt a zá-
rókő indításai jól jelzik), a szentély nyugati boltszaka-
szában pedig a vágásos pajzzsal kialakított feliratos 
zárókő (ezt a zárókő geometriája mutatja). Ekkor még 
általános volt a kettős kereszt és a vágásos címer kü-
lön pajzson való ábrázolása. A hajó boltzárókövein a 
pápai címer mellett a Suky család két ágának címere-
it jelenítették meg, egyelőre ismeretlen sorrendben. A 
hajó négy boltindító konzoljának igényes levéldísszel 
keretezett pajzsain szintén a régi Suky-címer látható. 
A faragásnak a vidéki templomok esetében talán szo-
katlanul is jó minősége, az ábrázolásmód igényessége 
a patrónus családnak a korabeli művészeti reprezen-
táció ismeretét és ennek igényes alkalmazását, illetve 
a kor állami és egyházi vezetői iránti hűségét egy-
aránt hirdeti.

A munkálatok során sikerült az egykori sekrestye 
helyét is azonosítani, amely a várakozásoktól eltérő-
en a szentély déli oldalán állt. Alapfalai teljes hossz-
ban feltárhatók, ezek régészeti kutatását 2021-re ter-
vezzük. A nyugati portikusz déli falába beépített 
élszedett szárkő feltehetően a sekrestye ajtókeretének 
része, ahogy ehhez tartozónak véljük az alapból ki-

6 Lupescu 2012.

emelt, szintén élszedett íves szemöldökkő darabját is. 
A két portikusz falait vakolat fedi. Ezek javítása során 
minden bizonnyal további középkori kőelemeket lehet 
majd beazonosítani, esetleg kiemelni, hátra van még 
a déli portikusz bejárat alatti részének kutatása és 
megerősítése is. Szintén előttünk álló feladat a leletek 
pontos dokumentálása, feldolgozása, majd restaurá-
lása és végül ezek bemutatásának megtervezése. Nem 
feledhetjük el, hogy a templom belső vakolattal fedett 
falfelületei még ismeretlenek a modern kutatás szá-
mára, és a már ismert kőfaragványok kitűnő minősé-
ge alapján feltételezhetjük, hogy ott is hasonló leletek 
lappanghatnak: a szentélyben például paszto fó rium-
fülke, ülőfülke, sekrestyeajtó, a hajóban talán további 
falképtöredékek is. A mai járószint alatti belső régé-
szeti feltárások esetleg azonosíthatják egy korábbi 
templom létét, vagy akár a Sukyak temetkezéseinek 
nyomait, tisztázva a Mezőség egyik legnevezetesebb 
középkori épületének korai történetét.
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„Az elmúlt évben a közösségi alkalmaink közül 
számomra a legnagyobb élmény a szebeni kirándulás 
volt, amelyre épp a születésnapomon került sor. Ez a 
kirándulás egy közös kirándulás volt a lupényi és vul-
káni gyülekezetek tagjaival, unitáriusok és más fele-
kezetűek is részt vettek. Nagy meglepetés volt a busz-
ra szállásomkor, hogy felköszöntöttek és énekeltek 
nekem. Szeben is kellemes meglepetés volt, eddig még 
sohasem jártam ott. Egy kis séta után meglátogattuk 
a nagyszebeni karácsonyi vásárt, ahol bő volt a vá-
laszték: sok kézműves termék, ruhanemű, ajándék-
tárgy, meg persze forralt bor, meleg tea, sült geszte-
nye… Vásároltunk, majd közös ebéden vettünk részt. 
Egy kellemes ünnepváró nappal gazdagodhattunk! Ez 
a kirándulás nagyon jó alkalom volt arra, hogy a Zsil-
völgyi szomszéd gyülekezetek tagjaival is megismer-
kedjünk. Én örülnék, ha a jövőben is lennének hason-
ló közös tevékenységeink.” (BÉKÉSI ILKA, Petrozsény)

„Októberben múlt egy éve, hogy új lelkészt kap-
tunk, aki Jeszenszky Melindával, a Petőfi Sándor 
Program ösztöndíjasával színjátszó csoportot és kó-
rust indított. A Zsil-völgyi Csepűrágók színjátszó cso-
port a Lupényban még megvolt című darabot kezdte el 
tanulni, amelyet a Lupényi Magyar Napokon szeret-
tünk volna bemutatni, de a járványhelyzet közbeszólt. 
Reméljük, hamarosan színpadra vihetjük, és meglát-
hatja a közönség, hogy bár még amatőrök vagyunk, 
de annál szórakoztatóbbak. Az új kórusunkkal, amely 
a Zsil-völgyi Pacsirták nevet kapta, szeretnénk majd a 
jövőben képviselni közösségünket az unitárius kórus-
találkozókon.” (CSIKI ERZSÉBET, Lupény)

„A tavaly adventben a Zsil-völgyi unitáriusok olyat 
csináltak, mit még addig sosem! Add tovább! akciójuk 
volt, amikor az utcán jelképes kis ajándékokat, csokolá-
dékat adtak ismeretleneknek, buzdítva őket is arra, 
hogy adják tovább ezt a gesztust, örömet szerezve má-
soknak is. Idén mézeskaláccsal készülünk az utcára, 
amelynek előkészítési folyamata egy újabb közösség-
összerázó tevékenység lesz.” (PALEA ÉVA, Petrozsény)

„A lupényi unitárius gyülekezet mindig is lelkes 
közösség volt, ahol nem volt hiány közösségi alkal-
makból. Az elmúlt évben a régi programjaink mellett 
újdonságnak számított a hagyományőrző szoba ter-
ve, amelynek kialakítása folyamatban van a lupényi 
papilakon. Ennek célja összegyűjteni azokat a stafí-
rungokat, amelyeket egykor a Nyikó mentéről, Nyá-
rád mentéről, Aranyos mentéről Zsil-völgyébe költö-
zött emberek magukkal hoztak. Ezt a szobát Homoród 
menti virágmotívumokkal díszített festett bútorokkal 
rendezzük be, és mára már régiségnek számító tár-
gyakkal is találkozhatnak itt a hozzánk látogatók.” 
(ILYÉS ANNA, Lupény)

„Az idei évet a járvány ellenére sikeresnek mond-
hatom, mert egy felújított gyülekezeti teremben gyűl-
hetünk majd össze, amikor már megengedett lesz. Ezt 
a termet a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásából 

újítottuk fel. Reméljük, hogy számtalan rendezvény-
nek fog majd otthont adni a jövőben, mind a kis kö-
zösségünk, mind a Zsil-völgyi nagy közösség életé-
ben.” (SZŐCS ANDREA, Petrozsény)

„Számomra az elmúlt rendezvények közül az idő-
sek vasárnapja volt a legszebb, mert a fiatalok ilyen-
kor mindig köszöntenek. Máskor is megadják a tiszte-
letet, szeretve érezzük magunkat a közösségben, de 
ezen a napon értünk szól az ima, és szép szavalatok-
kal fejezik ki azt, hogy mennyire fontosak vagyunk 
szépkorúak ként a gyülekezet életében. Az idén egy 
szál virággal, egy csokoládéval és egy Aranyosi Ervin-
idézettel köszöntöttek. Ez nagyon szép volt: »Az ölelés, 
tudod, nem köt a korhoz, / A megfáradt szív is örömet 
hordoz, / Lenni kell álomnak, lenni kell oknak, / – Le-
gyen céljuk a megfáradt karoknak!«” (NAGY ILONA, 
Lupény)

„Az elmúlt évben újraindult a petrozsényi nőszö-
vetség. A gyülekezeti teremben találkoztunk kéthe-
tente, és különböző tevékenységeink voltak. Mikulá-
sozás, adventi koszorú készítése, előadások, bemuta-
tók, de a legmeghatóbb talán az volt, amikor régi ké-
peket kellett vigyünk, és arról meséltünk: Petrozsény 
régi életéről, a bányászatról, arról hogy milyen volt 
bányászfeleségnek lenni, régi gyülekezeti alkalmak-
ról. A vírus miatt abbamaradtak a tevékenységeink, 
de a sok ötletet feljegyeztük magunknak, és reméljük, 
hogy hamarosan a felújított gyülekezeti teremben 
tudjuk újra folytatni ezeket az alkalmakat.” (HEŢ 
 ERZSÉBET, Petrozsény)

„Huszonöt éve vagyok a lupényi unitárius gyüle-
kezet gondnoka. Ez idő alatt több lelkésszel volt sze-
rencsém dolgozni. E negyedszázad alatt sok minden 
változott. Nemrég készült egy videó erről a munkáról, 
amelyet a Zsil-völgyi Értéktárna nevű YouTube-
csatornán lehet megnézni, többek közt olyan videók 
mellett, amelyek a Zsil-völgye szépségeit mutatják be 
azoknak, akik nem ismerik a vidéket. A huszonöt év 
alatt mindig arra törekedtünk, hogy képviseljük ma-
gunkat az egyházi rendezvényeken, hogy megismer-
jenek bennünket, akik szórványban élünk. Ez a jövő-
ben sem lesz másképp! A közösségi alkalmaink is 
azért vannak, hogy ne csak a vasárnapi istentisztele-
teken való részvételbe merüljön ki a mi életünk. Ez 
úton is köszönet a támogatóknak, akik segítenek, 
hogy újabb és újabb találkozóink legyenek.” (KOVÁCS 
SÁNDOR, Lupény)

Vetési László gondolataival zárnám a beszámolók 
sorát: „A szórvány egy nemzet öregkora. Aki a szór-
ványt nem becsüli, sem a tömböt, sem a jövőt nem 
érdemli!” És szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik követik tevékenységeinket Facebookon is, akik 
Zsil-völgye jó hírét viszik szerte a világba, és külön kö-
szönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki támo-
gatta a tevékenységeink megvalósulását.
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Fába faragott szeretet és büszkeség

 Mikor kezdett el faragni?
Hatvanöt éves koromban kezdtem 
el faragni. Ekkor éreztem hajlamot, 
vonzalmat a fafaragás iránt, bár 
én sosem tanultam magát a fara-
gást.

