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Tisztelt  Olvasó!

Örömmel nyújtom át „Szabadságunk” alcímet viselő éves
nőegyleti kiadványunk negyedik számát, mely egy elsősorban
versekből, énekekből, képekből álló csokorral tiszteleg 450.
születésnapját ünneplő szabadelvű, hagyományőrző, ugyanakkor
korszerűségre törekvő  Egyházunk előtt. 

A csokorkötés még férfi és női szerepeket előszeretettel keverő
korunkban is a „szebbik nem” kiváltsága, egyben kedvenc
időtöltése. A szabadság témája pedig annál is inkább ránk van szab-
va, mert ezt a fogalmat, ők tudják miért, leggyakrabban nőként ábrá-
zolják a férfi művészek. Fáklyát, zászlót lobogtató, pálmaágat emelő,
mezítelen keblű vagy redőzött tunikába burkolt erőteljes, delejes
vonzású, mágikus kisugárzású fenséges alakokként. A költők
árnyaltabban, egyben ellentmondásosabban, fogalmaznak, amikor
a szabadság kapcsán hol „egyetlenegy igaz istenség” (Petőfi Sán-
dor), hol „székesegyház” (Nemes Nagy Ágnes), hol „vasra vert
ígéret” (Bari Károly), hol „égő lángözön” (Arany János), hol „min-
denki szajhája” (Reményik Sándor) szófordulatokkal élnek.

Hogy a nők, ezen belül a keresztény nők, még szűkebb értelem-
ben az unitárius nők, mit gondolnak a szabadságról, azt tőlük
kell(ene) megkérdezni. A válaszuk bizonyára sokszínűbb,
meglepőbb, akár zavarba ejtőbb is lehet, mint azt elsőre
feltételeznénk. E füzet csokorba szedett néhány elődeink és kortár-
saink által szavakba öntött véleményt, élettapasztalatot, hitvallást,
melyekhez ki-ki hozzáteheti a magáét, gazdagítva, színesítve az
összképet. A csokrot megbontani, szárakra szedegetni, szelektálni
nem tanácsos. Csak heterogén egységben érvényesül ugyanis min-
denkit megérinteni képes szépsége, árad mindenki által élvezhető
illata.

A Szerkesztő

Megjegyzés: Műveik helyesírását a szerzők határozzák meg.

3

Flora fuzetek 4_Layout 1  2018.09.11.  14:40  Page 3



4

„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek,  
mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni!” 

(Jakab apostol)

Székely Sándor (1797-1854), Pálffi Márton (1873-1936)

FOHÁSZKODÁS

Mi Atyánk, kit fenn ragyogó magasság
S itt alant mélység leborulva tisztel,
Egy örök felség, kegyes érzeményink
Téged imádnak.

Országod szálljon le közénk a mennyből,
Templomot néked szíveinkbe rakjunk,
Fent és lent, mert így telik itt be Isten
Szent akaratja.

Add meg mindennap kenyerünk, se ne nézd, ha
Hálátlansággal fizetünk is érte,
Oh, ne tartsd számon, be ne tudd, bocsásd meg,
Légy könyörülő!

Megkísértésekbe ne vígy, Gonosztól
S önző vágyaktól szabadíts meg, védj meg,
Szent országod, hogy mi köztünk épüljön,
Úgy legyen, Ámen.

(Unitárius Énekeskönyv 48. éneke)
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„Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; 
csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, 

sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.” 
(Pál  apostol)

PRÉDIKÁCIÓ A SZABADSÁGRÓL

Ki tudná megmondani, mióta kérdés az emberiség
történetében a szabadság? Az embernek mindig szüksége volt és
lesz a szabadságra ahhoz, hogy úgy szellemileg, mint fizikailag
egészséges maradhasson. Unitárius Egyházunk megalakulása
részben ennek is köszönhető. Ehhez három lényeges feltétel,
tényező egybeesésére volt szükség:

Az első János Zsigmond, első erdélyi fejedelem személye,
aki az adott történelmi helyzetben lehetőséget biztosított Erdélyben
a gondolat és vallás szabadságának, a hitvitáknak. Udvarában a
nyugat által üldözött szabad gondolkodók, másképpen gondolkodók
menedéket találtak.

A második személy Dávid Ferenc volt, aki a fokozatos ta-
nulás és önálló gondolkodás útján jutott el az unitárius tanokhoz.
Mint Kolozsvár szülöttje, katolikus teológiát végzett Gyulafe-
hérváron, majd külföldön tanult, ahol megismerkedett a reformáció
szellemiségével.  Megérintette a szabadon való gondolkodás
szelleme, és így lett kezdetben a lutheri tanok hirdetője, a magyar
lutheránusok első lelkésze és püspöke, majd a kálvini tanok
hirdetője, első lelkésze majd püspöke.

Szellemi fejlődése során tisztult le benne az a meggyőződés,
hogy hitének alapja nem más, mint a Biblia, Jézus tanítása. Jézust
kell nekünk követnünk, és az ő evangéliumára figyelnünk. 

És szükség volt a harmadik tényezőre is ahhoz, hogy ez a
gondolat és felismerés ne csak egy pár ember vagy csoport tudását
képezze, hanem szélesebb körben is megismerjék, és törvénybe ik-
tassák: meg kellett teremteni a törvényes keretet ennek a ter-
jedéséhez. Ez történt az 1568. január 6-13 között tartott Tordai
Országgyűlésen, amikor törvénybe fogalmazták a hit és lelkiismereti
szabadságot, mely akkor a világon az első volt, és az egy országon
belül létező és működő négy felekezetnek teljes szabadságot biz-
tosított. 
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Láthattuk és tapasztalhattuk, hogy a magyar lélek mindig is
vágyott a szabadság után. Történelmünk folyamán gyakran bebi-
zonyítottuk ezt, például 1848-ban, 1956-ban. A hódítók csak
erőszakkal, fegyverrel tudtak elnémítani bennünket. Ezen szabad-
ság utáni vágyakozás, Istennek hála, ma is él, mert aki belenéz a
szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem
feledékeny hallgatója, hanem a szabad cselekedet követője lesz.

Nagy lelkészünk, Józan Miklós, fogalmazta meg egyik
beszédében, hogy a szabadság tulajdonképpen a haladás evangéli-
uma. Mert ahol diktálnak, ott nincs fejlődés. Ahol szabad teret adnak
az alkotásra, ott alkot az ember. A szabadságot követi a fejlődés és
a haladás. A népek, nemzetek és intézmények életében is három
téren van szükség erre a szabadságra: a vallás terén, az erkölcs
terén és a tudomány terén.

A vallásszabadság kirekeszt minden indulatot, gyűlöletet, el-
lenségeskedést. Távol tartja magától az előjogokra hivatkozó
kisajátítást. A vallásszabadságot követők isten törvényeit helyezik
minden emberi szívbe, az emberi törvényekkel szemben. Jézus a
szeretet által a szabadság tökéletes törvényét ajánlotta minden-
kinek, s ezáltal az embert képessé tette arra, hogy az isteni lélek
ereje által élhesse az életét.

Unitárius létünk és hitünk eme döntő pillanata, az 1568-as
Tordai Országgyűlés. maradjon számunkra olyan mérföldkő, olyan
szent alap, melyet nem tud senki sem eltakarni, sem kisajátítani.
Örök és egyetemes volta mutatja mindannyiunk számára a jövő felé
vezető utat, a fizikai és lelki szabadságban egyaránt, mely nem más,
mint az Istenhez vezető út szabadon való megválasztása és az azon
való szabad haladás. 

Léta Sándor, lelkész 
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ISTENDÍCSÉRET A XVI. SZÁZADBÓL

Mindenható  fővalóság,
Ki vagy fénylő világosság,
Mennyen földön egy uraság.

Uralkodó irgalmasság,
Halhatatlan hatalmasság,
Szeretet és legfőbb jóság.

Téged vallunk és dicsérünk,
Mi egyetlen egy Istenünk.
Földön, égben egy reményünk-

Tartsd meg a mi szent hitünket,
Oltalmazd meg életünket,
Segélj minden jóban minket!

Virágozzék szent vallásunk,
Lelki, testi szabadságunk,
Nekünk drága kis egyházunk!

(Unitárius Énekeskönyv 52. éneke)
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„A hit szabadság nélkül csak bilincs,  
a lélek bilincse.” (Dávid Ferenc)

Kölcsey Ferenc (1790-1838)  
HIMNUSZ

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára. 

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
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Most rabló mongol nyilát Balsors akit régen tép,
Zúgattad felettünk, Hozz rá víg esztendőt,
Majd töröktől rabigát Megbünhödte már e nép
Vállainkra vettünk. A múltat s jövendőt!

Szabó Magda (1917-2007) 
BURGUNDI BOR 5

Ki hűtlen voltam önmagamhoz,
máshoz nem leszek hűtelen.
Ki sohse jártam járt úton,
ösvényen lépkedem.
Nehézkedés, ész, ösztönök:
az élő elfogad.
Tágul már börtönöd,
ne szégyelld
szabadságod,
tudat

9
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„A szabadság a hősök győzelme és utódaik bizalma” 
(Pálinkás József)

10

Ismeretlen szerzők

PÁVA-VARIÁCIÓK

Röpülj páva, röpülj,
Vármegye házára,
A szegény raboknak,
Szabadulására.

Leszállott a páva
Vármegye házára,
De nem ám a rabok
Szabadulására. 

Felszállott a páva
Vármegye házára,
A szegény raboknak
Szabadulására! 

***

Röpülj páva röpülj vármegye házára
a szegény raboknak szabadulására.

Le is szállt a páva vármegye házára,
hozott egy kis vizet a rabok számára.

Igyatok ti foglyok ne szomorkodjatok,
Kérjétek az Istent, majd megszabadultok.
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Ady Endre (1877-1919)

„Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására.”

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre,
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.

Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
Vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek.

Vagy láng csap az ódon, vad vármegye-házra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet.

„Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására”.

11
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A SZENT LÁSZLÓ LEGENDA
László herceg vitéz cselekedeteit ábrázoló falképek az erdélyi

unitárius templomokban

<#>

Székelyderzsi templom, László lovagkirály üldözi a kun vitézt

A tárgyak és épületek beszédes tanúi koruknak, nyomot hagy-
nak rajtuk az események: születésüktől kezdve magukon viselik
történetüket. Az idei 450. jubileumi évben különös figyelemmel for-
dulunk azon értékek felé, melyek megőrzése a Magyar Unitárius
Egyház érdeme. Tavaly László lovagkirályra emlékeztünk Kárpát-
medence-szerte trónra lépésének 940. évfordulóján. Erdélyben szá-
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mos értékes falképet rejtenek az Árpád-kori templomok az egykori
lovagkirály hősi cselekedeteiről. Kettő ezek közül kiemelkedően
értékes. A székelyderzsi középkori erődtemplom néhány évvel
ezelőtt a legnagyobb nemzetközi elismerésben részesült: az
UNESCO Világörökség részévé választották. Ehhez nagymértékben
hozzájárultak a templombelsőben megőrzött, több építési perió-
dusából származó falképciklusok. Ezek közül a legfiatalabb az
északi fal legfelső regiszterében látható, 1419-ben készült, hatszáz
éves narratív freskószalag, mely több részletben ábrázolja az 1068-
as kerlesi csata, más néven  cserhalmi ütközet egyes jeleneteit. A
középpontban az esemény hőse - a jó megtestesítője, a szabadság
és a keresztény hit védelmezője -, László lovagkirály alakja áll. A ko-
rabeli ikonográfiai előírásoknak megfelelően aranyglóriával,
aranykoronával, páncélöltözetben, amint üldözi, megküzd vele, és
a végén legyőzi a gonoszt, a pogány kun (besenyő) vezért, akinek
szájából – mintha pokolbéli alak lenne – vörös lángnyelvek csapnak
ki. A csatát a Magyarországra Moldvából betörő besenyők pro-
vokálták, akik Gyula vezér parancsára végigdúlták Bihart, Szatmárt,
a Szamos mentén betörtek Erdélybe Osul főember vezetésével.
Salamon király Géza és László hercegekkel együtt szállt hadba el-
lenük. Doboka vármegyében döntő csapást mértek a betolakodókra,
és szétszórták a sereget. 

Minden nemzetnek szüksége van hősökre, akikre fel lehet
nézni, akik jó példát mutatnak életükkel, cselekedeteikkel a nehéz
időkben. Térben és időben eltávolodva a történelmi eseményektől,
az ikonikus személyeket a nép csodás képességekkel és olykor nem
létező ranggal is felruházta. Ez a narráció a Szent László-legenda
ábrázolásaiban is tetten érhető. Az ikonográfiai program kisebb vál-
toztatásokkal minden helyszínen azonos a középkori falképeken. A
„kihallgatás”: a király előtt és a „kivonulás”: a váradi püspök áldásá-
val képsorok nem láthatók Székelyderzsen. Homoródkarácsony-
falván a templom északi falán a falkorona alatti részen a karzat
takarásában felismerhetők a többi jelenettel együtt ezek is. A „csa-
tajelenet”: a magyar és kun seregek összecsapása – az „üldözés”:
a lovagkirály üldözi a megfutamodott ellenség vezérét – a „birkózás”:
király és a kun vezér fegyver nélküli küzdelme – a „lefejezés”: a meg-
mentett leány az őt elrabló kun vezért lefejezi  – a „megpihenés”: a
csatában kimerült király a leány ölébe hajtva fejét megpihen. A
történelmi tényekkel ellentétben az ábrázolásokon sem Salamon

13
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királyt, sem Géza herceget nem látjuk. László hercegé a főszerep.
Megelőlegezték neki a királyi rangot, koronával jelenik meg

a képeken, amire csak 9 év múlva, 1077-ben, megkoronázása után
vált jogosulttá, miután bátyja I. Géza halála után megörökölte a ko-
ronát. Nem véletlen ez az idealizálás. Az országalapító István király
évtizedeken keresztül szigorú törvényekkel építette ki az ország
közigazgatási rendszerét, szilárdította meg a magyarság gazdasági
helyzetét, a kereszténység felvételével biztosítva Európában a ma-
gyar nép fennmaradását. Halála után 1038-tól viharos időszak
következett, trónviszályokkal, anarchiával az ország történelmében.
László király ebben a káoszban teremtett rendet. Ennek tulaj-
donítható évszázadokon átívelő tisztelete. Az erőskezű uralkodót a
nép szívébe zárta. Miután 1192-ben Váradon a római katolikus egy-
ház rítusa szerint megtörtént a szentté avatási ceremónia, a hiva-
talosan szentnek nyilvánított Árpád-házi királyokat (Istvánt és
Lászlót) Imre herceggel együtt a keresztény templomokban
falképeken és oltárképeken is ábrázolhatták. Így lett László az egyik
legszívesebben megjelenített személy a középkori erdélyi temp-
lomokban.  

