
Idén nem lesz mód látványos 
flashmobra – virtuálisan 
találkozhat a keresztény társaság
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• A Főegyházmegyei 
Ifjúsági Főlelkészség 
(FIF) minden évben 
több tábort, képzést 
és találkozót szervez 
azért, hogy az erdélyi 
keresztény fiatalok kö-
zelebb kerüljenek egy-
máshoz és Istenhez. 
Hatékony és fáradha-
tatlan munkájuknak 
köszönhetően több 
ezer ifjút szólítanak 
meg. A járvány követ-
keztében ők is rendha-
gyó módon készülnek 
idei programjaikkal.

KORPOS ATTILA

A z elmúlt pár évben Tamás 
Barna ifj úsági főlelkésznek 
elévülhetetlen érdemei vol-

tak a FIF életében. Ezt a szerepet 
veszi át Csíki Szabolcs, aki úgy véli, 
semmiképp nem egy negatív, sokkal 
inkább egy áldott periódus, „való-
jában az elmélyülés időszaka” volt 
ez a három hónap. „Ennek egyik 
gyümölcse, hogy a hosszú távú stra-
tégiai terveink esetében nem az em-
ber igényeihez alakítjuk a munkát, 
hanem a feladatokhoz akarunk ke-
resni, nagyon tudatosan, megfelelő 
embereket” – fogalmazott. A szé-
kelyföldi ifj úsági lelkész fél éve vesz 
részt aktívan az ifj úsági főlelkészség 
munkájában, a technika segítségé-
vel pedig nem állt le a programok 

szervezése az elmúlt hetekben sem. 
„Köszönhetően annak, hogy tavaly 
év végén már megterveztük a 2020-
as év FIF-es programjait, jelenleg az 
újratervezés határozza meg az iroda 
munkásságát” – árulta el Csíki Sza-
bolcs. Kiemelte, hogy amibe a mun-
katársakkal karöltve belefognak, 
azt elmélyülten és komoly szán-
dékkal teszik, ezt az értéket pedig 
a járvány elmúltával is szeretnék 
fenntartani.

Képzés, ezúttal online

Teljes Szívvel elnevezésű képzé-
sük évről évre nagy népszerűség-
nek örvend. Ifjúsági csoportveze-
tői képzésük már negyedik, zenei 
vezetői képzésük pedig harmadik 
éve kerül megrendezésre. „A hat 
hétvégéből álló zenei képzés na-
gyobb tömeget mozgat meg, így az 
előírásoknak megfelelően egyelőre 
zátonyra futott ezek megszervezé-
se” – tudtuk meg Szabó Istvántól. 
A zenei képzés vezetője elmondta, 
az oktatókkal, előadókkal, taní-
tókkal egyeztettek, hogy amennyi-
ben lehetséges, online formában 
juttassák el az adott hétvége té-
májának anyagát. Van egy online 
oktatói felületük, ahova ezeket fel-
töltik, továbbá összegzik az otthon 
elvégzendő feladatokat is, részle-
tezte. „Nemrégiben egy Zoom-os 
találkozót is tudtunk tartani, több 
mint hatvan résztvevő volt velünk, 
szóval egy átlagos szombati kép-
zést mégis össze tudtunk hozni” 
– méltatta István a körülmények-
hez képest nagy előrelépést. Re-
ményeik szerint szeptembertől a 
fizikai térben folytatnák a képzé-
seket, de addig is marad az online 
világ. Hangsúlyozta, az áprilisban 
elmaradt Resurrexit Zenefesztivált 
szintén szeptemberben szeretnénk 
bepótolni.

CSIT, szintén online

A tavalyi sikeren felbuzdulva Kál-
lai Emánuel ismételten elvállalta a 
Csíksomlyói Ifj úsági Találkozó (CSIT) 
főszervezői megbízását, ezúttal Ke-
rekes Csilla is besegít a megfelelő 
lebonyolításba. A társrendező leszö-
gezte, az elsődleges prioritás az volt, 
hogy semmiképp ne maradjon el a 
rendezvény, hiszen ez a fi ataloknak 
és az egész egyházmegyének rend-
kívül fontos esemény. „Nyilvánvaló, 
hogy egy 800–1000 fős találkozót 
nem fogunk tudni megtartani a ha-
gyományos formájában. Szerencsé-
re rugalmasak voltunk, így időben 
reagálni tudott a kilenc főből álló 
szervezői csapat a járvány okozta ne-
hézségekre” – számolt be Kállai Emá-
nuel. A társrendező rámutatott, új 
csapatstruktúrát hoztak létre, a prog-
ramokat pedig hatékonyan át tudták 
formálni, ennek köszönhetően már 
körvonalazódni látszik a teljes felépí-
tés. A következő lépés a meghívottak 
virtuális úton való összekapcsolása 
a rendezvénnyel. A találkozónak 
két nyomvonala lesz. A nyilvános 

rész mindenki számára elérhető lesz 
a Facebookon, a másik fele viszont 
megőrzi a tábor jellegét: regisztráció 
és jelképes összeg befi zetése nyomán 
megmarad a tábor alapgyökere a kis-
csoportok kialakításával. „Be fogunk 
rendezni egy kisebb stúdiót, onnan 
fognak majd zajlani a közvetítések. 
Kedvcsinálónak elárulhatom, hogy 
például Pintér Béla is megtisztel min-
ket virtuális jelenlétével, de igyek-
szünk még hasonló hiteles személye-
ket meghívni mind előadók szintjén, 
mind zenekarok terén.” Kiemelte: az 
idei nem egy „kényszer-CSIT” lesz, 
sokkal inkább egy lehetőség, ahol 
akár két-háromezer embert is meg 
tudnak szólítani olyan keresztény ér-
tékeket közvetítő emberek által, akik 
a fi zikai távolság miatt eddig nem 
tudtak eljönni Csíksomlyóra.