Gyakran elgondolkozom azon, 
hogy bár lett volna fiatalabb ko-
romban annyi előrelátásom, hogy 
érdeklődjek, hogy a fafaragást 
mint mesterséget elsajátítsam ak-
kor, amikor még volt bennem len-
dület. Így voltak dolgok, amikre 
magamtól jöttem rá, meg olyanok 
is, amiket önszorgalomból tanul-
tam meg.

 Mit farag szívesen?
Állatokat, arcképeket, székely mo-
tívumokat, jelképeket és minden 
olyant, ami megfaragható, azt 
megfaragom.

Kaptam és vásároltam is köny-
veket a faragással kapcsolatban. 
Például a kapufaragással. Erre én 
nem tértem ki, viszont nagyon 
hasznosnak találtam, sok mindent 
tanultam és használtam fel ezek-
ből a könyvekből, motívumokat, 
figurákat.

Amikor Hunyadi László szob-
rászművész az első munkáimat 
látta, azt mondta, hogy „faricskálj 
csak, faricskálj, mert jól csinálod”. 
Később, amikor megfaragtam az 
öcsém és a felesége kopjafáját, úgy 
alakult, hogy Laciék Dombón jár-
tak, és én behívtam Lacit egy po-
hár finom dombói borra. Megmu-
tattam a kopjafát, amiről csak a 
festés hiányzott ahhoz, hogy kész 
legyen. Megkérdeztem, hogy mi a 
véleménye. Laci nem mondott 
semmit csak kezet adott. Ez nagy 
megtiszteltetés volt számomra.

Most nemrég fejeztem be egy 
másik faragványt az unokámnak, 
Erzsébetnek: egy bagoly mint a tu-
domány jelképe és kétfelől két sas, 
ahogy néznek a világba. Éveken át 
faragtam a ballagó diákoknak a 
kopjafákat.

Van úgy, hogy megálmodok va-
lamit, és úgy választom ki a fát, 
ennek függvényében.

Mostanában különösen sokat 
használom a diófát. A munka so-
rán a fa kérgét is otthagyom, ez is 
egy része lesz a faragványnak. A 
diófának nagyon szép intarziái 
vannak. A fa hibáit is otthagyom, 
azzal együtt azt próbálom körülfa-
ragni. A munkám során eljátszok a 
gondolataimmal és végiggondo-
lom a cselekedeteimet.

 Melyik a legkedvesebb munkája?
A legkedvesebb munkám a felesé-
gem arcképe. A faragványt egy 
képről mintáztam, amelyen egy 
esküvőn elgondolkozva nézi a tán-
colókat.

Tudod, fiam, én álmodozó em-
ber vagyok. Betölti az egész élete-
met az, hogy álmodozok.

Most is ébren álmodozok a ked-
ves feleségemről, aki sajnos már 
nincs az élők sorában, s akit nem 
tudok soha elfelejteni.

 Milyen tervei vannak a közel-
jövőben?
A húgom fia, Laci Amerikában él, 
és tőle kaptam egy tervet kivitele-
zésre. A Laci édesapja találkozott 
Wass Alberttel, akitől kapott egy 
réztálat. Az író erre a következőket 
írta: „Nyelvében él a nép, tetteiben 
a nemzet. 1975. július 9., Wass 
Albert”.

Ezt a tálat Laci hazahozta, és 
azt ajánlotta, hogy az én elképze-
lésem szerint a faragásom által 
egészítsem ki. A terv már megvan. 
A talapzata a nagy Magyarország 
elszakított részei lesznek az ismert 
Wass Albert-idézettel: „A víz sza-
lad, a kő marad, a kő marad”. A fa-
ragványra továbbá a Wass Albert-
monogram kerül.

 Sanyi bácsi a tollforgatással is 
próbálkozott…
Igen, verseket, esszéket írok és ír-
tam. Sok évig a Küküllődombói 
Unitárius Dalkör jegyzője voltam. 
Amikor a dalárda vendégszereplé-
seken vagy egyéb rendezvénye-
ken, összejöveteleken vett részt, 
nemcsak jegyzőkönyvet írtam, ha-
nem többet annál. Ezek a mai na-
pig mind megvannak. Abban az 
időben, amikor a jegyzője voltam a 
dalárdának, az akkori lelkész, 
Benczédi Ferenc azt mondta: „Sán-
dor, ezek nem is jegyzőkönyvek, 
ezek riportok.”

Amikor meglátok egy fát, abban már látom is a születendő munkát. Látom az arcképet, a botot vagy egyéb farag-
ványt – mondja idős Mátyás Sándor, az autodidakta küküllődombói fafaragó. Nyugdíjba vonulásáig a dicsőszent
mártoni vegyikombinátban dolgozott mesteri beosztásban. Mint a legtöbb dombói unitárius embernek, életének 
már fiatalkorától fontos része az egyház, a dalárda, a dombói szokások megőrzése és továbbadása. Amikor csak 
alkalmam adódik, szívesen elbeszélgetek vele, hisz mindig tanulságos, felemelő vele szót váltani. Csodálom szónoki 
tehetségét, az állandó tanulási vágyát, érdeklődését a nagyvilág, a nemzet, az egyháza iránt, amelynek az idő múlá-
sa se szabott határt. Egyházának mind a mai napig oszlopos tagja, szépkora ellenére még mindig aktív. (Az interjút 
ÉrsekCsiki Zita készítette.)
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Úgy gondolom, a dalárda jegy-
zőkönyve nagyon fontos dolog a 
dalárda életében, mert általa szerez 
majd tudomást az utókor a dalárda 
tevékenységéről. Fontos számom-
ra, hogy az utánunk jövők legyenek 
jó érzéssel, jó gondolatokkal irán-
tunk, akik elmegyünk majd.

 Sanyi bácsi már tiszteletbeli 
dalárdatag?
Igen, a dalárda tiszteletbeli tagja 
vagyok. A dalárda alapszabálya, 
hogy az a személy, aki harminc 
évig aktív tagja volt a dalárdának, 
tiszteletbeli tagjává válik. Ilyen al-
kalommal a tiszteletbeli tagok 
kapnak egy emléklapot. A tiszte-
letbeli tagok továbbra is folytat-
hatják és legtöbbször folytatják is 
dalárdabeli tevékenységüket. Én 
26 éves koromban lettem a dalár-
da tagja.

Küküllődombón minden április 
utolsó vasárnapja a dalárda ünne-
pe. Ebben az évben a dalárda fenn-
állásának 170 éves évfordulóját 
ünnepelte, erre az alkalomra a da-
lárdának ajándékoztam egy farag-
ványomat. Már régebben készül-

tem erre a munkára. Egy plakettet 
ábrázol a faragvány, amiből ki-
nyúlik egy kopjafa. A faragvány 
első részén a következő áll: 
„Kisgyörgy József Unitárius Dalkör 
1850–2020. Fiaim, csak énekelje-
tek”. A hátlapján: „Gloria Gloria 
Soli deo Gloria”. Ugyancsak a hát-
lap tartalmazza a jelenlegi tagok 
névjegyzékét, ezáltal is tanúskod-
va hűségükről.

A dalárda mellett 48 éven ke-
resztül Miklós Zsigmonddal a 
dombói halotti társulat gazdája 
voltam, illetve 12 évig pénztárosa 
és hat évig jegyzője.