14

Székelyderzsi templom,
László lovagkirály és a kun
vitéz birkózási jelenete

A puritánságra törekvő unitárius vallás, a többi reformval-
láshoz hasonlóan, az Istennel való találkozás helyszínévé kívánta
tenni az istenházát. Az unitáriusok elutasították a hivalkodóan díszes
templombelsőket, eltávolították az aranyozott oltárokat és a szen-
teket ábrázoló színes képeket. A korabeli egyházi elöljárók böl-
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csességére utal, hogy amikor a település lakossága a reformáció
idején a katolikus vallásról közös elhatározással, papjukkal az
élükön, együttesen áttért az unitárius vallásra, nem verette le a
drága pénzen elkészült, magas technikai tudással, nagy művészi
elkötelezettséggel megfestett, erőt sugárzó, hazaszeretetre és bá-
torságra buzdító falképeket, hanem vakolatréteggel jótékonyan
eltakarta, amely évszázadokon keresztül szerencsésen megóvta a
későbbi változtatásoktól, a szennyeződésektől, a pusztulástól a
nedves mészvakolatra freskó technikával készült időtálló ábrázolá-
sokat, melyeket a gyülekezet idővel teljesen elfelejtett. A meglepetés
erejével hatottak a XX. században a vakolat alól épségben előkerült
székelyderzsi falképek. Napjainkban minden érdeklődő számára
láthatóvá és a szakemberek számára kutathatóvá váltak ezek a
közelmúltban konzervált, eredetiségükben is egyedülállóan értékes
műalkotások. Ma lehetőség nyílik a korabeli kompozíciós rend, a
középkori technikák és anyagok, a színhasználat, a festékösszetétel
hiteles vizsgálatára. A kék és zöld színek idővel természetes módon
átalakultak, hasonlóan a levegővel közvetlenül érintkező fal-
képekhez, például az azurittal festett kék grafitszürkére változott. 
A többi szín megőrizte eredeti színértékeit. A homoródkarácsonyfalvi
templomhajó északi falának 2006-ban történt feltárásakor vastag
vakolatréteg alatt három ciklusban festett freskókat találtak. A
legfelső képsorban az 1400-as évek végén készült Szent László-
legenda a megszokott narrációban ábrázolja a történéseket. 

A freskótechnikában szokatlanul erőteljes színek maradtak
fenn, az okkersárga, narancssárga, rozsdabarna, dióbarna színek
intenzitását fokozzák a komplementer színek, bár a kék ég és a zöld
fű az évszázadok alatt itt is veszített színtelítettségéből. A fehérek
és szürkék finom árnyalatai fontos szerepet töltenek be a kontrasz-
tok kiegyensúlyozásában. A képek jelentését a színalkalmazás és
a kompozíciós elrendezés egyértelműen megadja. A harcosok vise-
letének ábrázolása a páncélzattal, a fegyverekkel, a lószer-
számokkal kormeghatározóan pontos. A gyülekezet itt máig
megőrizte az 1791-ben készített méhsejt alosztású ablakokat a déli
falszakaszon. A homoródkarácsonyfalvi templom is kiemelkedően
fontos része az unitárius egyház vallási, kulturális és építészeti örök-
ségének. Mindkét templom történetére a jogfolytonosság jellemző,
a közösség ugyanaz maradt az unitárius vallásra való áttérés után.

Napjainkig mindkét templom az unitárius egyház hitéletének

15
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szolgálatában áll. A Szent László legenda ma is példát mutat sza-
badságunk és hitünk megőrzésére.

16

Homoródkarácsonyfalvi templom, birkózási és lefejezési jelenetek

Mester Éva ( DLA)
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„A szabadság egyénre szabott,  
de közben relatív és a történelem hullámvölgyein táncoló.” 

(Szvorák  Katalin)    

17

Dinnyés József (1948- )

A SZABADSÁG MEGHATÁROZÁSA

Azt a lehetőséget, amit az ember
Felismert a szükségszerű
Dolgokról és választhat,
Szabadságnak nevezzük.
Nagyszerű a szabadság,
De veszedelmes ajándék

Az osztályok és népek szabad
Mozgását és cselekvését
Történelmi pillanatban
Szabadságnak nevezzük.
Nagyszerű a szabadság,
De veszedelmes ajándék

Azt az állapotot vagy helyzetet, mikor
Valaki a valakikkel
Egyszerűen szabad lehet,
Szabadságnak nevezzük.
Nagyszerű a szabadság,
De veszedelmes ajándék
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Reményik Sándor (1890-1941)

PRO LIBERTATE

Szabadság, szabadság: szó, - magvad veszett el. 
Lobogód letépted önnön két kezeddel, 
Adós maradtál egy, igaz értelmeddel. 

Napod felkél, napod leáldozik, 
Eged alatt minden ebfi sátorozik, 
Veled, nélküled: a világ nem változik. 

Mindenki szajhája: minden ajkon más vagy, 
Tagadja az egyik, mit a másik ráhagy, 
Míg minden indulat kimered, csonttá fagy. 

Zuzmara csillámlik odakünn a fákon: 
Legeltetem lelkem egy másik világon. 
Ez a szabadság: az én szabadságom.

Petőfi Sándor (1823-1849)

A FARKASOK DALA 

Süvölt a zivatar 
A felhős ég alatt, 
A tél iker fia, 
Eső és hó szakad. 

Kietlen pusztaság 
Ez, amelyben lakunk; 
Nincs egy bokor se', hol 
Meghúzhatnók magunk. 

Itt kívül a hideg, 
Az éhség ott belül, 
E kettős üldözőnk 
Kinoz kegyetlenül; 

18
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S amott a harmadik: 
A töltött fegyverek. 
A fehér hóra le 
Piros vérünk csepeg. 

Fázunk és éhezünk 
S átlőve oldalunk, 
Részünk minden nyomor... 
De szabadok vagyunk! 

Kányádi Sándor (1929-2018)

A TÜCSÖK ÉS A HANGYA

megunta a tücsök a hosszú
téli koplalásokat s hogy prózában

versben

évszázadok sőt évezredek meséi
szerint mindig szégyenkeznie

kelljen

elkezdte tanulmányozni a hangya
életvitelét s borzasztó dologra
döbbent rá ki mit gyűjt beadja
morzsáig beszolgáltatja a bolyba

szolga az egyén hősi csak az ópusz
állapította meg elszontyolodva
s rajtam röhög a volt szolga ezópusz

s ti szabadnak hitt társaim azóta
is rajtam fenitek léha nyelvetek
ki koplalok bár de szabadon cirpelek

19
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„A szabadság valójában akkor nagy kérdés csak,  
ha nem vagyunk szabadok.”  (Csoóri  Sándor)

20

Batsányi János (1763-1845)

A LÁTÓ

Vídulj, gyászos elme! megújul a világ,
S előbb, mint e század végső pontjára hág.
Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája,
Valakinek kedves nemzete s hazája;
S valaki a magyar változó ég alatt
Még a szabadságnak híve s ember maradt.

Ó ti! kiknek szívek örök búba merült,
Ím, reménytek nem várt víg napja felderült;
Ím, az igazságnak terjednek súgári;
Dőlnek a babona fertelmes oltári,
Melyek a setétség fene bálványának
Annyi századoktól vérrel áradának.
Ama dicső nemzet felkelt ím egészen,
Mely a két világnak megváltója lészen,
S melynek már láncoktól szabad vitéz karja
Mutatja, mit tehet egy nép, ha akarja!
Az ember elnyomott örökös jussait
Délre hozván, porba veri bálványait;
S míg köz ellenségink poklokra süllyeszti,
Hozzánk ím! ölelő karjait terjeszti:
"Álljon fel az erkölcs imádandó széki!
Nemzetek, országok, hódoljatok néki!
Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság,
Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság!"

A föld kereksége megrendül e szóra,
S látja, hogy érkezik a régen várt óra.
A letapodtatott emberi nemzetnek
Csontjaiból épült trónusok reszketnek.
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Rémülve szemlélik közelgető sorsok
A vérre sovárgó koronás gyilkosok;
Ők! kiknek még imént százezrek halála
Csak egy intésekben, egy szavokban álla;
S kiknek több nagy város tüzes leomlása
Oly vala, mint annyi hangyaboly romlása!

Vídulj gyászos elme! megújul a világ,
S előbb, mint e század végső pontjára hág.

Berzsenyi Dániel (1776-1836)

A MAGYAROKHOZ II.

Forr a világ bús tengere, ó magyar!
Ádáz Erynnis lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe mártott
Tőre dühös viadalra készti. 

Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély,
Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését 

Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem
Lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát föld urává,
Ez Marathont s Budavárt hiressé.

21
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Perczelné Kozma Flóra (1864-1925)

SZABADSÁG
(Felolvasások és közlemények I.) 

Azt hiszem, minden unitárius előtt két nagy alak emelkedik
március havában előtérbe: az egyik Kossuth Lajos, a másik Dávid
Ferenc. Csodálatos, szinte szemkápráztató a hasonlatosság e két
lélek között! 

Vagy talán nem is jól fejeztem ki magamat; talán nem is a
puszta hasonlatosság, hanem az az egymás lelkét kiegészítő,
egymás gondolatát bevégző csodás tulajdonság a legbámulat-
raméltóbb bennök! Az egyik a nemzet külső béklyói ellen küzd, s a
kívülről jelentkező láncokat töri és zúzza … A másik bátor kézzel a
belső akadályokat bontogatja, és a nemzet lelkét szabadítja fel a
vakhit és a fanatizmus zsarnoksága alól!... 

És tudja az Isten, mintha e két fogalom csakugyan elvál-
hatatlanul össze is tartoznék. Ahányszor a nemzet szabadságáról,
Kossuth Lajos ideális eszméjéről, küzdelméről van szó, annyiszor
emelkedik lelki szemeink elé a másik magyar szabadsághős komoly
alakja, mintha némán és szótlanul, de még mindig figyelmeztetni
akarna bennünket, hogy a nemzeti érzés egyedül véve még nem
elégséges a szabadság kivívásához, ha a szívekben és lelkekben
meghagyjuk a sötétséget és tudatlanságot, mely minden rossznak,
bűnnek és téves munkának a kútforrása. Ha egyik karunkkal a
nemzeti szabadságért akarunk küzdeni, a másikkal okvetlenül a
vakhitet, fanatizmust és erkölcstelenséget kell kiirtani, hogy a lelkek-
ben az eszméket, az agyvelőkben a gondolatokat rendezve az
egész nemzet lelkiismeretét felrázhassuk a helyes munkára! Mert
igazi szabadságot és a szabadságért küzdő igazi munkát csakis az
igazság megismerése adhat minékünk. 

Nem véletlenség az, hogy éppen Kossuth Lajos mondotta
Dávid Ferenc vallására, hogy ez a „jövő” vallása. Az ő szabadság-
vágytól áthatott szíve és lelke - mely a jövőben lelki szemeivel már
a szabad Magyarországot látta - szerintem megérezte, hogy a ma-
gyar nemzet szabadsága szoros összefüggésben áll a lelkiismereti
szabadsággal, a lelkeknek a sötétségtől való megszabadulásával
és a közerkölcs biztos és öntudatos megállapodottságával…Vagyis
egy nemzet szabadságának kivívásához élesen, tisztán látó szem,

22
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fanatizmust és gyűlöletet nem ismerő felemelkedett lélek és rendít-
hetetlen erkölcsi erő szükséges. 

Ezért oly fontos a mi lelki bilincseinket oldozó szabad egy-
házunk létezése és gondolata a magyarság szempontjából is! Nem-
csak, mert egyetemes világvallás volta dacára, mi határozott magyar
eredetre, határozott magyar ajkú és magyar érzelmű vallásalapítóra,
valamint egyházi nyelvünk kizárólagos magyarságára mutathatunk
reá, hanem mert e magyar egyház világra szóló felvilágosodott
eszméje, tanítása, nevelése nélkülözhetetlen szerintem a szabad-
ságért lángoló és harcoló magyar számára! 

Kossuth Lajos Magyarországot a jövőben szabadnak és
boldognak álmodta … Dávid Ferenc szabadságért dobogó szívének
vallását pedig képzeletben már mint általánosan boldogító,
egyetemes vallást látta . ..

23
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Perczelné Kozma Flóra mondotta, Zomboriné Pap Zsófia idézte
és fényképpel illusztrálta:

„Hogy miként a szabad levegőben élő, láncától megszabadult madár
is arra használja fel szabadságát, hogy minél merészebben, minél
magasabbra, folyton fölebb és fölebb szálljon, ugyanúgy emelkedjék
az unitarizmus is fokról-fokra fölebb, az „Isten országa” felé.” 

24

„Az unitarizmus embere megmaradt az Isten képére teremtett em-
bernek teljes szabad akarattal felruházva, ki minden jóra és szépre
fogékony lévén, sohasem süllyedhet oly mélyen, hogy önerejéből
fel ne tudjon ismét emelkedni és mesterét követni.” 
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Petőfi Sándor (1823-1849)

A SZABADSÁGHOZ

Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.

Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.

S mégis mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.

Megszünt végre hosszu bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.

Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.

Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtül félted?

25
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Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)

A SZABADSÁGHOZ

Te székesegyház! Csupa ámulás!
Sok fodros angyal! Széptekintetű!
- Innen alulról talpuk óriás,
a fejük pedig keskeny, mint a tű.

S a kupolán fent széttáruló díszlet,
nagy oszlopok közt festett ég tüzel:
mit ér nekem, ha vagy és mégse hiszlek,
s mit ér, ha hiszlek és nem létezel?

Maradék isten! Vágyad fel-le hurcolt.
Már únlak. Kergén érted nem futok.
Néhány barátom éhenhalt a multkor,
mondom, mivel úgy látszik, nem tudod.

Milyen szalmába haraptak utolsót?
Micsoda szájak, milyen koponyák!
- Adhattál volna tán egy bögre borsót,
tehettél volna pár apróbb csodát.

A szájukat szeretném újra látni,
langyos állukat, amely szétrepedt -
s Rómába vágyom kerteket csodálni,
és enni sűrű, fínom étkeket.

26
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Adj banánt! Húst! Légy a világnak tőgye!
Add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt,
te, minden vágyam hazug szeretője,
adj rét felett vibráló levegőt!

Adj léghajót! Hitet! Mennyei képet!
törd át a törvényt! Add ide magad!
Hogy ne egyenek annyit az üzérek,
s hogy a halottak feltámadjanak!

- Egy bazsarózsa áll az asztalon.
Szépsége tömör, mint egy ékszeré.
Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon
fodorodik a vázán kétfelé.

Ha volna bennem valami imádat,
elébehullnék csukló térdemen:
csakis reá tűzd győztes glóriádat,
mert szép, mert él és mert - lélektelen.

27
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„Olyan a szabadság,  
mint a  friss levegő…tiszta, átlátszó, láthatatlan.”  

(Fenyő  Iván)

28

Weöres Sándor (1913-1989)

RAPSZÓDIA A KIVÍVOTT SZABADSÁGRÓL

Lehet-e, hogy nem áll az óra?
és hogy rabságunk ideje lejárt?
Csodálkozva nézzük karunkon
az elpattant bilincs gennyes nyomát.

Mi eddig nyűgként hangzott: a szabadság,
most nem mint szólam, közöttünk lebeg,
sorsunkat a kezünkbe vesszük,
és zsarnokaink tűnjenek.
Az én szavam még hősöket
sose dicsérhetett
korunk pöcegödrében.
Köszöntelek, szabadsághősök:
Világos után százhét évre
harcotok végre győzött!

Vívtatok szinte csupasz mellel,
a fegyveres cár és Paskievics ellen!
(Népek és lelkek elnyomóját
Marx követőjének nevezzem?)

Szibéria vett körül minket,
fagyos, ködös, szűk horizont,
hol lefagy minden terv virága
és bilincsben csörög a csont.
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A tundra a torkunkra lépett,
így tengődtünk több mint tíz évet,
a sztyeppe részeg félnomádja
nyakunk markolva magyarázta,
mi a műveltség és a tudás,
az élenjáró haladás.

Rabtábor volt az egész ország,
határait jól őrizték,
benn tipródott kétféle szerzet:
hajszolt munkás, hajtó pribék.

Emberevő bálvány előtt
kellett mormolnunk monoton imánk,
hátunkon korbács csattogott,
csúszkálhattunk: Oh, bölcs atyánk!

Plakát, brosúra harsogott,
hogy épülünk, hogy haladunk
s zengnünk kellett: de szép, de jó!
míg elhordták a kenyerünk,
míg megmérgezték a borunk.
A köd már foszlik. Visszanézve
az ember csodálkozni kezd:
szalamandrák, vagy mik vagyunk mi,
hogy tíz évig kibírtuk ezt?

Fúró szavak, vagy mik vezettek,
hogy bimbóban ölték a jót
s díjazták a puha gerincet,
az apja ellen besúgót?

Itt lakájokat tenyésztettek
özönével tíz év alatt,
érdem volt a jellemtelenség:
Hogy győzzük most a jó utat?

29
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Bari Károly (1952- )

SZABADSÁG

Szabadság, vasra-vert ígéret,
szemünk láttára hervadsz
a rozsdát-vétkező láncok közt,
s azt merik mondani, sziveinket éled:
hogy szabadok vagyunk, azt merik mondani,
árva, némaságtól-szenesedő torku
madarak előtt: előttünk, akik ismerjük sóhajait
a börtönt-próbáló eszmék tüzein tisztuló létnek,
ismerjük kiskorunktól a faluvégeken üldögélő
virág-szakállas öregemberek: a temetők meséit
e hamuban-járkáló országot béklyóba-nyomoritó
foglárról, tudjuk: rácsokká fonodnak a rosszul formált
szavak, s fogaink gyöngy-sövényeit
a kulcsok vitézei kirugdalják, ha rosszul szólunk,
sáros cipőink alatt nyöszörög a harmat, nincs vége
az utnak: nincs vége a bajnak, s a várt, nagy
szabadságról csak bérencek papolnak,
sziveink piros cseppkőbarlangjaiban
gumibotok suhogásán osztozkodó álmok
nyögése visszhangzik, de szemeinkben
alázatot nem tenyészt a kin, állunk
meztelenül, fal felé fordulva, ágyékszőrünket
locsbolja a bordáink csont-zsilipein
átlihegő vér, szemben a kőfalon
fehér krétairás: életet veszt, ki szabadságért sir.

Arany János (1817-1882)

A RABLELKEK

Hát ez a szabadság napja,
Mely így éget és vakit?
Mely soha nem látogatta
Börtönünk gyász ablakit?

30
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Ah! ez égő lángözönhöz
Gyenge szemünk nem szokott:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Kedves félhomály van ott.

És e nyüzsgő élet, e zaj,
E szilaj, zúgalmas ár,
Mely el-elsodor magával
S fejünket boritja már, -
Ah, mi háborító e zaj
S mindig lázas állapot:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Állandó magány van ott.

Itt a lég nyersebb, keményebb,
A szellő fuvása metsz,
Felhő tornyosul felettünk,
A villám cikázni kezd,
Ég a földet megrohanja,
Itt öl a vész, gyujt amott:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Csendes, jó idő van ott.

Mennyi küzdés! mennyi munka!
Éber álom, hosszu éj,
Szirt s hullám között hánykódás,
Kis reményhez nagy veszély!
Ah, e fáradság, rebengés
Nem gyötörte a rabot:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Béke, nyúgalom van ott.

Hah, mi ez: kard villámlása,
Álgyudörgés, vérpatak,
Égő fáklya, véres zászló,
Öldöklő s leölt hadak!
Szalmaágyon, cseppről cseppre
Elenyészni volna jobb:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Csöndesebb halál van ott.
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Heltai Jenő (1871-1957)

SZABADSÁG

Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre,
S embernek nézi azt is, aki pőre.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.
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Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz, 

S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy

33

Flora fuzetek 4_Layout 1  2018.09.11.  14:40  Page 33



Faludy György (1910-2006)

A BÖRTÖN

Elébb Áijn Shok-on, majd Ellis Island-en
s Recsken voltam rab. Fájt, de nem kötött:
belső szabadságomból nem vesztettem,
mert választhattam jó és rossz között.
És választottam. Közben számba vettem
a tényt: hazánk köré, éppúgy, amint
körénk, szögesdrót kerítést fektettek,
az is csak tömlöc; bent, mint odakint.
A drótsövény nyakam körül így lágyabb
hurkot feszített, mint akárki másnak.
Legvégül még azt is tudom: ahogy
determináltatott, hogy itt a földön
minden halandónak teste a börtön:
úgy nincs mozgás. A börtön én vagyok.

Móritz Mátyás (1981- )

SZEMÉLYES SZABADSÁG

Kizsákmányolnak, legyőznek, megaláznak,
hatalmukat tűzzel-vassal biztosítják;
a fogak csattognak, a karmok szikráznak,
tetteiket démonok irányítják.

Olcsó és tetszetős mítoszokat gyártanak,
és az erejük téged is megfegyelmez,
életben itt az álmaid sem tartanak,
könnyen lehullik rólad is minden jelmez.

Páncélt öltenek, mert céljuk a hódítás,
megtörni a szellemi szabadság híveit,
hogy legyen elveszett minden naivitás,
úgy tapossák a szabadok szíveit.
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Az egyformaság jut neked osztályrészül,
döntésed sokáig el nem odázhatod;
tested nem jó, ha ellenük vallani készül,
az öklödet sokáig nem rázhatod.

Itt nem húzhatod csak a rövidebbet,
mert a szikéikkel száz darabra szabnak;
felejtsd el magánjellegű ítéleted,
hogy öröknek érzed magad és szabadnak.

Felejtsd el a küzdést, nincs előtted pálya,
megváltoztatnak, és ízekre tépnek;
nem lehetsz, aki a harcot hűséggel megállja,
könnyen és nevetve tyúkszemedre lépnek.

Ne akarj szabadulni a karmokból,
a belső erőd jobb, ha elenyészik;
tanulj fegyelmet a szemellenzős barmoktól,
akik közül egy sem gyötrődik és vérzik.

Nem lehetsz ebben a korban lámpagyújtó,
nem ünnepelheted személyes szabadságod;
ellenérved egy sem lehet lesújtó,
szeresd hát meg ezt a szép új világot!

Mestyán Ádám (1979- )

EGY MONDAT A SZABADSÁGRÓL

Hol szabadság van
ott szabadság van
nemcsak az utcakőben
nemcsak a parlamentben

nemcsak a honlapokban
a fejekben dúló homokban
hírlapok néma szavában
ott szabadság van
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nemcsak a tévében,
a mindenre igent kiáltó
nemek kórusában 
miniszterek zárszavában,

nemcsak a szívdobbanásban
a közös lakomákban
az elvesztett bizalomban
jelszót üvöltő szavazóban

hol szabadság van
ott szabadság van
és a szabadságban
zsarnokság van

nem lehetsz kint szabadban
nem lehetsz ott a szavakban
a városban nem lehetsz
zsarnoktalan magadban

hol szabadság van
mindenkinek hatalmában
áll az oszlatástan
a rendőr is csak álruhában

te ne lépj közéjük
ne mozdulj velük
a szabadság ellen
ne tüntess ellenük

szabadság ellen szabadság
sem hatásos mint a vírus
felemészti a lakásod
a szíved többé sose látod

hol szabadság van
ott picit mindenki zsarnok
te is csak egy akarnok
esztelen akaratát hajtod
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fogadd el végre
hol szabadság van
nincsen mivégre
nincsen ki kérte

nincsen visszakozás
nincsen többé habozás
csak választás van 
akár egy tollvonásban

mert ahol szabadság van
ott el nem felejtheted
a zsarnok szabadságot 
semmire el nem cserélheted

Márton László (1959- )

BOWEN MONOLÓGJA, SÖTÉTBEN

Hol szabadság van,
ott szabadság van
nemcsak az elpusztított tájban,
nemcsak a lelki félhomályban,
hol büntet s nem kitüntet
a csüggedő tekintet,
nemcsak a parttalan vitákban,
nemcsak a promiszkuitásban
nyilvánosság előtt s az ágyban,
a szállhatatlan szállodákban,
a jégveremben és az étteremben
és a vasúti menetrendben,
ott szabadság van
az orrban és a szájban,
az okozatban és az okban,
a felgyűlt szemétkupacokban,
mikre szabadon száll a döglégy,
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ott a mulandóság: öröklét,
hol szabad a tárgyak esése,
mint az emelkedés esélye,
ott szabadság van
nemcsak a méltatlankodásban,
a társadalmi erjedésben,
a rémhírterjedésben,
a félelemben és a sérelemben,
ott minden szabad mindenkivel szemben:
hol szabadság van,
ott szabadság van
minden lerakódó mocsokban,
anyagokban s műanyagokban,
abban, ahogy a ködből
ezerféle zaj bömböl,
abban, hogy mi sem titkos:
tudható, ki mit dugdos;
hol szabadság van,
ott szabadság van
nemcsak a nagybetűs címekben,
a célzatos újságcikkekben,
és nemcsak abban, hogy a hátsó
gondolatok mögül kilátszó
leghátsók mögül egyik-másik
gondolatlanság is kilátszik:
hol szabadság van,
ott szabadság van
az áram- és a gázszolgáltatásban
és minden málladozó házban,
a szerződések betűjében,
az ígéretben és a szószegésben,
abban, ahogy felnő a gyermek,
akit szülei nem nevelnek;
hol szabadság van,
ott szabadság van
a részletekben s a totalitásban,
a bármiről hihető jóban,
apátiában és agresszióban,
az elzárt olajvezetékben,
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a műholdakkal figyelt égben,
az értelmetlen mondatokban,
a szótövekben és ragokban,
a teljes bizonytalanságban,
a levegőnek mondott mérgesgázban;
szabadságot világít át a röntgen,
szabadság van a börtönökben,
hol szabad szabályok lakolnak,
kiknek a mánál szabadabb a holnap,
s ha megpróbálna bárki
a szabadsággal szembeszállni,
az a megtestesült szabadság,
melyért az életüket adták
oly sokan; és most szabadság van,
középszerû, fantáziátlan,
s mint a beton, olyan tömör lesz,
megízleled és megcsömörlesz,
de nem menekszel tőle mégse,
mert nincsen se hossza, se vége,
te is egy darab szabadság vagy,
s ha meghalsz, a szabadság rádfagy:
ő mondja meg, mi lettél,
hírtelenebb hírednél.
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József Attila (1905-1937)

THOMAS MANN ÜDVÖZLÉSE

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” -
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj -
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
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„Szabad vagy a kövektől az éterig.  
Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj,  
neked, ha magadnak tartod.„ (Hamvas  Béla)
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Kiss Tamás (1912-2003)

DUNÁHOZ ORSOVÁNÁL

Gránit-csúcsok alatt, a mélyben
várom, hogy jön egy pillanat, 
az, mikor a lánc itt átszakadt, 
s őrjöngve átvágtad magad. 