Keresztény Nyári 
Szabadegyetem – másodjára

A szabadegyetem ötlete a CSIT útvo-
nala mentén született meg, amely a 
20–35 év közötti korosztályt szólítja 
meg. A tavalyi első alkalom pozitív 

visszajelzéseire támaszkodva idén 
újból megszervezik. „Az eredeti dá-
tum július közepe lett volna, de itt 
is közbeszólt a járvány. Az eredeti 
helyszín mellől nem tágítottunk, 
aminek meg is lett a gyümölcse, így 
szeptember 12–15. között Zetevár-
alján meg tudjuk tartani a tábort” – 
tudatta a főszervező. Ferencz Evelin 
hozzátette, jelenleg a programössze-
állítás fázisában vannak, pszicholó-
gusokkal és szakemberekkel egyez-
tetnek. A tavalyi 70 fős részvétel 
alapján idén nagyobb érdeklődésre 
számítanak, hiszen itt a közösségi 
és szórakozási lehetőségek adottak, 
sőt, aki önismeretben szeretne nö-
vekedni, annak ez kiváló program 
lesz. A Kettőből egy mottó mentén a 
párkapcsolat lesz a rendezvény köz-
ponti témája. Ám fel vannak készül-
ve az esetleges 2021-es halasztásra 
is, ha az intézkedések megkívánják.

Nem akadály a fizikai távolság
A FIF munkatársai a járvány ellenére is gőzerővel szervezik a 2020-as programokat

– Milyen viszony alakult ki a ro-
mán, illetve a magyar állam és az 
erdélyi egyházak között?

– A magyar egyházak kettős kisebb-
ségi szerepkörbe kerülnek. Hozzájuk 
már nem volt annyira kegyes a román 
állam, mint az ortodox egyházhoz 
(amely „de jure” nem, „de facto” vi-
szont államvallássá avanzsált), sőt 
számtalan akadályt gördített eléjük 
az új életre történő berendezkedési 
kísérletük során. Ami a római kato-
likus egyházat illeti, ez a Szentszék 

és a Román Királyság között 1927. 
május 10-én megkötött Konkordátum 
igyekezett biztosítani a római katoli-
kus egyház hierarchiájának és híve-
inek teljes értékű vallásszabadságát, 
amelyet a román ortodox és a román 
görögkatolikus egyháznak az 1923-as 
alkotmány már korábban biztosított. 
A püspökök hűségesküt tettek, hogy 
egyházuk törvényesen működhessen. 
A hűségeskü nem a román kormány 
találmánya, hogy térdre kényszerítse 
és megalázza az egyházi vezetőket. 
Ez a 16. század végétől gyakorlatban 
volt, bekerült az 1653. évi országos 
törvénykönyvbe is (Approbatae Cons-

titutiones), és végigkísérte az egy-
házak és a hatalom kapcsolatának 
történelmét egészen Trianonig. A hű-
ségeskü fejében az uralkodó biztosí-
totta az egyházak önrendelkezését és 
autonómiáját. Ezt szerették volna elér-
ni az egyházak vezetői Trianon után 
is, ezért aztán a viszony rendezésének 
sarokköve lett. A református egyház 
külön memorandumot terjesztett fel 
Octavian Goga vallásügyi miniszter-
nek, amelyben gondosan kifejtette: 
a múltban a hűségeskü az uralkodó 
fenntartói és támogatói jogköréhez 
tartozott (egyházjogi kifejezéssel „jus 
advocatiae”), nem pedig a legfelsőbb 

felügyeleti és ellenőrzési jogához (Jus 
supremae inspectionis). 

Ami a magyar állammal fenntar-
tott kapcsolatot illeti, elmondható, 
hogy kezdetben ez teljesen megszűnt, 
a román állam, revíziótól való félel-
mében, elvágott minden összekötő 
kapcsot az anyaországgal, tehát az 
egyháziakat is. Később, miután a ro-
mán adminisztráció némileg konszo-
lidálódott Erdélyben, enyhült a szo-
rítás, és elkezdődhetett a kapcsolati 
rendszerek kiépítése. Ebben igen je-
lentős szerep hárult a már említett Fe-
lekezetközi Tanácsra, amelynek egyik 
fontos feladata volt, hogy a siralmas 

gazdasági helyzetbe került egyházak-
nak külföldi támogatást szerezzen, ha 
már a román állam mostohán bánt ve-
lük. Ezeket aztán az egyházak belső 
körben osztották szét. (Pl. a Magyar 
Külügyminisztérium egyik alosztá-
lya, a Népies Irodalmi Társaság 1923–
24-ben 11 680 000 lejt adományozott 
a Felekezetközi Tanácsnak.) Állítólag 
Makkai Sándor református püspök-
nek 1936-ban többnyire azért kellett 
elhagynia Erdélyt, mert részt vett a 
magyarországi pénzek szétosztásban, 
amit az állambiztonságiak lefüleltek, 
államcsínynek minősítettek, eszerint 
a püspökre szigorú megtorlás várt.

т  Folytatás az  I .  o ldalról

Erdélyi egyházak  és a hívek Trianonja
A trianoni békediktátum következménye az erdélyi magyar egyházak szempontjából