 Hol voltak kiállításai?
Néhány évvel ezelőtt Nagyvára-
don, az unitárius templom előteré-
ben voltak kiállítva a munkáim. A 
vasárnapi istentisztelet után volt 
egy kis állófogadás. Itt volt alkal-
mam találkozni Biró Rozáliával, 
Várad akkori alpolgármesterével. 
Váradon elismeréssel voltak a 
munkáim iránt. Zita unokám se-
gítségével egy farsangbúcsúztató 
alkalmával Med gye sen is volt kiál-
lítva néhány munkám. Munkáim 

sok helyre eljutottak: Erdély és Ma-
gyarország több részére, Francia-
országba, Kanadába és az Egyesült 
Államokba is.

 Mit üzen a mai fiataloknak?
Legyenek továbbra is lelkesek, de 
ne feledjék el, hogy ők nem lenné-
nek a szülők, nagyszülők nélkül, s 
akikre ezért is szép gondolatokkal 
kell visszaemlékezni.

 Mire büszke Sanyi bácsi?
Büszke vagyok a családomra: 
gyermekeimre, unokáimra, a két 
dédunokámra. Örülök nekik, és 
hálát adok értük. Azok az alkal-
mak, amikor velük találkozhatok, 
betöltik a lelkemet. Nekem már 
egyéb nincs, ők jelentik a boldog-
ságot számomra. Vasárnaponként, 
amikor kijövünk a templomból, 
bemegyek Zita unokámhoz, és ott 
a két dédunokám kacagása és vi-
dámsága teljesen betölt.

 Kívánok erőt, egészséget és 
még sok szép pillanatot kedves 
családja körében. Isten áldja 
meg!

Szentlélek vagy 
szentlélek?
Ha az unitárius egyház úgy hinné 
és vallaná, hogy az Isten személye 
és/vagy lényege osztható, azaz 
hinne a háromságos istenfelfogás-
ban, akkor a kérdés fel sem merül-
hetne, egyértelműen nagybetűs 
volna a címben jelzett szó helyes-
írása. Az ok pedig nagyon egysze-
rű, és a legkevésbé sem kegyessé-
gi: a keresztény vallások zöme sze-
mélyként tételezi/hiszi a szentlel-
ket, és mint olyant, tulajdonnévvel 
ruházza fel – a tulajdonneveket 
mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. A 
helyesírásunk egyik problémája a 
közszóból képzett tulajdonnevek 
írása (ide tartozik az isten/Isten is 
például), ez sokszor okoz gondot a 
szövegfaragóknak.

Az, hogy az unitárius káté 87–
93. pontjaiban végig kisbetűs a 
szentlélek (csak a háromságos val-
lásokra értve használja a nagy 
kezdőbetűt), nem véletlen, nem el-
írás, és a legkevésbé sem azt fejezi 
ki, hogy aki megfogalmazta, az 
nem tisztelte volna kellőképpen Is-
ten lelkét. A káté tehát ezzel az 
írásmóddal nem pusztán egy, a he-
lyesírásnak egy igen sajátságos ki-
vételét szentesíti, hanem egyszer-
smind az írásmódban tükrözi az 
unitárius vallás igen jellegzetes 
tanítását, filozófiáját, teológiáját, 
hogy tudniillik egy az Isten.

A magyar nyelvű Bibliában csak 
azért találhatjuk meg nagybetűvel 
írva, mivel a fordításokat általában 
Szentháromság-hívők készítették, 
és a kiadványok helyesírása tükrö-
zi az ők, illetve a mai kiadók hitbéli 

meggyőződését. Sokszor fordul elő, 
hogy a tisztelt szerzők nekünk sze-
gezik a kérdést, miért is lett kisbe-
tűs az általuk komoly és lelkiségi 
megfontolásból nagy kezdőbetűvel 
írt szentlélek/lélek. Nos, már szól-
tunk arról a korábbi lapszámban, 
hogy a legritkább esetben írunk 
valamit nagybetűvel, azonban itt 
és most azt is hozzátehetjük: ami-
kor azt írjuk, Szentlélek, nem az Is-
ten iránti odaadásunkat fogjuk ki-
fejezni, hanem egy személynevet 
írunk le, amellyel írásunkban töké-
letesen ellentmondunk a kátéban 
foglaltaknak. Vagyis csak akkor ír-
juk nagybetűsen a Szentlélek (és 
ennek mintájára a Szentháromság) 
szót, ha egy másik vallás teológiá-
járól, hitfelfogásáról írunk, máskor 
viszont tekintsünk el ettől.

DÉNES GABRIELLA

Hogyan írjuk helyesen?
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LÁSZLÓ BERNADETT

Letörölni a port egy százéves kincsről – IX–X.

Pálffi Márton (1873–1936) – 2. rész 

Boros György szerint jelentős újításként könyvelhető 
el, hogy az új énekeskönyv magába foglalta a Halotti 
énekeket, amelyek korábban (1660 és 1856 között, 
összesen hét kiadásban) önállóan jelentek meg. Pálffi 
az énekeket tizenhárom nagyobb fejezetre osztotta, 
az alábbiak szerint: Kezdőénekek, Közénekek, Vasár-
napi énekek, Hétköznapi énekek, Töredelmes esedezé-
sek, Ünnepi énekek, Úrvacsorai énekek, Zsoltárok, Al-
kalmi énekek, Vigasztaló énekek, Záróénekek, Teme-
tési énekek, Új énekek. Emellett az ő érdeme az is, 
hogy több évszázados mellőzés után visszahozta a 
felekezeti köztudatba két kimagasló jelentőségű uni-
tárius zsoltárköltő, a 16. századi Bogáti Fazakas Mik-
lós és a 17. századi Thordai János életművét.

Pálffi Márton az énekeskönyv előszavában így nyi-
latkozik: „A régiség nemes patináját kegyeletben tar-
tottuk. A régi kedvelt énekek lehetőleg változatlanul 
maradtak […], s a sok új dallamra egészen új éneket 
hoztunk, kívánatra jelezve, ahol meg tudtuk állapíta-
ni a szerzőt is. A Szenci-féle zsoltároknál jó részben a 
testvéregyházak átírását vettük át, de valamivel kon-
zervatívabban, az első versszakon, mivel ez már szál-
lóigeszerűen bevésődött a köztudatba, lehetőleg sem-
mit sem változtattunk. […] kezdő és záró, ünnepi és 
alkalmi énekeink nem voltak kellő számban, az új 
dallamokra sem igen lehetett régi éneket találni, újat 
kellett írni. De meg aztán változatosabbá, melegebbé, 
vonzóbbá is akartuk tenni éneklésünket és istentisz-
teletünket, a megkövesült formába és keretekbe egy 
kis életet és éltető lelket vinni. Zenei kiskorúságunk és 
nemtörődömségünk úgyis elég rossz hírbe keverte 
egyházi éneklésünket. Tennünk kell valamit s leg-
alább keresnünk a jobbat, különben elsorvadunk.”

Boros György és Pálffi Márton az énekeskönyv 
megjelenése után megjegyzik, hogy mivel annyira 
könnyűek a dallamok, be is lehetne mutatni őket 
„egy-egy jóhangú leány, vagy legény közreműködésé-
ben”, és terveik közt szerepelt az is, hogy néhány éne-
ket írjanak a vallásos összejövetelekre és a Dávid Fe-
renc Egylet ünnepélyeire, azonban anyagi okok miatt 
ez nem valósulhatott meg. 

Pálffi Márton és társainak ezen munkássága egye-
dülálló és nélkülözhetetlen. Pálffi az énekeskönyv elő-
szavában még a soron következőket jegyzi meg: „Ahol 
az ének is elnémul az ajkakon, ott a halál kopogtat, ott 
a harang is el fog némulni… Jaj nekünk, a fényes múlt 
örököseinek, ezerszer jaj, ha idejében föl nem ébre-
dünk, ha újra meg nem találjuk az elveszített templo-
mot; ha nem őrizzük szerető gonddal az összetartó és 

éltető szent oltártüzet, apáink büszke örökségét, az 
unitárius múltat és öntudatot.”

Én úgy gondolom, hogy a fenti sorokban olvasható 
jövendő még nem érkezett el, hiszen örömmel nyug-
tázhatjuk, hogy a lassan százéves énekeskönyvünk-
ről hangfelvétel készült, amely nagy segítség kántora-
inknak, de legfőképpen azoknak a gyülekezeteknek, 
ahol sajnos nincs kántor. Azt is örömmel nyugtázhat-
juk, hogy az ifjúsági énekeink is vannak. Tehát még 
mind a mai napig születnek Pálffi Mártonok, akik szí-
vükön viselik az egyházzenét.

Összegzés

Jelen rovattal az volt a célom, hogy felidézzük az Uni-
tárius Irodalmi Társaság centenáriuma alkalmából a 
társaságnak mindazt a munkáját, amit a két világhá-
ború között kifejtett. Igyekeztem rávilágítani arra, 
hogy az újjászülető erdélyi magyar irodalomban 
mennyire jelentős munkát fejtettek ki. Célom volt, a 
társaság fő célkitűzéseit, tevékenységeit bemutatni, 
ismertetni, valamint láttatni azt, hogy az erdélyi ma-
gyar kultúra milyen széles palettáján munkálkodtak.