Mert tengert kér minden patak,
– s tebenned tört ki idelent – 
mint test keresi a hazát
és a lélek a végtelent.

Kárpát-haza minden vizét
itt vetted fel és loptad át, 
s mély medredben megnyitottad
a szabad, a közös hazát.

Miért, hogy mi meg martuk itt
egymást és önnön kebelünk?
Miért? Te tudtad az utat
és sosem törődtél velünk.

Átadom, ringasd testemet
s szívem: egy perc történelem.
Benned vagyok, szülj újra most
vén Iszter, tégy csudát velem.

Adj erőt és adj hitet, 
te Példa vagy és Gondolat,
hogy fejem meg ne hajtsam én
hitetlen szolgasors alatt
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Hitess, hogy lehet élni itt
még emberül és igazán,
nem vagyok szolganép fia,
és nem veszett el a hazám.

Oldjad meg láncaink nyomán
közös hazánknak titkait: 
egy sorsa és egy harca van
annak, ki él és itt lakik.

Hömpölygesd szívembe dalod, 
mi zúg itt a Szoroson át
s ringass, fogadj magadba, mint
szabad lelkednek rokonát.

Hazátlanok, leljünk hazát
völgyeiden és partodon.
Ébressz, hogy élni nem szabad,
csak szabadon. Csak szabadon!
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Szabó Réka (17): A szabadság egyik arca
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Farkas Árpád (1944- )

IDEGENBEN

Ácsorgok Európa kivilágított ablakai alatt,
arcomról csurog a holdfény, a mennyei mész.
Véresre körmöl a szél, betakargat a zápor:
Duna vize, Olt vize hull,
mossa maradék gúnyám.
Éhes, egyetlen fiad elbitangolt a nyájtól,
dülöng fuvalmaidban, szabadság!
Az eső függönyein át
a század vak arcát matarássza,
ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét
rugdossa: – bőgjön!
Mindennek nekiütődöm! 
Pedig csak menni szeretnék szépen, esőben
fütyörészve
(s a felvert sártól sírnak a porcelán-házak),
becézni a lombot, hogy ne venné észre
(s könyökömmel leverem a dombról a várat,
a tornyot! Porlik, ha dúdolok,
a MINDEN DALNOKOK SZOBRA!).
Ázott, hazasóvárgó árnyam csak a Holdra
vetül rólad,
Huszadik Század!

Pedig most otthon mily befogadón, békésen gőzölög
a turma, hogy gyapjasodik, feszítve karám falát!
A népvándorlás első évezredének végére jutva
nem álmodok magamnak már máshol hazát,
csak ott,
hol testvér is marjamba mar,
nemcsak barát,
hol barbár legelőin szagos füvet harap a nép,
bűze melegít,
s csülökre kél a civilizáció morzsáiért!

Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt,
hatalmas huzat kél, hazafújja rólam a holdfényt.

Flora fuzetek 4_Layout 1  2018.09.11.  14:40  Page 44



Babits Mihály (1883-1941)

ÉJI DAL

A téjszín léget elkeverte
fekete borával az éj: 
lelkem ma, vágyak büszke lelke,
megúnt szavakkal ne beszélj,
húnyd be az ajkad, nyisd ki szárnyad,
szabad szemeddel szerte nézz: 
ma messze szállnod
nem nehéz.
Mámorosan az éj borától
szárnycsattogás legyen dalod: 
ki éjt iszik, a kéjre bátor,
tenéked ez volt italod.
Sokáig ittad, részegülhetsz,
azért vagy mostan oly szabad: 
repülhetsz
magad.

Benedek Elek

JÖSZTE HOZZÁM, SZÉP MADÁRKA...

Jöszte hozzám, szép madárka!
Nem zárlak én kalickába;
Mikor tetszik, elrepülhetsz,
Ha kedved lesz, visszatérhetsz
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Ismeretlen szerző

Elvesztettem zsebkendőmet,
szidott anyám érte,
annak aki megtalálja,
csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat,
szabad szappanozni,
szabad az én galambomnak
egy pár csókot adni

Bródy János (1946- )

SZABADSÁG, SZERELEM

Mért kérdezed, hogy mit tegyen, 
aki későn jött közénk, 
és sajnos már lélektelen?
Mért kérdezed, hogy merre jár,
aki elvakultan indult el, 
s most új csodákra vár?

Mért kérdezed, mi vár még rád? 
Tudod, hinni kell, hogy van remény, 
bár nincsenek csodák.

46

Flora fuzetek 4_Layout 1  2018.09.11.  14:40  Page 46



47

Mért kérdezed, mi lesz a tét?
A költő így felelne rá, 
ha köztünk élne még: 

"Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem" 
Van-e más, amiben hiszel, 
ha már nem maradt semmi sem? 

"Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem" 
Visz az út valami felé, 
ami nem volt még talán sosem. 

Nincs új világ, a régi él tovább, 
De hinni kell, hogy van remény, 
bár nincsenek csodák.

Gál Éva Emese (1955- )

ÉNEK

A földre hullt és összetört az ének,
ami lekottázta a messzeséget,
a világ némává zsugorodott,
de a hatalmát kikiáltó csendben
és mégis dallamokra emlékeztem,
melyek átölelik a távlatot,

utat köveznek egymáshoz a lélek
fennsíkjain átsuhanó igéknek,
hogy találkozzon ezer gondolat,
s ember emberért éltető vágy, érzés,
hogy soha ne szűnjön meg a kísértés,
melyben szellem és szerelem szabad!
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Parti Nagy Lajos (1953-)

ŐSZOLÓGIAI GYAKORLATOK

huss és ősz van a kórházkertben
az égen szép herélt polóim
úsznak és múltat kergettemben
utol se érnek ápolóim
hisz künn az ég és itt a kert benn
honnant kiszáll a gyönge lélek
míg orvosságot nem vettemben
kanalasat elüldögélek
ámbátor fakó kosztom van
nem sírok sóhajtoztomban
sőt pille pille jó flakon
szállok szinte a pizsamámban
szabadság szerelem a számban
mikor Colával jóllakom

Szabó T. Anna (1972- )

REFORMKORI NŐK

A férfinak hazája volt,
a nőnek otthona, 
a férfié a parlament,
a nőé a szoba,
hová a fáradt férfifő
mint révbe, visszatért,
hol békét, ártatlan derűt
és megnyugvást remélt.

De olvastak az ifjú nők
és szólt a zongora,
hömpölygött, mint az áradat,
reform, romantika,
és szabadság és szerelem
úgy összetartozott,
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mint a választott férfival
szerelmes asszonyok.

A csitrik függönyök mögül
lesték Vasvári Pált,
a Szendrey-lány megszökött,
lapokban publikált,
rokonát, Wesselényijét
imádta Polika,
és Angliában agitált
Pulszky Terézia –
a március felpezsdített
szűk otthont, tág hazát,
s a reménység a lelkeket
mint bor hatotta át.

Csatába ment a katona
a nagy eszmék után,
vele maradt a szerelem,
hátramaradt a lány –
dörgés, villámlás: ágyú, kard,
esőz a honfivér
– s amelyik nő nem menekül,
mit is tehetne? Vár.

Az asszonyé a vakremény,
a férfié a tett –
de férfié lesz a remény
és asszonyé a tett:
mert leng a fekete-piros,
a gyász, vér zászlaja,
Világosnál lement a nap,
s tán nem kel fel soha –
veszve szabadság, szerelem,
és harcos ifjai –
a tiprott földből a remény
hogy sarjadhatna ki?
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Ablaknál áll a feleség,
ajtóban az anya:
és elesettet, bujdosót
mind visszavár – haza.

50

SZABAD LÉLEKKEL BELETÖRŐDNI?

Vajon jó helyen élek, jó időben?! - teszem fel magamnak
időnként a kérdést, de csak azért, hogy a hosszas merengések,
mérlegelések után megnyugodjak. Igen, jó helyen vagyok, és
kitűnően jó időben. Nem győzök hálát adni a Mindenhatónak, hogy
rebellis természetemmel ebbe a posztkommunista, már majdnem
harminc éve átmenetinek nevezett, idősíkban helyezte el életemet.
Jó ez nekem. Nekem - nőnek, asszonynak, anyának és
lelkésznőnek - jó ez a kor. 

Belegondolni is rossz abba a feltételezésbe, hogy mi lett
volna velem, ha egy másik korban születek. A középkorban vagy az
ókorban bizonyára máglyán végeztem volna. Ha a kommunista dik-
tatúra Romániában még tovább tartott volna, akkor is rövid földi élet-
nek néztem volna elébe. Vagy - a külső körülmények, a nyomor és
a félelem hatására - alábbhagytam volna a nagy igazságossággal
és méltányossággal, és minden elképzelhetőt megtettem volna
azért, hogy a bőrömet mentsem. Örömmel tapsoltam volna a
tisztességtelen hatalomgyakorlóknak, átnéztem volna a torkot
szorító emberi butaságon, érzéketlenségen és gátlástalanságon,
csak hogy engem is hagyjanak élni.  Ha nagyon féltem volna, és
nagyon nyomorú életem lett volna, és emiatt hozzátartozóim is
szenvedtek volna, bizonyára minden olyat megtettem volna, amit
normális körülmények között nem tennék. Valószínűleg hazudtam,
árulkodtam, loptam, csaltam volna, és mindenkin, aki utamban áll,
gátlástalanul átgázoltam volna.

Minden szabadságot korlátozó rendszerben az a legkivéd-
hetetlenebb, amikor szeretteink szenvednek meg a mi elveinkért. Ez
megállíthat minket abban, hogy ragaszkodjunk értékrendünkhöz.
Azonban, ha mélyebben belegondolunk a diktatúrát kreáló és azt
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éltető emberek lélekrajzába, rájövünk arra, hogy az ilyenek nem
elégszenek meg azzal, ha bemocskolhatják, átváltoztathatják, saját
képükre és hasonlatosságukra alakíthatják becsületes és érzékeny
lelkű társaikat...A mártíromság útjára  rásegítő utolsó magyarázat
az szokott lenni, hogy a diktatúrát kiszolgálók étvágyát többnyire
nem lehet kielégíteni meghunyászkodással. Amikor a diktatúrát
meghonosító és azt kiszolgáló emberek agyát elönti az „erős
vagyok” kényszerképzete, s gerincüket megcsavarva elhiteti
lelkükkel, hogy ők magasabb rendűek, azaz jár nekik a
kivételezettek minden előnye, nos, akkor kevesen tudják megállni,
hogy ne gyönyörködjenek a náluk gyengébbek szenvedéseiben. És
a megalázást, kihasználást, kínzást tovább fogják folytatni akkor is,
ha a gyengébbek még gyengébbek, még kiszolgáltatottabbak
lesznek, akkor is, ha a végsőkig ellehetetlenülnek. Ha ez így
működik, érdemes-e nekik behódolni?! Nem érdemes. Ilyenkor nincs
más út csak a harcba vezető út, ami egyenlő eséllyel vezet
győzelemre vagy vereségre, megdicsőülésre vagy megsem-
misülésre. 

Hősnek lenni tényleg könnyebb békeidőben, és elveinkhez
is könnyebb ragaszkodni viszonylag kényelmes életkörülmények
között. Valójában az emberek többsége békeidőben mind ember-
barát. Békeidőben, vagyis háború, éhínség, betegség és csaló-
dottság nélküli időkben, otthonos a föld, szerető és elfogadó a
közösség, ahová tartozunk, és amit saját életünkkel mi is hite-
lesítünk. De ha eljönnek a nemszeretem idők, ha úgy változnak az
életkörülmények, hogy egyéni érdekeink csorbulnak, akkor egyre
fokozottabb mértékben fog erőt venni rajtunk a közömbösség, és
egyre kevésbé fog érdekelni minket, hogy döntéseinkkel mások előtt
zárjuk le az utakat, és csakis mások kárára juthat nekünk egy kis
előny. 

Az emberek ugyanis, bár születésüktől fogva jók, mégis
rémisztően át tudnak alakulni rosszakká, ha életkörülményeik úgy
változnak, hogy saját boldogság-megvalósításukat veszélyeztetve
látják. Az erősebbek úgy nyomják el, és úgy használják ki a
gyengéket, hogy legtöbbször észre sem veszik. Ezt nevezi a szak-
irodalom rendszerbe beágyazott kizsákmányolásnak. Az erősebb
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mindig elveszi azt, ami neki kell, még akkor is, ha esetleg méltatlan
arra a valamire. Csak azok az erősek képesek egyáltalán belegon-
dolni a méltányosság és igazságosság kérdéskörébe, akiknek
hitrendszere tartalmazza azt az alapvető tételt, miszerint minden
egyes ember Isten gyermeke. Elkeserítő megtapasztalni a
körülmények kegyetlen befolyását a jó emberekre, és a jó emberek
lassú, de biztos átalakulását rosszakká. 
Mindezeket azért írtam le, mert én nőként az úgynevezett gyengébb
nemhez tartozom, erdélyi magyarként és unitárius lelkészként pedig
ugyancsak dominancia nélküli közösségeknek vagyok tagja.
Lelkészi szolgálatom két évtizede alatt számtalanszor szembesül-
tem azzal, hogy alapvetően jó emberek kivetkőznek emberségükből,
amikor sérülve érzik életterüket. Arra a szomorú következtetésre ju-
tottam, hogy a diktatórikus hajlam növekedése egyenesen arányos
a vélt vagy valós élettér sérüléseivel. Persze egyetlen sérült ember
nem tud diktatúrát csinálni, de amikor a sok sérült hiánya találkozik,
éspedig abban a csomópontban, ahol felfedezik, vagy csak
felfedezni vélik, a bűnbakot, akkor annak az egyénnek, vagy annak
a közösségnek nincs kegyelem.