A leendő tagok sokoldalú tevékenysége már jóval a 
társaság megalakulása előtt is látványos volt, íróink 
helyet kaptak más társaságokban, publikáltak külön-
böző folyóiratokban, vagy éppen szerkesztői feladato-
kat láttak el.

Az a munka, amelyet a társaság tagjai harminc 
éven át kifejtettek, igencsak gazdagította mind az 
unitárius közösség, mind az erdélyi magyarság szelle-
mi életét és kultúráját. Az UIT a korabeli kilátástalan-
nak tűnő helyzetben nem csak a szellemi élet gyara-
podását segítette elő, nem csupán a hívek közművelő-
déséért tett, hanem gyógyír is volt az emberek sebzett 
lelkére azáltal, hogy megszólaltatta megannyi mun-
kában az erdélyi sorsot, a nehézségeket, a küzdelme-
ket, mindazt, amivel az akkori erdélyi ember szembe-
sült, küszködött.

Az UIT tevékenysége ma is példaértékű, nagy szük-
sége lenne egyházunknak egy ilyen társaságra, egy 
ilyen egyesületre, amely hasonló munkát végezne. 
Igaz, hogy a Keresztény Magvető és az Unitárius Köz-
löny oldalain tollforgatóink ma is publikálnak. Igaz, 
hogy az ODFIE munkájával igyekszik összefogni az er-
délyi fiatalokat, mégis hiánycikknek érzem a híveink-
kel, főleg a kisebb gyülekezeteinkkel való „testközelsé-
get”. Az UIT vándorgyűlései során megteremtette a 
gyülekezetközelséget. A ma embere tán nem is tudja, 
mennyire fontos lenne a közösség erejéből táplálkoz-
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LAKATOS CSILLA

Kalapba zártan – avagy a külső 
körülmények kényszerítő ereje

 A világgal kapcsolatos alaphiedelmek magukba fog-
lalják az embernek arra vonatkozó elképzeléseit, hogy 
mennyire tekinti „jóindulatúnak” a világot. Általános 
az a hiedelem, hogy a világ „jó hely”, az emberek jóin-
dulatúak és az események kedvezőek, gyakoribb a tör-
ténések jó kimenetele és a szerencse, mint a negatív 
események és a balszerencse. A hiedelmek másik as-
pektusa az igazságossággal, tisztességgel kapcsolatos 
várakozásokat képviseli. Az igazság fogalmát a nyuga-
ti kultúrában gyakran hívják segítségül akkor, amikor 
a pozitív és negatív események miértjét kutatják. Az 
embernek szüksége van arra, hogy higgyen egy igaz-
ságos, tisztességes világban, amelyben mindenki azt 
kapja, amit érdemel, és megérdemli azt, amit kap. Ez 
az igazságosságba vetett hit befolyásolja a világ meg-
jósolhatóságának, érthetőségének és kontrollálható-
ságának mértékére vonatkozó hiedelmeket is.

Az ember önmagával kapcsolatos hiedelmei köré-
ben két hiedelemcsoport különösen fontos jelentősé-
gű. Az egyik az önérték, amely az ember alapvető jó-
ságával és moralitásával, valamint tettei hatékonysá-
gának értékelésével függ össze. Az emberek általában 
önmagukat jónak, kompetensnek, morálisan értékes-
nek és szeretetre méltónak élik meg. A hiedelmek má-
sik csoportja a kontrollal kapcsolatosak, és arra vo-
natkoznak, hogy a személy milyen mértékben hiszi, 
hogy kontrollálni tudja a sorsát és a jelentős esemé-
nyek kimenetelét. Gyakran úgy hisszük, hogy közvet-
lenül képesek vagyunk kézben tartani világunkat, 
vagy minimalizálni tudjuk a kedvezőtlen események 
előfordulásának esélyét.

Életünk rendjén számos olyan életeseményt kell át-
élnünk, amelyek a világról és önmagunkról alkotott, 
korábban stabilnak gondolt hiedelmeinket átmeneti-
leg megkérdőjelezik, kibillentik egyensúlyunkat, al-
kalmazkodást igényelnek. A kibillenés annál erősebb 
lesz, minél több ilyen életesemény történik egyidejű-
leg vagy rövid időn belül. Illetve minél tovább tart az 

események sora, annál nagyobb a veszélye annak, 
hogy a megterhelés olyan szintet ér el, amely a nagy-
mértékű alkalmazkodás miatt kimeríti a szervezet 
erőforrásait. A stresszel való megküzdés jelensége már 
a múlt század második felében a tudományos vizsgá-
latok tárgyát képezte, de a világban jelenleg tomboló 
járvány a témát egészen közel hozta, a hétköznapok 
rendjén az érdeklődés középpontjába helyezte. 

A stressz korai, élettani kutatását három neves 
személy – Bernard, Cannon és Selye – munkássága 
fémjelzi. Az ő eredményeiket továbbgondolva Lazarus 
és Folkman olyan megközelítésben írták le a stressz-
folyamatokat, amely a jelenben a magunk és környe-
zetünkben tapasztal emberi viszonyulások megérté-
sét is segíthetik. A száraznak ható tudományos mo-
dellt Lázár Ervin A kalapba zárt lány meséje kelti élet-
re, amelyben az író a maga zsenialitásával tűponto-
san mutatja be a nem várt, fenyegető stresszhelyze-
tekkel való megküzdés szakaszait, optimális forgató-
könyvét.

A tranzakcionális megközelítés szerint egy helyzet 
akkor válik stresszhelyzetté, ha a személy úgy értéke-
li, hogy a helyzet által felállított követelmények meg-
haladják az észlelt erőforrásokat és egyben fenyegetik 
a személy jóllétét. Így a stresszfolyamat összetevői a 
külső vagy belső környezet, az értékelési folyamatok 
és a külső vagy belső erőforrások. A stresszfolyamat-
ban két szakasz azonosítható: az elsődleges és má-
sodlagos értékelési folyamat.

Hetyke lány volt. Nem tűrt a fején se kendőt, se sap-
kát, se kalapot. Dühönghetett a szél, eső, hó szakadha-
tott, nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcá-
ra a kertkapun, és mit lát? Bizony, egy kalapot. Ott lebe-
gett a kalap a kerítést szegélyező bokrok mellett, éppen a 
feje magasságában. Jó formájú, fekete kalapocska volt.

– Jó napot – mondta a kalap.
– Mit akarsz? – kérdezte gyanakodva a lány.

ni, a közösséget erősíteni egyénként. Ma, különösen a 
mostani járvány sújtotta időkben erősíteni kellene 
gyülekezeteinkben az összetartozás élményét, a ter-
hek közös hordozásából fakadó erőt, a közelség meg-
élését a járványügyi korlátozások ellenére.

A rovatban összegyűjtött sok-sok információ talán 
nem is tükrözi kellően azt a fáradhatatlan, kemény és 

kitartó munkát, amelyet az UIT tagjai végeztek azért, 
hogy egyházi irodalmunk gyarapodjon, hogy egy-
házközségeinkben a magyar nyelv, a magyar szó 
mindmáig megmaradjon, de bízom benne, hogy hogy 
e rovat révén sikerült mégis egy kissé letörölni a port 
arról a százéves kincsről, amelyet örökségül kaptunk, 
és amelyre a mai napig támaszkodhatunk.
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– Én vagyok a te kalapod – mondta a kalap.
– Nekem ugyan nem – tiltakozott a lány. – Tudhatod, 

hogy soha semmiféle fejfedőt nem hordok. Szabad lány 
vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadonfőtt.

– Márpedig akkor is én vagyok a kalapod – mondta 
ellentmondást nem tűrően a kalap, és sutty, se szó, se 
beszéd, mint egy ragadozó madár, rászállt a lány fejére.

Az elsődleges folyamatok során a helyzet személyes 
jelentőségét értékeljük, illetve azt mérjük fel, hogy az 
mennyire van összhangban személyes céljainkkal, 
azaz gátol, vagy éppen segít-e vágyaink elérésében. Ez 
az értékelési folyamat meghatározza a szükséges be-
vonódás mértékét, és kiemeli a lehetséges veszélyeket 
vagy éppen a felmerülő előnyöket. Ebben a folyamat-
ban dől el egy helyzetről, hogy azt fenyegetőnek, ártal-
masnak vagy feladatnak értelmezzük. Az értékelési 
folyamatok az értékelés torzításával csökkenthetik a 
fenyegetés súlyosságát: a helyzet veszélyességének ba-
gatellizálása, annak tagadása a fenyegetettség érzésé-
nek csökkentését szolgálják. A helyzet viszont ettől a 
viszonyulástól nem változik, a fenyegetettség nem 
enyhül, épp ellenkezőleg, súlyosbodik.