Mint tudjuk, a keresztény lelkészi szolgálat tere hosszú
évszázadokon keresztül kizárólag férfiak által elfoglalt tér volt. Csak
a 20. században született meg az a döntés, hogy a nőket is
beengedik ebbe az élettérbe. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy
az elmúlt keresztény évszázadokban bibliai alapon döntötték el,
hogy nők márpedig nem lehetnek részei a papságnak. Valójában a
keresztény egyház megalakulása óta, a Nagy Konstantin-i rendelet
óta, az európai keresztény civilizáció meghonosodása óta, mindig
az a nagyon szánalmas helyzet adta magát, hogy alapelvként a férfi
az úr, a szabályalkotó, a parancsosztogató, az ellenőrző, de ha
éppen kifogyunk a férfiból, akkor az úrhölgy is átveheti a szerep-
körét, lehet ő is szabályalkotó, parancsosztogató és ellenőrző. A
születéstől fogva minden embernek járó szabad akarat gyakorlása,
vagy annak időleges delegálása, így rosszul értelmezett kollektív
jogként mai napig is a férfiak kezében van.  

Mielőtt bárki is megvádolna azzal, hogy feminista felforgató
vagyok, hogy a szépen uralkodó rend megbontója vagyok, tisztá-
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zom, hogy felforgató szándékaim nincsenek, az anarchiától irtózom,
mert hiszek a rendben, a szabályok tisztaságában, a szerepkörök
lecsiszoltságában, valamint a női és a férfi princípiumok egyensú-
lyának szükségességében. Én a férfi és a nő egyenértékét hiszem
és hirdetem, egyenlő jogát és egyenlő esélyét az életben való
boldoguláshoz, és tudom, hogy teremtettségünknél fogva
különbözőek vagyunk, különböző, de azonos értékű, életutak
megtételére vagyunk hivatottak.

Székely Kinga Réka, lelkész
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"Az igazi szabadság azt  jelenti,  
hogy megértjük, van választásunk,  

hogy KINEK és MINEK engedjük  meg,  
hogy hatalma legyen felettünk!" 

(Meryl  Streep)

54

Palya Bea (1976- ) 

SZABADON

Szabadon szárnyalnék,
Egyedül táncolnék,
De valaki suttog,
S halkan lép felém.

Simogat csöndekkel,
Szelídít nézéssel,
Mosolyog némán,
S szirmot szór elém

Fény gyúl, gyöngyház-színű,
A szirompelyhek széle oly szép, lágy ívű.
Két kéz arcomhoz ér,
De meg is ijedek, szaladok,
egyedül maradok, s úgy lejtek én. 

Ki vagy és mért jöttél, 
Zavarod zord békém,
Madaras táncom
Jó volt még nekem.

Szabadon szárnyalnék, 
Szabadon táncolnék,
De sziszegő múltam
Kúszik most felém.
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Ne sziszegj, hallgass már,
Hiszen egy új nap vár,
Mosolyog csöndben,
S gyöngyöt szór elém.

Érzem, így most ez jó, 
Ami rég volt, mind elmúlt, 
és nem kell rá szó.
Bőröm fújja a szél,
Bizsereg, berezeg ezer és ezeregy sejtem, 
érzi, hogy él.

Gyere maradok, táncoljunk,
Szabadon szárnyaljunk,
Mosolyunk fényét
Szórjuk szerteszét!

Szeretem nézését, 
Szeretem lépését,
Szeretem tudni,
Hogy ő jön most felém.

Szeretem táncunkat,
Szeretem hangunkat,
Szeretem azt is, hogy
Csókot dob felém.

Szálljunk a kék égbe fel!
Szabad így is, hogy ketten, s még föjjebb emel.
Kísérj a felhők fölé!
Odafönn a kezem s a kezed
ragyogó koszorút fon a nap köré.

Gyere, maradok, táncoljunk,
Szabadon szárnyaljunk,
Mosolyunk fényét
Szórjuk szerteszét!
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Ismeretlen szerző

Szabad élet, szabad madár,
Jaj, be szép, ki szabadon jár!
Járnék én is, ha járhatnék,
Ha magammal szabad volnék!

Nem vagyok magammal szabad,
Kezemen-lábamon lakat.
Nincs olyan kúcs, ki megjárja,
Rabságimat ki feltárja.

Kreischer Nelly (1942- )

MUTATNÉK MÁST?

Miért mutatnám magam másnak,
mint vagyok?
Hódítani én már régen nem akarok.
Főnöknek megfelelni – már nem kell
nekem.
Rám kövül álarcomat már levethettem.
Lehetek önmagam, mint régen. Féktelen!
Kinek határa csak a véges-végtelen,
kit nem rémiszt a veszthető íróasztal,
holnaptól rettegés, mi tovább marasztalt.
Nyeltem sok mérget.
Úgy alakultam, ahogy illett.
Gyerekeknek étel, ruha, rezsit fizetni kellett.
Múltak az évek.
Összetartott, rám égett a máz.
Nem szivároghatott ki réseken az ÉN,
a más.
Ön-börtönbe zárva visított, dörömbölt,
ordított, már magába olvasztva az egész
Univerzumot, robbanni készült, semmisíteni
önmagát. Nem tette.
Kövült burokban más időre várt.
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Elérkezett! A máz töredezve hullt, elmaradt.
Kendőzetlenül mutathatom már magamat.
Miért hazudnék? Miért rejtenének látszatok?
Miért mutatnék mást, mint ami vagyok?
Már nem érdekelnek
a szubjektív vélemények!
Kényszerűn megfelelni
senkinek sem akarok!
Pőreségem lett erős páncélom.

Király László (1943- )

CSANG VEJ KÖLTŐ, RÉGI CITERÁVAL
EGY

Kinek tárod ajtódat, vitéz,
tisztálkodás és hajnali
újjászületés után?
Ablakodat – kinek?
Lám, a reggeli zsenge szabadság!...-
mégse hidd:
bebocsájthatsz akárkit,
büntetlenül bárkit a
versbe, zenébe.
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„Egyre  valószínűbb számomra,  
hogy a szabadság nem a választásban  áll,  

hanem az azzal való azonosulásban,  
amit tennem kell. Vagy lehet.” 

(Czire  Szabolcs)
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Áprily Lajos (1887-1967)

VELETEK VÁNDOROLGATOK

Mentek. Üzen az óriás,
az izmos hegyvidék.
Közöttem és közöttetek:
riasztó messziség.

S mégis, ha kék vasárnapot
derít az égburok,
hangos turista-csapatok
veletek indulok.

Suhogó lábamról a föld
megismer: Erre jársz?
Veletek kóborolgatok,
mint titkos útitárs.

Veletek vándorolgatok
kökörcsin-réteken.
Éneketekbe belezúg
szabadság-énekem.

Veletek esztenák körül
fenyőágyat vetek,
tüzet vigyázok s csillagot
veletek, veletek.
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Pihenve is botot szorít
két nyugtalan kezem:
már menni, menni kellene,
utakra éhezem.

Hajnali széllel riadó
erdei csapatok,
van-e még új cél, új tető?
én még nem lankadok.

Titeket csorgó csillapít,
mindig szomjazom.
Csak inni, inni – nem tudom
lesz-e még tavaszom.

Maholnap zuzmarás az út,
virág sincs, vén vagyok.
S veletek, mindig veletek,
csak vándorolgatok.     

Kaffka Margit (1880-1918)

MAGDOLNA

Halálra vál a szombatéj legottan
Még violás párákba rezg a város.
Gyékény a parton, görnyed ott sarutlan
Péter, Jakab, az idősebb, meg János,
Odább a bárka tört padján, leverve
Alél az asszony, elnyomá keserve.

A hab susog, miképha titka volna.
Remegő bánat néma, mint a hab.
Messze sötétlik a Golgotha orma
Ah, szinte féli, kerüli a nap.
Megholt az Úr, ki igaz volt szavában,
Nincsen próféta több Galileában.
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Ki az? Valaki erre tart sietve!
Kavics zörgött, hullám neszelt csupán!
Mind hátrarezzen balga rémületbe,
Míg az ösvényen feltörtet a lány,
Haja kuszált, - köntöse összetépett, -
Magdolna, te? Mi hozott ide téged?

S feddi Jakab: Asszony, hol van a fátylad?
És Péter mond: A kebled eltakard!
És János néz, a szeme csupa bánat:
Szólj lányom, honnan jöttél, mit akarsz?

- Véres vagyok? Ott a kereszt tövébe,
Igen, igen! Palástom elveszett,
A hajamat a tüske összetépte.
Mit? Mért nem keltek? Fel, fel emberek!
A mester él! Jöjj gyorsan uram, Péter!
Ne bánts! Hisz ép eszem van! De hogy nézel?!
Felel Péter: Eszelős vagy, leány!
S Jakab: A mi gyászunkat ne zavard!
S János, ki ült az Úr jobb oldalán,
Szegény te, - közénk ülj, velünk maradj!

Pihenni most? Hisz harmadnapja járom
A sűrűt, mint az erdei vadak,
És minden bokrot, fát elért az átkom,
Hogy nem fedezte jobban uramat.
Most felvirrad ím! Rossz álom repült el,
Megéledt, felkelt, visszajött a mester.
Ah hallgasd! A tanácsbeli kertjében
Leskedve vártam a kelő napot,
Hogy a szombat multával visszakérjem
Az Úr testét, ki minket elhagyott,
Vagy tán szememnek minden könyüjét
Örökre el akartam sírni ott,
Vagy mit tudom! De hogy közelíték
Reszketve láttam: eltűnt a halott,
Üres a sír, de fényes, mint az ég
És villámkép tündöklő sugarak
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Vették szemem fényét. Tovább menék,
S egy férfi állt a fák alatt,
Fehérruhás, komolyszemű, szelíd -
És szóltam néki: Szánd meg bajomat!
Mert bizonnyal a kertész vagy te itt,
Mondd nékem, hová tetted az Urat?
S ő szólt, a hangja ép úgy rezge most,
Mint mikor minden bűnömet lemosta,
S letörlé rólam a gyalázatot.
Nevemen hítt, homlokom símította.
Rabbóni! S mint szokása, úgy felelt:
Magdolna! Meg ne érints engemet!

És Péter szólt: Te láttad legelébb őt?
S Jakab: Magad láttad? Te bűnös féreg?
És János nézi Máriát, a kesergőt:
- Halkan! Az asszony szunyadt, s íme, ébred.
Költsétek föl! Mondjátok meg neki,
Én láttam őt, a senki lánya, én,
Nem az, ki virradatra megtagadta
Kaifásnál a tornác küszöbén,
Nem akinek kendőjit elfogadta,
A szent asszonynál, ím, méltóbb vagyok,
Sem akinek keservit oltogatta,
S vigasztalásra más fiat hagyott.
Ah, volt szava a két gonosztevőhöz,
És Jeruzsálemért imádkozott,
És szeretettel szólt az asszonyoknak:
- Magatokon, ne rajtam sírjatok! -
Sohsem mondott vigasztalást nekem,
De láttam, visszajött! Áldott legyen!

És Péter int: Hallgass, boldogtalan!
És Jakab szól: Hagyd abba, nem lehet,
Ne higgyétek! A sátán véle van.
S János: Ha káprázat játszik veled?
- Nem hiszitek szavam? Mondom bizony,
Jobb nálatok a fegyveres pogány,
Ki őrül áll a joppei kapun,
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Az hajlott szómra, engedett korán.
Mielőtt a kakas háromszor szólalt,
Futék repesve túl halmon, hegyen,
És aki látott, aki vette szómat,
Mind hitt nekem, megannyi jött velem.
És mentünk kerteken, vetésen át,
Felvertük a külvárost, a határt -
S Emmausnál, az országút felén
Mind összegyűlve zsong a falu népe
És pálmaágot tör és dallva mén,
Mint ünnepen az utcák csőcseléke,
És reménykedve zeng az öröm-ének,
Az élő mestert várja béna, vak,
Almát, tojást osztanak el a vének,
Hogy csend legyen. Mégis kiáltanak
És szerte-zengi a kisdedek szája,
Mint írva van: Él a zsidók királya!
Igaz ne lenne, Kápráznék szemem?
Oh, ha a sátán csúfot űz velem!
Hallgassak én? Nem, esküszöm fejemre!
Ha százezernyi jő is ellenemre,
Ki nyúl hozzám? Szabad vagyok, szabad!
S ha nem kiáltok, szívem megszakad.
- Bezúgja szóm a kisértő vadont,
Hol csonka ágon rémít Iskárióth,
Bekiáltja a pusztákat szavam,
Ha senki sem hisz, - én hiszek magam,
Az Úr megtért, - én akarom, hiszem,
Feltámadt én mesterem, Istenem.

Már indul, köntöse repked a szélben.
Utána bomlik hosszú, rőt haja.
Egymásra néz a három, s észrevétlen
Felkél a sápadt asszony, Mária,
Lépte inog még, - a szava remeg:
- Magdolna várj, én is veled megyek.
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„Csak a szabad embernek van esélye a szeretetre. 
A Légy szabad! felszólításnak ebben áll a nagysága, 

ebben az esélyben, ebben a súlyban. Szabadnak lenni az nem 
szabadságon lenni, az nem könnyű feltétlenség, szabadnak
lenni nehéz. Nehéz és jó. Az ember szabadnak születik.”

(Esterházy Péter)
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Boér Judit (1947- )

MAGDALÉNA

Magdaléna, hej, Magdaléna, hej!
Ne járj a kútra, korsód eltörik, hej!
Ha eltörik, hadd törjön, nem bánom,
Van még korsó széles e világon.

Azt mondják, hogy bűnös asszony vagyok,
Tán még ördöggel is cimborálok.
Vetik rám a köveket szüntelen,
Mintha lenne közöttük bűntelen.