A lány se volt rest, rángatta, tépte, huzigálta. Na de 
rángathatta, téphette, huzigálhatta, a kalap oda se neki. 
Azazhogy mit oda se neki, éppen hogy, mintha növeked-
ne a súlya, egyre nehezebb lett.

– Te átkozott vaskalap! – nyögte a lány.
– Nem én vagyok vaskalap, te vagy makacs szamár 

– felelte a kalap, és most már nemcsak a súlya nőtt, ha-
nem a mérete is.

– Hagyd abba! Nem látok ki alólad! – kiabált a lány.
Persze, hogy nem látott ki, hiszen a növekvő kalap 

karimája már a vállát nyomta. A lány térde megmeg ro-
gyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelökni 
magáról az átkozottat. De feszíthette az izmait, ameny-
nyire csak bírta, a kalap meg se rezzent. Akkor kibújok 
alólad, gondolta a lány, hirtelen lebukott, s megpróbált 
kiugrani a kalap alól. De ahogy lebukott, a kalap szegé-
lye elérte a földet, mély csend lett és mély sötétség, a 
lány ott görnyedt, bezárva a kalap alá. 

A másodlagos értékelési folyamatok során tovább-
lépünk, és alaposabb elemzésnek vetjük alá a helyze-
tet aszerint, hogy kinek – magunknak vagy mások-
nak – tulajdonítható a helyzet, milyen lehetőségeink 
vannak a nemkívánatos helyzet javítására, és melyek 
a jövőbeni kilátások. Az ilyen értékelési folyamatok 
alapján dől el, hogy milyen érzelmet tapasztalunk, és 
hogyan cselekszünk a helyzetben.

– Jaj, engedj ki, nem látok – mondta a lány.
– Nem baj, majd tapogatódzol – válaszolta a kalap.
– Nem bírok ilyen görnyedt testtartásban kucorogni, 

elgémberedik minden tagom – panaszkodott a lány.

– Hát állj föl – mondta a kalap.
Óvatosan fölállt, attól félt, a fejét beüti a kalap tetejé-

be, de nem, volt elegendő tér. Fölnyúlt a feje fö1é, hogy 
otte a kalap teteje, de nem ütközött a keze semmibe. 
Balra nyúlt, jobbra nyúlt, hogy kitapogassa a kalap olda-
lát, de ott sem talált semmit. Állt a meghatározatlan tér-
ben, koromfeketeségben. Félelem és harag fogta el.

– Itt akarsz engem örökös rabságban tartani?
De válasz nem érkezett, a lány elszántan ugrálni és 

csapkodni kezdett a sötétségben, hátha lyukat tud ütni a 
kalap oldalán, és kijut a szabad fényességbe. De csak a 
levegőt csapkodta, s a dühödt ugrálás közben megbotlott 
egy kőben és elesett. Egy darabig magába roskadtan fe-
küdt a földön, aztán sírva fakadt.

– Akkor hát ez a sorsom, itt kell meghalnom egy go-
nosz kalap alatt.

Ebben a folyamatban alakul ki az érzelmek válto-
zatossága. Például a düh esetében a helyzetet úgy ér-
tékeljük, hogy a személy számára fontos, de a személy 
céljaival nem kongruens, kialakulásáért más tehető 
felelőssé.

A másodlagos értékelésfolyamat egyik hangsúlyos 
eleme a helyzet felett észlelt kontroll. A kontroll érzése 
pozitív lélektani alkalmazkodással járhat, de csak ak-
kor, ha ez az érzet valóságalapú.

Fölült.
– Szomjas vagyok – mondta. – Hallod, te kalap, szom-

jan halok!
Jobbról mintha halk csobbanást hallott volna. Tapo-

gatódzott. Tenyere egy hűvös kő sima felületére tévedt. 
„Talán éppen ebben botlottam el” – gondolta, s a keze 
átsiklott egy másik kőre, éppen olyan sima volt és hűvös, 
mint az előbbi. A két kő között kisujjnyi rés, a résből üde 
párák áramlottak. Lehet, hogy víz? A lány fölkelt, min-
den erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdítani az 
egyik követ.

Nagyon nehéz volt, de moccant. S a moccanással 
együtt halvány derengés váltotta föl a bakacsinfekete 
sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejdítette 
a kezét, a két követ, s igen, a két kő alatt ott a víz. Hogy 
hozzáférhessen, el kellett mozdítania a másik követ is. 
Reménykedve nekifeszült, elmozdította azt is. Előbuk-
kant egy kis kristálytavacska, egy forrás. A lány ivott a 
vízből, s mire fölemelte a fejét, már majdnem teljesen 
világos volt a különös, szivárványszínű búra alatt. „Ez 
lenne a kalap?” – kérdezte magától.

Az értékelés mellett a folyamat másik fontos össze-
tevője a megküzdési viselkedés. Ennek során a sze-
mély törekedhet a probléma megoldására a helyzet 
megváltoztatásával vagy további információ kezelé-
sével, használhat olyan stratégiákat, amelyek az ér-
zelmeinek és gondolatainak megváltoztatásával – ne-
gatív módon: panaszkodás, tagadás, elkerülés, szer-
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használat, vagy pozitív módon: ima, másokról való 
gondoskodás, velük való kapcsolat, alkotás – az érzel-
meit szabályozzák. 

Már elég jól látott az opálos félhomályban. Egy gazos 
kertben állt, a gazok közt kövek, fák, s ni csak, mintha vi-
rágok is virítanának a gizgazok között. „Nagy itt a rendet-
lenség” – gondolta, és nekilátott, görnyedezett, cipekedett, 
egy kupacba hordta a köveket. Mire végzett a kőhordás-
sal, már nyoma sem volt a félhomálynak, szép reggeli fé-
nyességben fürdött a kert, most már színrőlszínre látta, 
milyen gyönyörűséges virágok virítanak a gazok között. 
Látta a fák leveleinek smaragd színét s a fákon a cirmos, 
pöttyös, aranyló meg ezerszínű, sosem látott gyümölcsö-
ket. Fogta magát, kihúzgálta a gazokat. Jó sokáig tartott, 
sajgott a dereka, égett a tenyere, mire végzett, de nem tö-
rődött idővel, fáradsággal, tette a dolgát. Mire az utolsó 
gazt is kihúzta, égi fényességben ragyogott a kertje.

A személy a helyzetre vonatkozó értékelési folya-
matait is módosíthatja a célok megváltoztatásával, a 
helyzet átkeretezésével, vagy éppen a helyzet új, ked-
vező jelentésének megtalálásával. A megküzdés végül 
visszahathat a helyzetre és az értékelési folyamatokra 
egyaránt.

– Akkor most nekem örökké itt kell élnem? – kérdezte 
tétován.

– Dehogy kell. Most már igazán szabad lány vagy – 
mondta a kalap.

És lassan fölemelkedett. A kert összezsugorodott, és 
összezsugorodott a kalap is.

Ott állt a lány a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező 
bokrok mellett a feje magasságában egy jó formájú kis 
fekete kalap libegett.

– Most elhagysz? – kérdezte a lány.
– Mondtam, hogy a te kalapod vagyok – válaszolta a 

kalap.
A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot és a 

fejébe húzta. Jó erősen, nehogy elfújja a szél. Elindult a 
villamosmegálló felé. Amerre járt, megfényesedett az 
utca. Talán a kert miatt.

Kétségtelen, hogy az egyéni kalapon túl ez az esz-
tendő egy nagy közös kalapot hozott számunkra. Ha 
szükségét nem is, de kényszerét biztosan érezzük an-
nak, hogy belső dolgainkat számba vegyük, rendez-
zük, megtisztítsuk. Az advent erre kiváló lehetőséget 
kínál. Ki tudja, mire ezt a munkát elvégezzük, talán a 
mi utcánk is megfényesedik, s a félelem enyhülésével 
feltűnik belső szabadságunk.

Harmincéves a désfalvi és  
a belmonti gyülekezet 
testvérkapcsolata
Az ősz selymes illata körbeöleli az egész falut. Vasár-
nap van. E vasárnapi csendességben fél tizenegy óra-
kor pedig megszólal templomunk harangja, hívogat 
bennünket Istennek tiszteletére. Hívogat, hogy lel-
künk megteljen magasztos érzésekkel, hogy újra befo-
gadjuk az isteni üzenetet és újra átérezzük a közösség 
erejét.

Ezen a vasárnapon a legtöbb désfalvi unitárius 
ünneplőbe öltöztetve szívét és lelkét elindul kicsiny 
templomába ünnepet szentelni. Elindul, hogy emlé-
kezzen és ünnepeljen. Ezen a napon nem csak Dés-
falván, de az óceánon túl fekvő Belmontban is a két 
gyülekezet közötti testvérkapcsolat harmincéves év-
fordulóját ünnepelik.

Október 4-én így indult a reggel. Gyülekezetünk 
tagjai örömmel lépték át a templomudvar kapuját. 
Szívük boldogsággal volt tele, hogy eljött a pillanat, 
amikor ünnepet szentelhetnek és emlékezhetnek. 
Örültek, hogy a július elejére tervezett ünnepség egy 
kis eltolódással, de megvalósulhat. 

Templomunk ugyan nem lehetett tele, mert a jár-
ványügyi szabályokat betartva a két méter távolság 
sok helyet elvett, de ennek ellenére szép számban részt 

vettünk testvérkapcsolatunk harmincéves évforduló-
ján. Megünnepeltük, hogy gyülekezetünk már három 
évtizede testvérkapcsolatot ápol az Amerikai Egyesült 
Államokban levő belmonti gyülekezettel. Emlékeket 
elevenítettünk fel, amelyek még szebbé varázsolták 
ünneplésünket. A kölcsönös látogatások, az egymás-
sal eltöltött közös percek, események felelevenítése so-
kaknak örömkönnyeket csalt a szemébe.

Köszöntéseket hallhattunk belmonti testvéreink-
től, amelyeket előzőleg elküldtek, valamint gyüleke-
zetünk egy tagja egy gyönyörű verset is elszavalt ma-
gyar és angol nyelven. Az ünnepség megkoronázása-
ként pedig egy emléktáblát is lelepleztünk, amelyet 
hűséges keblitanácsosaink, Molnár-Kis Sándor és 
id. Kis János faragtak. Az emléktábla több hónapon 
keresztül készült, hogy méltó helyét elfoglalja templo-
munk falán.

Öröm volt mindannyiunk számára, hogy születés-
napot ünnepelhettünk, mégpedig a harmincadikat. E 
harminc év pedig teljes mértékben megmutatta, 
megmutatja, hogy e testvérkapcsolat valóban az 
őszinte testvérszeretetről, az egymás támogatásáról, 
az egymáshoz való ragaszkodásról, az egymás érté-
keinek a tiszteléséről szólt, szól. Adja a gondviselő Is-
ten, hogy még hosszú évtizedeket át ilyen jól működ-
jön a két gyülekezet testvérkapcsolata, hogy még sok 
születésnapot megérhessünk, megélhessünk.

SZOMBATFALVI CSONGOR
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 Vannak évek, amelyekben nehezebb próbatételekkel 
néz szembe az ember. 2020ra úgy fogunk visszaemlé-
kezni, mint egy nehezebb próbatétel kezdeti évére. A szo-
ciális téren tevékenykedőknek általában nem könnyű 
kihívásokkal kell szembenézniük munkájuk során. Ebben 
az esztendőben ez továbbfokozódott a járványhelyzet 
kialakulásával. Képletesen szólva: „hátrakötött kézzel 
emeld fel az elesetett” helyzetben kellett a munkánkat 
végeznünk. E mindenki számára új élethelyzetben volt 
erő, volt lélek, józanság, higgadtság, mértékletesség, alá-
zat számtalan emberben, akik közvetlenül vagy közve-
tetten bekapcsolódtak segélyszervezeti munkánkba. Bár 
kisebb hatásfokon, de égett a láng, és egy percig sem 
szűnt meg világítani, meleget árasztani, utat mutatni a 
rászorulónak. Az év végéhez közeledve nem mehetünk át 
az új esztendőbe anélkül, hogy köszönetet mondjunk e 
helyen is minden egyes önkéntesnek, támogatónak, 
munkatársnak, akik ebben az új kihívásokkal megtűz-
delt világban is mellettünk álltak. Bizonyságot tettek ez-
által emberségről, együttérzésről, szolidaritásról, segít-
ségnyújtásról. Ehhez hasonló tapasztalatok megélése 
megpróbáló időkben elképesztően sokat jelent. És adjunk 
hálát a gondviselő Istennek, hogy megőrzött egymásnak 
és egymásért bennünket!

Az alábbiakban következzen egy szép példája annak, 
amit megköszöntünk az előző mondatokban. Lássuk e 
példa által is mindnyájan, hogy érdemes a szeretetszol-
gálati munkát végezni, mert van kikkel és van kiknek.

A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET  
KÖZPONTI MUNKATÁRSAI

Szentivánlaborfalván van egy lelkes, örökmozgó fia-
tal csapat, a SZI@, azaz Szentivánlaborfalva Ifjúsága, 
jórészt egykori egyletes, IKÉ-s fiúk és lányok közössé-
ge, akik falunapot, gyermeknapot 
szerveznek, temetőt takarítanak, 
kalákáznak, színdarabot tanulnak 
és adnak elő, néptáncot tanulnak, 
időseket segítenek, tartós élelmi-
szereket gyűjtenek a rászorulók 
részére, közösségünk egyházi és 
világi rendezvényeinek aktív 
résztvevői, segítői, és még sorol-
hatnám. Nem dicsőíteni akarom 
ezeket a fiatalokat, mert mi is tud-
juk, hogy Istené a dicsőség, a mi-
énk a munka, a szolgálat, és a 
munka gyümölcse, a szolgálat ál-
dása, öröme. A hála érzése az, ami 
szóra késztet, hogy ilyen lelkiség-
gel áldotta meg őket a jó Isten. 

Egymás terhét, gondját, szükségét megérző, abból 
részt vállaló szívvel, lélekkel, mindig készen állni a jó 
cselekvésére – csak így érdemes. 

Legutóbb a Gondviselés Segélyszervezet megkere-
sésére a csapat saját családjaik terményeiből tizenkét 
erdővidéki és egy Homoród menti családnak gyűjtött 
jelentős mennyiségű krumplit és hagymát, így kö-
szönve meg Istennek a bő termést, cselekvő hálaadás-
sal, mások szükségének, terheinek a felvállalásával. 

Amikor felnőttként saját korlátjaink közt vergő-
dünk, gyakran esünk abba a hibába, hogy előítélettel 
és a szigor minden eszközét megragadva, szapuljuk az 
ifjúságot, aztán csodálkozunk azon, hogy egyre mé-
lyebb a szakadék, egyre nagyobb a távolság, egyre ke-
vesebb a közös téma, az együtt töltött idő, alkalom – 
útjaink párhuzamosak, céljaink más irányba mutat-
nak, pedig a jót szeretnénk, átadni értékeket, nevelni, 
formálni. A világ változik – a körülmények, az igé-
nyek, az impulzusok –, csak az ember marad mindig 
ugyanaz: szeretetre, megértésre, elfogadásra vágyó, 
gondokkal, nehézségekkel küszködő, kétkedő, hinni 
akaró, örvendező, boldogságot kereső, terheket cipelő, 
akár idős, akár fiatal, s ha ebből indulunk ki, akkor 
máris megvan a kapcsolódási pont.

Ebből induljunk ki! Hogy ezek a fiatalok se olya-
nok, mint mi egykor, az természetes. Hogy mások az 
elképzelések, az álmok, a vágyak, a tervek, az igények, 
mint „bezzeg a mi időnkben”? Ez velünk is így volt. De 
a jót sokféle irányból meg lehet közelíteni, s attól, 
hogy ők már másként gondolják, másként élik meg, 
más eszközöket használnak, más nyelvezettel kom-
munikálnak, hiszem azt, hogy a szándék őszinte, tisz-
ta és értékteremtő. Aki ezt nem érti meg, az öklöt ráz 
az ifjúság felé, aki pedig megértő szándékkal viszo-

nyul hozzájuk, megfogja a kezü-
ket, és megpróbál szeretettel ne-
velni, formálni, utat mutatni, 
együtt örülni, s ha kell, terheket 
fölvállalni, segíteni úgy, aho-
gyan ők erről számtalan alka-
lommal bizonyságot tettek és 
tesznek a közösségünk életé-
ben. 

A jó Isten segítse őket a jóra a 
közösség szolgálatában, tartsa 
meg hitben, szeretetben, tenni 
akarásukban! Nekünk pedig ad-
jon kellő bölcsességet a megér-
tésben, a nevelésben, a simoga-
tásban és a szigorban egyaránt. 

BUZOGÁNY-CSOMA ISTVÁN

SZERETETSZOLGÁLAT

Közös pont: a jó cselekvése
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NŐK VILÁGA

Fél évszázados karácsony

 „Karácsony, karácsony, 
gyönyörű karácsony, ér-
kezésed mindig szívre-
pesve várjuk” – szaval-
tam ezt a verset a Nemes 
Dénes tiszteletes úr idejé-
ben, akkor, amikor a val-
lásgyakorlás a mi nem-
zedékünk számára tiltva 
volt, és ezt – különböző 
módon – sokan meg is 
szenvedték. Szavaltam 
abban az időben, amikor 
a nagy tiltások ellenére 
rendszeresen jártunk 
templomba és vallásórá-
ra, még akkor is, ha okta-
tóink tiltották, és nyíltan 
és komolyan meg is fe-
nyegettek minket. Sza-
valtam, és szavaltak so-
kan mások is még velem 
együtt a templomban 
akkor, amikor az ablak-
ból lesett a tanító, és nem a templompadból énekelte 
velünk együtt a Mennyből az angyalt. De a szülőknek 
köszönhetően a tiltás értelmét vesztette, és mi boldo-
gan, kacagva siettünk a csikorgó fehér hóban a kará-
csonyi próbákra is. 