Szabad vagyok, szabadnak születtem,
Szeretettel van tele a lelkem.
Szabad nékem szabadon szeretni,
A lelkemet szabadon engedni.

Magdaléna, adj innom, szomjazom!
Erőm elhagy a keresztutamon.
Itt a korsóm, nem tört el, telve van.
Szomjat oltó élő víz benne van.

Szabad a lélek és szabad a szellem,
Szabad az akarat  és szabad a jó.
Szabad a szeretet és szabad a vallás,
Szabad a gondolat és szabad a szó.
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Kovács András Ferenc (1959- )

PSALMUS TRANSSYLVANICUS
Szenczi Molnár Albert emlékére

Tebenned bíztunk eleinkből fogyva,
Zsoltár, téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor már semmi szavak nem voltanak,
S már otthon sem volt, csak porból formálva –
Megszabadult zászlónkon ábra sincsen,
Csak szívünk csattog szégyenidőben.

Gyakor gyalázat próbál hitre csalni,
Bár lehetnénk jók emberi nemzetnek
Szoronghat szóban kárvalló rettenet,
Ránk nagy leseket hány gyűlölség – annyi 
Szabadságunk, mint árnyék nyúlása
És az tegnapnak ő elmúlása.

Adj értelmet, ha jövendőnk szertelen
Torony gyanánt omlik s béföd azonnal,
Nyelvünk tántorodik tolvaj haszonnal,
Látásunk gyökere roppan – esztelen
Felednénk rontott temérdek falat,
Kertet, házat, hazát, ha még maradt.

Önmagunk ellen nincs mentség, mi óvna:
Mind megítéltek lélekben megesünk,
Szavaknak háborgó hamva lehetünk,
Igazságunk is csak cégérbe róva –
Vélt vétkünkhöz váltságként kitéve,
Mint dőlt rendben istentelen kéve.

Öltöztesd átokba ellenségeinket:
Szólítnak torkunkban torlódó gondok,
Fölprédált temetők, falvacskák, csontok –
Romhalmaz alól majd emelj ki minket,
Csönd törmelékéből végy ki, Zsoltár,
Veszett kövek kiáltása voltál
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„Hiszek a szabad akaratban, mert keresztény vagyok.” 
(Jókai Anna)
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Farkas Wellmann Éva (1979- )

ÉS HOSSZAN ÉLHETSZ

Tiszteld apádat és anyádat,
és hosszan élhetsz majd ezen a földön.
Tiszteld, mert van hová visszanézned,
látni: hogy lettél te a börtön.

Tiszteld szülőd, mert érted eljegyezte
magát az örök ébrenléttel,
fájdalmat szabadított magára,
túlzott örömmel maga bírt el.

Elhagyta miattad nyögve szerzett,
féltett önzését és magányát,
mikor mindebbe belebőgtél,
felmondott a gáláns halálnál,

kételyeit és milliónyi
gátlását mind reád ruházta,
hogy belső békéddé lehessen
mindez – vagy mindennek hiánya.

Miből fakadnál – tisztelj mindent.
Ne elemezd, a szellemed mi.
S ha azt mondod, hogy nincs ez így,
tiszteld, mert szabad vagy ezt tehetni.
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Nagy Gáspár (1949-2007)

SZABADÍTÓT MONDANI

Lefokozott szívűeknek 
valami szabadítót mondani
a kapuk alatt

görbe utcák 
körbefonnak bennünk

vérágas szemekkel 
kétségbeesik a gyermek

lepréselt levelek albuma 
következetességre tanít

de a levelek már 
cégtáblákhoz szorulnak

több évre nyújtott 
ősz következik

kell valami szabadítót mondani 
a kapuk alatt 
mielőtt tompán becsukódnak.

Lőrincz P. Gabriella (1982-)

LIBERUM ARBITRIUM

hogy vállfa vagy
akasztófa
te döntöd el
valaki vagy valami
mindig fel van akasztva
itt ruhák lógnak
amott krisztusok
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nem tartozik rám
hogy melyik sorba állsz
árulsz vagy elárulnak
kérted hát örülj
tiéd a szabad akarat

67

A SZABADSÁG AKARÁSA VAGY AZ AKARAT SZABADSÁGA

Női módon gondolkodni, érezni, élni egyfajta minőséget je-
lent. Arra vagyunk kitalálva, hogy testünkben nőjön az Élet, aki
megszületése után minden időnket és energiáinkat még hosszú
ideig, nagyjából örökre, leköti. Éppen ez kötődésben működő sza-
badságunk lényege.

Angol nyelven beszélő unitárius-univerzalista testvéreink
gyönyörűen fogalmazzák meg ezt a lényeget a hetedik alapelvben:
Respect for the interdependent web of existence. Magyarul:
Tiszteljük a létezés összefüggő hálózatát, melynek mi is részei
vagyunk. 

Mit is láthatunk, ha ebben a csodálatos Létezőben csak a
saját helyünkből és saját nézőpontunkból van lehetőségünk vala-
mennyit is észlelni az isteni valóságból?

Velem is megtörténik néha, hogy a hétvégi bevásárlást in-
tézve, a pénztár előtti hosszú sorokban igyekszem kitalálni, melyik
fog gyorsabban haladni. Beállok az egyik sor végére, a mellettem
levő sor gyorsabban halad. Ügyesen áttolom megpakolt kosaramat,
mire éppen ez az új sor lassul be. Visszagurulok az előző sorba,
szinte már a kasszánál vagyok, mire az, éppen az orrom előtt, bezár.
Na, ez is csak velem történhet meg! A másik sorba kellett volna áll-
jak. Nem kellett volna cikázzak, már most kint lennék. Minél inkább
sietek, mintha csak engem hátráltatna, bosszantana, történik min-
dez. Ismerős...?

Pedig csupán szabad akarattal igyekeztem kiválasztani a
legrövidebb utat kifelé a bevásárlóközpontból. Most már üzenetnek
fogom fel, jelnek, hogy hol hibádzik a szabadságom, hol vagyok híjá-
val a szabad akaratnak. Mint a mesehős, én is vándorolok is-
meretlen országokon keresztül, amíg végül eljutok a beteljesülésig.
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Korlátainkat aránylag hamar felismerjük. Aki látott már két-
három éves gyermeket próbálkozni a határok feszegetésével, érti
mire gondolok. Aztán megtanuljuk kezelni fizikai, lelki, szociális, kul-
turális meghatározottságainkat. Ez a hozott anyag, ezzel dolgozunk!
Az ember teste nem repülésre van alkotva, de a szelleme, kreati-
vitása létrehozta a repülő szerkezeteket. És még mi mindent hozott
létre az ember, Isteni sugallat jóvoltából!

Fejlődésünket nagyban meghatározza a biológiai, fizikai, kul-
turális és vallási környezet, amiben felnövünk. A férfiak jól értenek
tárgyakhoz, szerkezetekhez, műszerekhez, a nők csodája a szülés
és a többi emberrel való foglalkozás képessége.

Minden meghatározottságunk és korlátunk ellenére, az em-
berek közös tudásához az is hozzátartozik, hogy szabadságunkban
áll akaratunknak érvényt szerezni. Akár azt döntjük el, mi legyen a
vacsora, vagy nagyobb horderejű kérdésben, hogy kivel kössük
össze az életünket, van lehetőségünk a választásra. Az ideális az,
ha külső társadalmi és belső lelkiismereti szabadságunk összhang-
ban van. Nem teszek különbséget férfi és női szabadság között, sze-
rintem a szerepek tartalma folyamatosan változik. Fontosabbnak
érzem, hogy minden embernek legyen eszköze kifejezni az igazsá-
got, a földi lét tapasztalatait, akármilyen nehezek vagy tragikusak is
ezek.

A fizika tudománya a fény természetének magyarázatát úgy
oldotta meg, hogy figyelembe vette a fény kettős, hullám illetve
részecske, természetét. Ha egyféleképpen nézem, akkor hullám,
másikféleképpen részecske. Az emberrel is hasonlóképpen
vagyunk. Ha egyfelől nézem, teljesen determinált, minden lépése,
gondolata megszabott irányú, nincs is helye az akarat szabadságá-
nak. Viszont ha más szemszögből nézem, összes megnyilvánulása
a szabadság akarásának teljes kifejezése.

Személyes vonatkozásban, ha rosszul mennek a dolgaink,
hajlamosak vagyunk külső tényezőket okolni: mások keresztbe tet-
tek, nem kaptunk támogatást, rossz volt az időjárás és a csillagok
állása, tehet róla az ügyeletes elöljáró és kedvencem, maga Isten!
Ha sikerültek a dolgaink, segített ugyan  a Jóisten, jól álltak a csil-
lagok, kedves rokonaink, barátaink, munkatársaink mellénk álltak,
de azért mégis....Inkább a személyes érdemeink miatt sikerült! A sor-
banállós  hasonlattal élve, ügyesen választottuk ki a megfelelő
pénztárt.
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Az ember,  a nő, küzd a szabadságáért. Törekszünk, hogy a ter-
mészet minél kevésbé uralkodjék rajtunk, sőt, hogy a természeten
(belső és külső) uralkodjunk. Ez a küzdelem váltakozó sikerrel jár,
vagyis vannak időszakok, amikor az emberiség egy-egy területen
éppen kudarcot vall, és  bekövetkezik a természeti katasztrófa. Ám
hosszabb távon jól látszik, hogy ez a küzdelem nem hiábavaló.
Ugyanezért a szabadságért küzdünk a személyes életben is:
olthatatlan a vágy mindannyiunkban, hogy életünket úgy éljük, aho-
gyan szeretnénk.

A legalaposabb elemzés sem tárhatja föl az összes külső és
belső korlátunkat, melyek mind-mind kiteljesedésünk, szabadsá-
gunk, boldogságunk útjába kerülnek. Erejüket nem is lehet túlbe-
csülni. Ám tudatos lényként mindenkinek feladata, hogy ezeket a
korlátokat beépítse, feloldja, meghaladja. Az emberségére büszke
ember úgysem éri be kevesebbel, minthogy tökéletes legyen, a
jézusi felhívás értelmében! A lelke mélyén egyikünk sem mond le
arról, hogy boldog legyen. Ebben a szakadatlan erőfeszítésben a
szabadság akarásában megjelölt cél elérése felé, minden egyes
ember számára adott a legfontosabb eszköz, vagyis a tudatosan
formált szabad akarat.

Éljük hát, és őrizzük unitárius értékeinket, melyek
kultúrateremtő erővel bírnak. Adjunk hálát Istennek, hogy vallásunk
szerint központi érték a hit és a lelkiismeret szabadsága Immár 450
éve. Ennek fényében mindannyian hangot adhatunk lelkünk öntu-
datra ébredésének. És ez maga a szabadság!

Bartha Mária-Zsuzsánna,
lelkész                                   
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Losonczi Léna (1943- )

ISTEN SZOLGÁJA
(dr. Abrudbányai János unitárius lelkész emlékére)

Menekült, bujdosott a fény
a sötétség elől,
magasra lobbant,
szórta melegét
a szent ügyért.
Mert fáklya volt ő,
világított,
s a lobogásban lelte létét.
Széttépte szokások
szánalmas szövedékét,
hogy a közéleti misszió oltárán
láng – áldozatként égesse éltét.

Jött…újjá születni,
felfedezni a világ lelkét,
kurucos hévvel,
tettre készen…
vezette tisztánlátás csillaga,
kísérte hittársak reménye,
míg felragyogott csodás küldetése:
érett a szolgálat áldásos gyümölcse,
virult a föld, a kultúra, erő…
de rabbá lett a lázas szervező,
mert a gonoszság hatalmas homálya
ráhömpölygött e tájra,
vallatások, és testet törő
hideg börtön várta…

Utódok őrzik emlékét, hitét,
hogy példává érjen
kristály-jelleme:
Istent szolgáló
szabad szelleme!
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KOCSORDON JÁRTUNK

71

Nőegyletünk fájlalta, hogy egyéb kötelezettségei miatt nem
tudta magát képviseltetni a 2016-os kocsordi MUNOSZ konferen-
cián, és azt tervezte, hogy adandó alkalommal ellátogat ebbe a szat-
mári egyházközségbe, egyben régiós, határokon átívelő, szórvány-
gyülekezeti központba, 
melynek élén jelenleg 
Bartha Mária Zsuzsánna
lelkésznő áll.
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Ez az alkalom két év múlva már el is jött, így hat nőből, egy
férfiból és egy kamaszfiúból álló lelkes kis csapatunk 2018 április
14-én szombat délelőtt észak-keletnek vette az irányt. Az „Ati bátyó”
családias vendéglőjében elköltött ízletes ebéd közbeiktatásával, kb.
négy és fél óra alatt, visszafelé pedig bő három óra alatt, tettük meg
a 345 kilométert.

Ahova pedig a fővárosi szürke betonrengetegből, a tülekedő.
mogorva emberáradatból megérkeztünk, az egy istenáldotta buko-
likus paradicsomnak tűnt számunkra, tele szebbnél szebb virágokkal
és mosolygósnál mosolygósabb lakosokkal. Az alatt a meg-
közelítőleg 24 óra alatt, amit ott töltöttünk, feltöltekeztünk friss
levegővel, Isten és ember teremtette szépségekkel, megrakodtunk
új ismeretekkel, benyomásokkal, élményekkel.