A karácsony minden idők legszebb és legszentebb 
ünnepe volt abban az időben is, mert vágytunk és 
vártunk a csodára, és hittünk is benne, hogy valami 
csoda fog történni azon az estén velünk. Abban az 
időben nem voltunk elhalmozva ennyi szemfényvesz-
tő, csillogó ajándékkal, de az öröm, a hit, a reménység 
mégis nagy volt, nemcsak a gyermekekben, hanem a 
szülőkben és nagyszülőkben is, akikkel együtt imád-
koztunk a templomban, majd együtt töltöttük a szent-
estét és fogyasztottuk el az ünnepi töltött káposztát. 

Amíg a családdal közö-
sen nem énekeltük el a 
Mennyből az angyal kez-
detű karácsonyi dalt, ad-
dig nem volt szabad az 
ajándékokhoz nyúlni. 
Jólesik most nosztalgiáz-
ni és felidézni a tovatűnt 
karácsonyokat. Varázsla-
tos fehérség, ropogó, csil-
logó, zúzmarás, térdig 
érő fehér hó borította út 
vezetett a templomtól 
hazáig. Gyönyörű csen-
gettyű hangjára érkez-
tünk haza a templomból, 
és léptük át az otthon kü-
szöbét, ahol elénk tárult 
a várva várt pompás ka-
rácsonyfa. Csoda történt 
akkor a karácsonyfa tö-
vében. Csoda történt még 
a legszegényebb csalá-
dokban is. Ünnep volt a 

karácsony, a legnagyobb ünnep, egyszerre varázslat, 
békesség, kitapintható öröm, meghittség és hálaadás. 
A karácsonyi érzés, a szeretet egyszerre járt át min-
ket, gyermeket és felnőtteket. Átjárta az egész világot 
és a pillanatnyi szeretet tökéletessé simított mindent. 
Karácsony volt, béke, csönd és ünnep. 

Hiszem, és egyszerre kívánom, hogy amit őseink 
ránk hagytak, és amit megéltünk, mi is tovább tudjuk 
adni, hogy így legyen karácsony, így legyen szenteste 
idén és száz esztendő múltán is, Ady Endre soraival: 
„A templomba / Hosszu sorba / Indulnak el ifjak, 
 vének, / Az én kedves kis falumban / Hálát adnak / 
A magasság Istenének. […] Ha ez a szép rege / Igaz 
 hitté válna, / Óh, de nagy boldogság / Szállna a vi-
lágra.”

ÜTŐ JUDIT

A Nők Világa kiadványunk 2021-ben is négy alka-
lommal jelenik meg: húsvétra, nyáron és ősszel, va-
lamint karácsonyra. Az előfizetési díj egy évre pos-
taköltséggel együtt 15 RON. Szabadárusításban, 
postaköltség nélkül egy példány ára 2,5 RON.

Előfizetni a köri elnökök vagy az egyházközségek 
közvetítésével lehet, illetve személyesen Asztalos 
Klára UNOSZ-titkárnál. 

Az előfizetési díjat a következő bankszámlára kér-
jük utalni:
ASOCIATIA FEMEILOR UNITARIENE DIN ROMANIA
CUI/CF: 9343746
Cod IBAN: RO47 BTRL 0130 1205 9214 39XX
Banca Transilvania Cluj
Határidő: 2021. március 1. Telefon: 0740 685 087
Villámposta: klariasz44@gmail.com

1918 karácsonya – Fortepan
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IFJÚSÁGI OLDAL

Kihívás az adventi közös utakon

 A város zaja egyre halkabb. Az utcalámpák tompa 
fénye beszűrődik az ablakomon. Itt ülök a magát hoz-
zám hosszú ideje befészkelt csendben, és az első gyer-
tyát készülök meggyújtani az adventi koszorún. „Idén 
ezt sem készíthettük együtt, úgy, ahogy megszoktuk” 
– gondolom. Ránézek, és a fellobbanó gyertyalángok-
ban arcokat látok. „Indulni kell megint…” – mondom 
magamnak. A közös útjaink menetrendje szerint idén 
is együtt gyújtottuk volna meg az első gyertyát kü-
lönböző templomok csendjében, a biztonságot nyújtó 
együttlét és jelenlét dallamában.

Most valahogy másképp szabad és másképp közös 
az út. Napok óta keresem emlékeim lapjai között han-
gulatát és érzését. Napok óta várom a pillanatot, ami-
kor a két kisbusz útnak indul, vinni a hírt, hogy „jut az 
évnek egy ünnep még…” Az egyre erőteljesebben égő 
lángra pillantok, későre jár, egyletes arcokat látok. Az 
emlékek visznek magukkal, rájuk bízom magam. Ele-
get siránkoztunk már idén, eleget mondtuk, hogy 
nincs ez így jól, hogy a nyár nem nyár rendezvények 
nélkül, hogy hiányoznak a nagy, közös utazások, a 
mosolyok, a szívösszeérős, lelket simogató ölelések. 
Elégszer mondtam már, hogy „rászedtél, Uram…” 
Most már nem perlekedek, nem szállok harcba vele. 
Emlékeimben utazok. Beülök a menetrend szerinti ál-
lomosokon minden templomban egy-egy padba, hall-
gatok. Csend van. Egy dal jut eszembe, a dal, mert 
ugye, te sem felejtetted el, kedves barátom, hogy „van 
az a dal”? Dúdolom, és érzem, itt 
van, velem van, és feltételek nél-
küli szeretetével fon körül, szívé-
be rejt.

Furcsa időket élünk, ezekben 
a megváltozott mindennapok-
ban talán te is sokszor érzed: in-
dulni kellene megint, újra me-
netrend szerint… Aztán dü-
höngsz magadban, mert idén 
úgy nem lehet. Van egy jó hírem 
számodra, idén is indulnod kell 
az adventi közös utakon, csak 
egy kicsit másképp, de még így 
sem egyedül. Tapasztalom, ne-
héz most az elindulás, de gyere, 
tarts velem, mert ez most egy 
másfajta kihívás.

Ha még nem tetted, gyújtsd 
meg az első gyertyát, és idézd fel 
azokat a pillanatokat, amikor 

úgy érezted, nem éred utol az időt, majd pihentesd 
meg lelked úgy, ahogy tennéd a nagy rendezvények 
záró pillanataiban, azzal a bizonyossággal, hogy 
most is a legjobb helyen vagy.

Haladj tovább az úton, gyújtsd meg a második 
gyertyát, és keresd fel azokat, akikkel idén nem talál-
kozhattál, majd képzeletben öleld meg a barátot, aki 
rég hiányzott, azzal a bizonyossággal, hogy most is és 
ezután is ott lesz számodra úgy, ahogy a legutolsó ta-
lálkozásnál fogadtátok egymásnak.

Egy újabb állomás következik, gyújtsd meg a har-
madik gyertyát, és mesélj magadnak történeteket a 
pillanatokról, amikor úgy érezted, így teljes, így érde-
mes élni a mindennapokat, azzal a bizonyossággal, 
hogy az Isten végeérhetetlen nagyságának ölelésében 
van lehetőség ezt újra és újra megtapasztalni.

Ebben a biztos bizonytalanságban fáradtnak érez-
heted magad, talán azt gondolod, nem lesz ez az ün-
nep sem az igazi. Gyújtsd meg a negyedik gyertyát, és 
hangold ünnepire a lelked, keresd meg legkedvesebb 
karácsonyi emlékedet, éld újra, majd az előtted álló 
ünnepbe vezető egy héten légy te valaki számára az 
ünnep, azzal a bizonyossággal, hogy istengyermeki 
mivoltod felelősséggel ruház fel.

Visz az adventi úton a lábad, ne állj meg, már csak 
néhány lépés, és megérkezel az ünnepbe. Benned a 
tűz, sok furcsa kép, benned egy gyermek szíve ég, hát 
haladj tovább. Lépj közelebb az ünnephez, mert így is 

közös az adventi út. Majd érkezz 
meg, aztán indulj el újra, kövesd 
a csillagot, mert így tapasztalha-
tod meg, hogy lesz még út, ahová 
indulhatsz majd, együtt azokkal, 
akik az egylet égisze alatt örök 
szövetséget kötöttek veled, amely 
a valahová tartozásban jut kife-
jezésre.

A város egyre zajosabb. A reg-
geli napfény beszűrődik az abla-
kon. A gyertyákat meggyújtot-
tuk, de te haladj tovább, hogy 
majd a betlehemi jászolhoz való 
megérkezésben megtapasztalt 
csodát egy életen át őrizd magad-
ban és add tovább. Maradj az 
úton, mert most is, így is folyama-
tosan indulni kell, csak ezúttal 
más menetrend szerint. Ez a kihí-
vás az idei adventi közös utakon.