A kocsordi gyülekezetben hagyománya van a családi
elköteleződésnek generációról generációra. Külön kiemelném a
Jakab famíliát, amelyik a jelenlegi gondnokot adja. Hagyományos
az is, ahogy étkezés előtt dalos áhítatot mondanak. 
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Egyébként nagy a jövés-menés náluk, sokan felkeresik belföldről,
külföldről ezt a vonzó egyházközséget. Vonzerejét, a családias fo-
gadtatáson túl, a 2006-ban pályázati pénzből és sok-sok segítséggel
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felújított különleges műemlék templom tovább fokozza. Nemcsak a
hívek, hanem a szépszámú turista is gyönyörködve szemléli a 104
aranyosmenti virágmotívummal, ha úgy tetszik mandalával, díszített
kazettás mennyezetet. Hátha még megtudják, mint mi most, hogy
készítőjük az ide elsőnek kinevezett kezdő lelkész, Kereki Gábor,
volt. Utódai szintén kitűntek, teológiai felkészültségük, ékesszólásuk
mellett, kézügyességükkel, szer-vezőkészségükkel, sokféle egyéb
tehetségükkel, melyeket szűkebb és tágabb környezetük javára
használtak, mutatva ezzel, hogy az unitárius lelkiség és szellemiség
nem korlátozódik a vallás dolgaira, hanem átfogja az élet minden
területét.

73

A kocsordiak példáján keresztül jól érzékelhető például a
választás szabadságához való ragaszkodás. Maga az egy-
házközség ugyanis úgy jött létre 1938-ban, hogy a református hívek
egy része lelkiismereti okokból nem fogadta el a település földesurá-
nak, gróf Tisza Lajosnak, a jelöltjét a lelkészi pozícióra, és inkább
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más, szabadelvűbb felekezetet keresett magának. Összefogással
templomot építettek, papot kértek a kolozsvári püspökségtől és, az
egyházszakadást is vállalva, elindultak a saját külön küzdelmes
útjukon, melyen azóta is rendületlenül haladnak. Ezt a ritka me-
részséget foglalta versbe Budaházi István, a Kelet-Magyarországi
Szabadelvű Protestáns Kör tagja:

74

Széttörve már
Kocsord 1938

Széttörve már a félelem-bilincs.
Grófi szó, csendőrszurony itt már
csak a gyávák ökörfogatú szégyene.
Álomsújtásos döbbenet.
A lélek formált itt új
fadómot, s a hit új emberek
büszke arcát  sugarazza,
akár a nap a kifaragott
kaput, melyről színes virágok
harsognak, énekelnek.
Felhangzik kristály-hangú
orgona, s már hömpölyög
bátran az ének az igaz ajkakról.
„Minden örömért, fényért,
gyötrő megvetésért.”
A meggyötörtek igazságáért, akik mertek
„építeni az öröm rajongó templomát,
s kaput kitárni minden kín előtt,
készen a tettre.”

Másik vonzó jellegzetessége a kocsordiaknak, amit mi ma-
gunk is tapasztaltunk, hogy képesek, felekezeti, világnézeti vagy
karakterbeli különbségeiket félretéve, együtt munkálkodni, és
segíteni egymást terveik megvalósításában. Az egész község hoz-
zájárult például adományokkal és önkéntes munkával a leégett re-
formátus templom újjáépítéséhez és az unitárius templom
felújításához. Ünnepi vagy egyéb alkalmakkor szívesen vesznek
részt ökumenikus istentiszteleteken, vagy felváltva látogatják
egymás templomait. A helybéli baptistákkal szintén kitűnő kapcso-
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latokat ápolnak. Kocsordi sétánk során mindenütt barátságos,
segítőkész emberekkel találkoztunk. Például a csapatunk három
tagját házába fogadó, mindnyájunknak fejedelmi reggelit készítő
Elvira, református létére, az unitárius nőegylet egyik legaktívabb
oszlopa, de a saját egyházközségéhez sem lett hűtlen.

75

Látogatásunk legfelemelőbb pillanatait a vasárnap délelőtti
istentisztelet alatt és után éltük meg. A lelkész asszony a „Szívemet
hozzád emelem” című énekünkkel indított, és erre építette fel a
beszédét. Ennek lényegét én úgy érzékeltem, hogy saját értékeink,
saját belülről megélt hitünk bátor felvállalására ösztönzött, segítségül
híva a költő József Attila szavait is („Az én vezérem bensőmből
vezérel”). Újabb lehetséges magyarázatot kaptunk a címerünkben
ábrázolt uroborosz kígyóra, ami jelentheti többek között azt a biz-
tonságos, ám rugalmas és átjárható, védőhatárt, amin belül
maradva megőrizzük a saját integritásunkat, azon kívül rekedve vi-
szont ellenséges, romboló közegbe kerülhetünk. Mindnyájunknak
van egy, a Magasságos által kijelölt, helye a világban, ahol a leghar-
monikusabban kibontakoztathatja egyéni képességeit embertársai
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javára. Itt építheti leghatékonyabban Isten Országát, itt érezheti
magát a legboldogabbnak.

A lélekerősítő prédikáció végén szót kapott kis csapatunk is,
hogy hálás köszönetet mondhasson vendéglátóinak, és átadhassa
nekik szerény de sok szeretettel készített személyes ajándékait.
Zsófi kiadványokkal, Éva a 450 éve lezajlott tordai országgyűlést
ábrázoló képeslappal, Jutka gyöngyfüzérrel, jómagam Flóra-
füzetekkel kedveskedtem nekik, majd selyemrózsáinkat rátűztük a
ruháikra. Cserébe évfordulós falinaptárjukból kaptunk egy-egy
példányt. Zárásként rázendítettünk a lassan már hagyományos „Jöjj,
énekelj velem” című amerikai unitárius-univerzalista dalocskára,
nem felejtve ki a negyedik, általunk hozzácsatolt, versszakot sem,
mely közös imádkozásra szólít. 

Utána elkészítettük a csoportos képeket templomon belül és
kívül. Igaz, még nem indultunk haza, mert kis sétát tettünk a
környéken, és jóízűen elfogyasztottuk a fogadó nőtársaink és férfi
segítőik által elénk rakott ételeket, italokat, de a fő fogást, a lelki táp-
lálékot, már a templomban megkaptuk.
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„Az igazság szabadokká tesz titeket.” 
(János evangélista)

Balázs Ferenc (1901-1937)

A RÖG ALATT 

„A régi, legalább félévszázad óta érvényben levő unitárius
papi oklevél, a lelkész jogainak és kötelességeinek alapokmánya,
talán a legdicsőségesebb irat, amely a világon akárhol egyházi
munkát és törekvést szabályoz. Sehol a tökélynek ilyen fokával a
lelkész egyéni szabadsága meggyőződéséhez, hitéhez nincsen
összhangba hozva a keresztény gyülekezet jogos követelésével,
hogy épüljön. A lelkész saját maga lehet. Szabadságában áll a
keresztény vallás igazságait lelkiismeretesen megvizsgálni, a mások
kutatásait tanulmányozni, s ezek alapján kialakított meggyőződését
szabadon hirdetni…A legfőbb cél az evangélium alapján álló egy-
házközségben a szeretet, béke, igazság építése…”

KÉT JÖVENDŐBELI LELKÉSZNŐ BEMUTATKOZÁSA

László Bernadett, becenevemen Detti, vagyok, a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet Unitárius karának III. éves hallgatója. A
Nagy-Homoród mente kis falvai közt található az én drága Gyepes
nevezetű szülőfalum. Az általános- és a középiskoláimat a székely-
keresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban végeztem. A
középiskola befejezése után két évig dolgoztam, majd ezt követően
felvételiztem a teológiára.

Életemben a vallás és az egyház mindig jelen volt. Kez-
deném azzal, hogy vallásos, egyházközeli családban nőttem fel,
hitelveinkkel, unitárius eszméinkkel már korai éveimben megis-
merkedtem. Gyermekkoromban mindig szerettem a nyári val-
lástáborokat, amelyeket minden évben lelkesen vártam, hiszen
rengeteg élménnyel gazdagodhattam általuk. Utólag visszagondol-
va, ezek a táborok és a tábort vezető nyári légátusok nagy hatással
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voltak rám, és szerepet játszottak abban, hogy én most teológus
vagyok. A sorban következő hatások, melyek hozzájárultak ahhoz,
hogy hivatásomnak a lelkészi pályát válasszam, a székelykeresztúri
gimnáziumban eltöltött nyolc évben értek. A fent említettek mind-
mind hozzájárultak a döntéshez, hogy Isten és az emberek szol-
gálatának ajánljam életemet. Ezt a döntést tisztán szabad
akaratomból, élményeim, érzéseim által hoztam meg.

Az elmúlt három év teológiai tanulmányai és szolgálatai csak
még szilárdabbá tették az elhatározásomat. Bár, mint kiderült, ez a
hivatás nem csak szépségeket, nem csak boldog pillanatokat rejt,
hanem kihívásokat, nehéz és kétkedő pillanatokat is tartogat. Rájöt-
tem arra, hogy lelkésznek lenni nagy feladat, lelkésznőnek lenni még
nagyobb, lelkésznőnek lenni egy erdélyi, kisebbségi egyházban
talán az egyik legnehezebb. Én mégis kitartok választott hivatásom
mellett, mert úgy érzem, képes vagyok egy olyan vallásos lelkület
továbbadására, melyre a mai erdélyi társadalomban szükség van.

Szeretném, ha tanulmányaim elvégzése után egy barátsá-
gos kis falu lelkésznője lehetnék. Egy olyan helyen látom magam a
jövőben, ahol gyülekezetem tagjait személyesen ismerem, ahol
együtt szervezhetünk, ünnepelhetünk, és építhetjük a közöttünk
megvalósuló Isten országát. Hiszem, hogy kis egyházunk, ahogyan
megharcolta az elmúlt 450 év küzdelmeit, ahogyan magaslatok és
mélységek közepette mégis megmaradt a vallásos palettán,
ugyanúgy fogjuk mi, az Unitárius Egyház új nemzedéke is, meghar-
colni a magunk harcait, mindig újabb lendületet merítve egy-egy
gondviselő pillanatból, s egyházunkat szolgálva annak előreha-
ladását munkálni.

Nevem Szombatfalvi Etelka, sokak számára Babett, III.
éves vagyok a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet Unitárius
karán. Kiskorom óta foglalkoztatott Isten, Isten és az ember kap-
csolata. Kicsi lányként tanultam meg az imádságokat nagy-
mamáimtól, és a mai napig él bennem a belém nevelt Jó Isten képe.
Szerettem, és mai napig szeretem a vasárnapokat. Bár az akkor hal-
lott prédikációkra nemigen emlékszem, csupán néhány kép ugrik
be, melyeket én ott egy-két szó hallatára elképzeltem, tovább gon-
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doltam, ezek az alkalmak már építettek. Egyre pontosan emlék-
szem. A templomban mindig szépeket álmodtam, és éreztem, hogy
imádságom megfogalmazása után, és a jó Istenre gondolva, Hozzá
imádkozva, átjárta lelkemet hétről hétre az újjászületés érzése és
egyfajta megkönnyebbülés. Vasárnapot ültünk, és ez lett a legked-
vesebb gyerekkori emlékem, ahogy a házba belépve megcsap a
húsleves illata, ahogy a tornácunkon a virágok napfényben fürödve
illatoznak. Ma is hallom nagymama szavait, aki azt mondta haza-
érkezve az otthon maradtaknak: „Adjon Isten részt a könyörgésből!”. 

Kerestem, kutattam, és kértem imáimban Istent, hogy segít-
sen, és végül megleltem a nekem szánt utat. Szeretem felfedezni
minden nap az isteni gondviselést, és boldoggá tesz az, amikor har-
madik személyként látom, ahogy ember emberhez jó szívvel vi-
szonyul. Nem tudnám leélni az életemet úgy, hogy végig érzem a
késztetést, de úsznék az árral.  El kell mondanom, hogy az az Isten,
akit a Biblia lapjain keresztül is megismerhetünk, ma is itt él, és dol-
gozik rajtunk, velünk. Jót akar, békét és éltető szeretetet közöttünk.

Vasárnapot teremteni, ez a nagy álmom, hogy az emberek
imára kulcsolt kézzel hálát adjanak, imába foglalják terheiket,
szembe nézzenek a múlttal, és hittel, reménnyel kezdjék meg a
következő hetet.

Tíz év múlva egy gyülekezet lelkésznője szeretnék lenni,
együtt imádkozni, énekelni, beszélgetni, sportolni, kirándulni gye-
rekekkel, felnőttekkel egyaránt. Nőként mind erre készülni, megélni
csupán azért nehéz, mert féltenek attól, hogy a sok szerepben, mint
lelkésznő, feleség, édesanya, majd hogyan leszek képes helyt állni.
Úgy gondolom, Istenben bízva, az Ő jelenvalóságát hirdetve, nem
engedhetem meg magamnak a félelmet azzal kapcsolatban, hogy
a jövőre nézve vajon hányan leszünk, és majd hogyan fogok
boldogulni. Nem szabad. 

Diákként most egy a dolgom: megtanulni mindazt, ami a
miénk, megtanulni a szabadságunkban a mértéket, a más vallá-
sokkal szembeni toleranciát megélni, megfelelő kapcsolatokat ápolni
és kialakítani a világban. A vallásosságunk nem lehet csupán
elméleti, látszólagos dolog, ezt megélni, átélni kell, ez egy életforma,
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ami mindenki számára adott. Élni kell vele, mert olyan jó élni Vele,
Istennel.

Összegzésképpen a neveltetésem, lelkészek, lelkésznők, a
Berde Mózes Unitárius  Gimnáziumban eltöltött éveim és saját
élményeim határozták meg döntésemet. 

A SZABADSÁG A VÉGTELEN ELŐSZOBÁJA

Többen kérdeztétek kedves, nagyra nőtt, szép gyerekeim
közül, hogy mi a szabadság, mikor éreztem magamat igazán sza-
badnak. A szabadságnak sok arca van. Néhány kis mozaikkockát
szeretnék nektek mutatni, életem néhány olyan pillanatát, mikor
körülöttem szétszakadtak a láncok, és én éreztem, hogy szabadon
felemelkedhetek és szállhatok.

1. Már játszottam a teológia gondolatával, és csendesen, a
magam 25 éves fiatalemberi öntudatával álltam Csíksomlyón a
sekrestyében, egy karácsonyi ünnepi szentmise előtti forgatagban.
Életemben soha nem ministráltam, és ennek egyik komoly oka a
csipkés, fodros ministránsruha. Gyerekkoromban édesanyám, ha
azt akarta, hogy valahova ne nyúljak, akkor odatett egy kis darab
vattát, csipkét, fodrot, és én a magam fiús keménységével azt
messziről elkerültem... És akkor ott a szép csendes karácsonyi
misén a jó Romuáld testvér felkért, hogy perselyezzek. Válaszomra
nem is várva, szoknyát adott rám és egy csipkés karinget, a
kezembe nyomott egy zörgős perselyezőt, és már kint is voltam a
templom hajójában. Egyből leizzadtam, úgy éreztem, hogy minden
szem rám tapad. Láttam magam előtt a nagy tömeget, és benne a
sok ismerőst, azokat a lányokat, kik előtt én is, mint minden fiú, im-
ponálni szoktam, és most mint egy koldus, nyújtottam eléjük a
folyamatosan csilingelő kis perselyt az adományokért. Hihetetlenül
nehéz volt! Magamban csak egyetlen mondatot ismételgettem: Sze-
retlek, Uram, nagyon szeretlek! Feladatomat bevégezve, emlék-
szem, leültem a padba, és lassan egy hihetetlen szabadságérzés
szált meg... éreztem, hogy szabad vagyok! Szabad, mert nem az
emberek szemében való megfelelési vágy vezetett, hanem a szol-
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gáló szeretet és a jóság. Talán akkor éreztem először igazán sza-
badnak magamat... 

2. Mindig nagyon kevés dologhoz ragaszkodtam, de volt
néhány könyv, mely számomra mindennél kedvesebb volt. Az egyik,
melyet kölcsönadtam – Nagy Szent Teréz írásai – elveszett, nem
tudták visszaadni. Hihetetlen szomorúság, düh és harag volt ben-
nem, hisz a kommunista időben pótolhatatlan veszteség ért. Ültem
magamban és dühöngtem. Egyszerre csak belém sajgott: nem jól
van így, hisz függök a könyvektől. Éreztem, hogy a birtoklásvágy
ural és vezet engem. Nagyon megszégyelltem magam! Bementem
a szobámba, és szépen, nagybetűkkel beleírtam minden
könyvembe, hogy „Tied és mindenkié!”. Majd néztem a könyveket,
a mindennél drágább kincseimet, melyeket tudatosan mindenki tu-
lajdonává tettem, és éreztem, hogy szabad vagyok. Éreztem, hogy
nem birtoklom, hanem tudom a szent könyveket, nem használom,
hanem élem a bennük foglaltakat, és ez ott, akkor hihetetlenül sza-
baddá tett.

3. Egy kiránduláson vettem részt, és a sátor melegében éjjel
egy lány bújt mellém. Abban az évben kezdtem fontolgatni, hogy
teológiára megyek. A kedves lány kacér keze derekamra fonódott...
Éreztem, hogy mint felnőtt férfinak, most bizonyítani kellene....
felforrt a vérem, de én a bennem érő elhatározástól vezetve java-
soltam egy sétát a friss hegyi levegőn... Olyan szépen ragyogtak a
csillagok a csendes, hűvös éjszakában, és én éreztem, hogy szabad
vagyok. Szabad a testi vágytól, szabad a tudatos döntésre, arra,
hogy ne vágyaim játékszere legyek, hanem magam határozzam
meg, hogy merre is vegyem az életutamat...

4. Teológián az első napokban elvittek szüretelni. Ez egy
csíki legénynek, ki sokáig, mint szegény gyermek, a narancsot,
szőlőt, barackot, déligyümölcsnek tartotta, és orvosságnál
vékonyabb kiszerelésben jutott hozzá néhányszor évente, a dik-
tatúra alatt, hát …..a finom érett gyümölcs óriási kihívást jelentett.
Emlékszem, hogy a társaimmal én is nekilendültem az érett
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gerezdeknek, de azt is éreztem, hogy ez egy hatalmas lehetőség
az önuralom gyakorlására. Döntöttem, bár senki nem kérte, mégis
a gerezd szőlő a kosárba hullott, és elhatároztam, hogy papi hivatá-
somért nem kóstolom meg három napig a kívánt gyümölcsöt. Kis
dolog? Nekem óriási dolognak tűnt, egész nap szüretelni anélkül,
hogy egyetlen szemet is befaljak, de azt a szabadságot, amit az a
három nap szült bennem, nehezen tudom elmondani nektek... Jó
dolog érezni, hogy ha remeg is kezed alatt a tested, de en-
gedelmeskedik akaratodnak. Valami hasonló, mind amikor bringád
nyikorgó kerekeivel beveszed életed első hajtűkanyarját és érzed
gyermeki szívvel, hogy ura vagy a kerékpárodnak. Jó dolog uralni
önmagad.

5. Tanulni soha nem szerettem, főleg a jegyek nem érdekel-
tek, de a teológián éreztem, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér.
Szent elhatározással mentem neki a vizsgáknak... a maximumot
akartam. Emlékszem, hihetetlenül nehéznek tűntek a vizsgák... de
mindent félretettem, és tudatosan, mint a távfutó, tanultam...
Egyszer szilencium előtt egy levelet kaptam, kedves ismerősöm lelki
tanácsokat kért, és én, felejtve mindent, a tanulás ideje alatt a le-
velére választ írtam... kész lett a csodálatos levél, én legalábbis úgy
éreztem, de azt is éreztem, hogy nem a feladatom teljesítésére
szántam az időt. Éreztem, hogy ez egy vízválasztó! Döntenem kel-
lett! Nehéz volt összetépni a jól sikerült gondolatokat, és szabadon
minden figyelmemet a feladatra, a tanulásra fókuszálni... Abban az
évben minden vizsgám tízes lett, és én újból hihetetlenül szabadnak
éreztem magamat... Éreztem, hogy akaratomból farhámot fonhatok,
és testem megzabolázott vágyai, táltos paripáim repítenek, oda
visznek, ahova menni akarok.. Jó tiszta álmaink útján sebesen
szállni!

6. Negyedéves voltam a teológián. Karácsonyi szertartás,
ünnepség után egyedül maradtam a kápolnában. Úgy éreztem,
hogy roskadozom Istenem végtelen szeretetében, ajándékaitól.
Hatalmas vágy tört rám, hogy én is adjak valamit Istenemnek... ott
térdeltem egyedül az egyszerű kis kápolnában, a betlehemi kis já-
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szolból felém nyújtotta karját a gyermeké lett Isten, és éreztem, hogy
értem is adta magát Betlehemben.... Néztem, és éreztem, hogy e
végtelen ajándékra csak egy hasonló, véges önmagamat végtelenül
odaajándékozó szeretet lehet a válasz. Alázattal leborultam, létemet,
tudásomat, mindenemet kezembe vettem és csendesen odanyúj-
tottam a felém hajló Istennek... Éreztem, hogy semmim se maradt,
szabad akaratomat, mindenemet odaadtam az Istennek, és mégis
addigi életemben soha nem tapasztalt gazdagságérzés töltött be,
éreztem, ahogyan mindent odaadva mindent megkaphatok...

7. Elöljáróim Dévára küldtek, egy végtelenül romos, álla-
mosított kolostorba, üres kassza, szórványélet. Egyik nap mise előtt
jött egy kedves hölgy, hozott egy roma kislányt, hogy az állomáson
találta, és hogy fogadjam be.... Nem voltak papírjai a gyermeknek,
nem tudtam róla semmit. Nem mertem befogadni, elküldtem, de ők
leültek a templomban, és én elkezdtem a szentmisét. Olvastam az
evangéliumot, és szólt az Úr: „Aki egyet is befogad a legkisebbek
közül, az engem fogad be.” Tömör, egyértelmű szavak! Azon a
misén nem prédikáltam, éreztem, hogy az Úr nem szavakat, hanem
döntést vár tőlem, újból vízválasztóhoz értem. Néztem a kis varko-
csos gyereket és nagy-nagy alázattal, kicsinységem tudatában, az
oltárnál igent mondtam rá. Emlékszem, a mise után fürdés, ruha-
keresés, és már ott is ültünk a plébánia ebédlőjében, a kolostor
folyosóján. Ültem az asztalnál, velem szemben az álarcos Isten.
Éreztem döntésem végtelen súlyát, mely meghatározta az életemet,
de mégis a szeretetre való végtelen szabadságban potyogtak a
könnyeim..
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Kedves Fiatalok!

Hét kis mozaikkocka....de tudnotok kell, nincs két egyforma
életút. Mindenki a maga szabadságát kell felfedezze és megtalálja.
A szabadságot nem lehet adni senkinek, és azt nem lehet
megvásárolni és begyűrni sok-sok más limlom közé, vagy vitrinben
őrizgetni... A szabadság igazából a végtelen előszobája: a marék
porságodból adódó korlátaid fölé való emelkedés. Az a pillanat,
mikor kinyílnak szárnyaid, és érzed, hogy nem állati ösztöneid,
kapzsi vágyaid, alantas indulataid, duzzogó sérelmeid, hanem
egyedül csak a Teremtőd akarata szerinti szeretet és a jóság moz-
gatja tetteid. Csodálatos, mert érzed, hogy Isteneddel, ki végtelenül
nagyobb nálad, egy hullámhosszra kerültél, egy légtérben vagy vele.
Alázattal érzed, hogy bár végtelenül kicsi, törékeny, sebezhető vagy,
mégis Istened egy asztalhoz ült veled.. A tiszta fényben ilyenkor azt
is tudod, hogy mindez hihetetlenül törékeny pillanat, mert a kap-
zsiság, a buja birtoklásvágy, a durva indulat, vérszomjas bosszú, a
sértett duzzogás és megannyi más alantas ösztön visszaköveteli
porból született otthonát, testedet, szárnyalásodat darabokra törve,
le akar húzni, oda, honnan léted vétetett, a korlátok közé. Pillanatok
alatt minden darabokra hullhat, de aki megtapasztalta ezt a végtelen
szabadságot, a szeretetre és a jóságra való nyitottságot, az tudja,
hogy bár földi utazása nem ért véget, de mégis ő ott és akkor, ha
csak egy pillanatra is, de hazaért.....

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes
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„A történelmi alapon maradó unitárius nem az, 
aki Dávid Ferenc vagy Pristley teológiáját követi és tanítja,

hanem az, aki, a szabadság, értelmesség,  
türelmesség és fejlődés jegyében, egyesül társaival az  

isteni cél, Istenországa, megvalósítására.”  (Balázs  Ferenc)

Sütő András (1927-2006)

CSILLAG A MÁGLYÁN

Szervét Mihály: „Nem idomításra; gondolkodásra születtem…Ki-
csoda kényszeríthet bárkit is arra, hogy szabadságotok nevében
saját meggyőződésének rabságát levesse? Pál apostollal vágom a
szemetek közé: ki-ki legyen rabja a lelkiismeretének. Győzzetek
meg, győzzetek meg, ha tévedek!”
„Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Ki-ki saját maga ad szá-
mot magáról Istennek. A szabadság nem külsőség, hanem a belső
ember.”
„Hiábavaló és lehetetlen bárkinek is megparancsolni, vagy bárkit is
erőszakkal kényszeríteni, hogy hite, gondolkodása ilyen vagy
amolyan legyen.”
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Oláh András (1959- )

AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN  
(Dávid Ferenc emlékére)

„ti nem vagytok bíráim
mi dolgom hát veletek?
még nem tudjátok
hogy nem a hatóság kardjával
hanem az Ige igazságával
s a lélek erejével kell harcolni
és menni, menni a kifulladásig
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teleszívni a tüdőt tiszta levegővel
és telekiáltani a messze-visszhangzó hegyeket
mert akiket Isten megvilágosított
nem szabad hallgatniuk

aki voltam a magam erejéből voltam
de az Úr akaratából
kiverhetitek bár alólam a szószékül
szolgáló malomkövet
zárhattok dohos falak közé
összeroncsolhatjátok nyelvemet
az elvetett mag akkor is sarjadni fog
s akik ma keresztvíz alá tartják a csecsemőket
holnap a test igazsága helyett
a lélek igazságával szembesülnek majd

a szám elnémul hamarost
de ne örüljetek: phyrroszi győzelem ez
mert ember nem lehet embernek rabja
s miként szétrobbantja burkát ősszel a gesztenye
úgy Déva falai holnap újra leomolnak
kövessétek hát Krisztust az Ember fiát
higgyétek Istent – és szabaddá lesztek…”
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„Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság” 
(Pál apostol)
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Bencze Domokos (XX. század első fele)

HÁLAADÁS

Hatalmas Isten, győzhetetlen várunk,
Rabok reménye, jóság és erő!
Mélységes mélyből Tehozzád kiáltunk,
Mert Benned bízik minden szenvedő.
Kiben bízzunk, ha Benned meg nem állunk,
Erős kősziklánk, örök igazságunk.

Ha bánat ér, ha fáj a lánc, a börtön,
Vigaszt Te adsz a szenvedés között.
S tömegsírokról messzi harcmezőkön
Virágot hajt a véráztatta rög.
Koporsók mélyén, ott is megtalálunk,
Erős kősziklánk, örök igazságunk.

Ki Benned bízik, annak szent a rabság,
S bilincs vasán is boldog és szabad.
Mert Te vagy élet, végtelen szabadság,
Feltámadás és boldog virradat.
Tebenned bízunk, győzhetetlen várunk,
Erős kősziklánk, örök igazságunk.

Tengerek árján vijjanak bár vészek,
Egész világ is törjön ellenünk.
S rendüljenek meg völgyek és a bércek,
Mi meg nem ingunk, csak Te légy velünk.
Tebenned bízva, rendületlen állunk,
Erős kősziklánk, örök igazságunk.

(Unitárius énekeskönyv 77. éneke)
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