MAGYARI ZITA EMESE
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Kedves Gyerekek!
Karácsony kopogtat az ajtónkon… 
halljátok ti is, gyerekek? Ez az év 
annyi váratlan fordulatot hozott, 
annyi, eddig számunkra ismeret-
len helyzetbe sodort, hogy az ün-
nep közeledtével emlékeztetnünk 
kell magunkat a csillagra, amely 
most is ott lesz életünk egén, és ve-
zet bennünket. Én hiszem, veletek 
együtt, hogy idén is velünk lesznek 
a pásztorok, a három király, velük 
együtt vihetjük a drága kincseket 
a kisded bölcsőjéhez. Mert történ-
jék bárhogyan is az ünnep, a jár-
ványügyi előírások miatt távol 
szeretteinktől vagy velük együtt, 
de ebben az évben is megszületik 
Jézus a szívünkben, és a tanítása, 
szavai a jövő évben is vezérelni 
fognak minket. 

Talán más lesz az idei kará-
csony, lassan már hozzá is szokta-

tok, hogy minden más. Elmarad-
tak a vallásórák, vagy csak online 
(bizonyára már jól ismeritek ezt a 
szót) tanulhattok egy-egy bibliai 
történetet. 

Manapság lehet, eszünkbe jut, 
hogy milyen jó lenne, ha online je-
lentkezne Jézus, és tanítana min-
ket, vagy akár a jó Isten szólna 
hozzánk a számítógépből – pedig 
ezekre az eszközökre semmi szük-
ség. Az online jelentése az, hogy 
közvetlen kapcsolatba lépsz vala-
kivel, nincs szükséged semmire. 
Vajon nekünk mi kell ahhoz, hogy 
kapcsolódjunk Jézus szavaihoz 
vagy akár gondviselő Atyánkhoz? 
Egy csendes pillanat, amikor senki 
nem zavar, és összekulcsolt kézzel 
szavakba önthetjük mindazt, amit 
érzünk. Kész a kapcsolat, meghall-
gatásra talál a szó, s ha nem is lát-
juk, átkarol szeretetével a jó Te-
remtő! 

Legyen áldott ez az ünnep szá-
motokra, kedves gyermekek! Ál-
modjatok nagyot, csodaszép kará-
csonyt éljetek át, legyen szabad a 
lelketek, örüljetek együtt a csalá-
dotok minden tagjával a kisded 
születésének, aki a jászolban fek-
szik.

Kerestem pár megmosolyog-
tató találós kérdést nektek. Va-
jon mi a válasz?

Melyik csap olvad el a meleg-
ben? 

(pascgéj)

Melyik karó véd a hideg ellen?
(órakat)

Földre esem, de nem fáj,
minden gyerek engem vár.

(ylehepóh)

Feladatok
1. Keressetek a konyhaszek-

rényben fahéjat, majd zöld fonalat, 
zöld vagy színes rongydarabokat, 
néhány gombot, így készül el a kis 

karácsonyfa. Ragasszátok a fahéj-
rúdra a zöld rongydarabokat, 
hogy fenyőfát formázzon, majd ra-
gasszátok rá a gomb- és fonaldí-
szeket!

2. Néhány, fiókban lapuló para-
fa dugóból rénszarvasokat is ké-
szíthettek. 
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„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békes-
ség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)

Kedves ünnepre készülő testvéreim!
Az egyházi év időszámítása advent első vasárnapjá-
val kezdődik. Az első gyertya pislákoló fénye jelképe 
annak, hogy a világ sötétségében mindig van remény 
az Isten örömüzenetében bízó ember számára. A ke-
resztény naptár eszmei kiindulópontja szerint az ad-
venti időszak a lélek és az elme sötétségének korát töri 
meg fényével. Ez a világosság kezdetben pislákoló 
gyertyafény, de a karácsonyi születés csodájában di-
csőségesen terjed szét a világon, hirdetve Jézus taní-
tásának életátformáló erejét. Az evangélium fény, ami 
nélkül a világ a bizonytalanság sötétségében céltala-
nul kering. De Istenünk örökkévaló szeretete mégis 
utat jelölt ki számunkra, ami értelmessé és célszerűvé 
teszi létünket. Ezt az utat pedig egy szerény körülmé-
nyek között születő gyermek mutatja nekünk. A meg-
váltó nem fényes palotában, nem gazdag főpapi ott-
honban, hanem pásztorok között, a pusztai istállóban 
látja meg a napvilágot. Ez a tény hirdeti mindenki 
számára, hogy ez az evangélium nem az ember által 
alkotott álvalóságban nyilvánul meg, hanem az Úrtól 
jövő szeretet és igazság egyszerűségében világlik. Az 
ember által alkotott rend külsőségekre – rangra, va-
gyonra, címekre, képmutatásra – épül. Az isteni igaz-
ság ezzel szemben időtálló igazságra épül, amit szere-
tetnek nevezünk. E szeretet kiteljesedése képezi azt az 
Isten országát, amiről a karácsonykor születő Jézus 
tanít.

A mögöttünk álló esztendő igen gazdag volt a sö-
tétségben. A koronavírus-járvány okozta bizonyta-
lanság és félelem, a sok idő előtti halál, valamint a 
pandémiát kísérő válság mindnyájunkat elrettentett. 
Kénytelenek voltunk elhagyni templomaink bizton-
ságát, s ehelyett az otthon csendjében ülni az ünne-
pet. Ősi kelyheink árván maradtak, mert nem volt 
gyülekezet, amely az ünnep felemelő perceiben kezé-
be vegye őket. A megszokott formák helyett az együtt-
lét és a közös imádkozás alternatív útjait kellett meg-
keresni. Egyszóval megtapasztaltuk a bizonytalansá-
got és a sötétséget. Bibliai párhuzammal olyanokká 
váltunk, mint azok a szegény és kiszolgáltatott embe-
rek, akik Betlehem pusztájában sóhajtották el imád-

ságukat a csillagos ég alatt. Életünk egyik napról a 
másikra alakult, s minden este elrebegtük fohászun-
kat: tartsd meg, Atyánk, egészségünket és szeretteink 
életét.

Ez esztendő karácsonya is a járvány alaphangula-
tában zajlik. A bizonytalanság és a félelem nem távo-
zott el tőlünk, s a betegség itt kering körülöttünk, 
mint farkas a nyáj körül. De ebben a világsötétségben 
enyhíti talán szorongásunkat az angyalok karácsonyi 
éneke, amely azt hirdeti, hogy minden nehézség és 
bizonytalanság ellenére a békességre törekvő ember 
élete kiegyensúlyozott, mert Isten gondviselése pa-
lástként takarja be vállát. Csak adjon nekünk az Úr 
bölcsességet ahhoz, hogy e járvány lejártával ne fe-
ledkezzünk meg arról az erőt adó hitről, amely meg-
tartott minket.

Kedves testvéreim! Ebben az ünnepváró sötétség-
ben Szentimrei Jenő költő versével kívánok minden jót 
akaró embernek áldott ünnepet: „Alig vagy köztünk / 
csak minden évben egyszer újraszületsz, de tavasz / 
alig zsendül, mi újra és újra megfeszítünk. / Aztán 
megsiratunk, megünnepeljük feltámadásodat / és el-
veszítünk szemeink elől. / Elköltözöl ismeretlen vi-
dékre, hova szárnyaink / követni téged erőtlenek.  
[…] Pedig megszülettél, / láttam csillagodat. / Pedig 
naponta újraszületsz, / naponta látom csillagodat. / 
Naponta hallelujáz az angyali kar – süketeknek. / Na-
ponta jönnek igazlátó bölcsek s tudatlan pásztorok / 
akik legjobban tudják // Én uram, Jézusom, itt vagy Te 
mégis köztünk. / Magadhoz inted kisded gyermekei-
met, / Jairusoknak feltámasztod halott lányát, / gyó-
gyítasz sántát, bélpoklost, ördöngősöket, / s kenyeret, 
halat rendelsz azoknak, akik éheznek téged. / Ostorod 
csattog / én hallom, / én hallom kíméletlen suhogá-
sát / s tágúl a templomok pitvara / megnyílnak a 
szentély nehéz kapui, és odafenn / az éterben ama lát-
hatatlan orgonából / harsogva ömlő vox humana 
hallelujázik: / Dicsőség a magasban Istennek, a föl-
dön / békesség és jóakarat az emberekhez. // De ők, 
mi lesz velük, akikkel nem vagy?” (Karácsonyi vers)

Az ünnepet és reménységet adó Istenünk adjon 
mindnyájunknak igazi, világosságot nyújtó kará-
csonyt!

Kolozsvár, 2020 adventje

Főpásztori levél 2020 karácsonyára
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