
Ezt a célt szelgálják a különböző jubileumi évkönyvek, az egyes egyházi közös
ségek múltjának feldolgozási munkálataJi.

Ezért küldik haza Sárospatakra az amerikai református közösségek történel
mének dokumentumait, amelyből léteehezott "AmerikJaJi református gyűjtemény"

rnéltánylandó közös kulturális tevékenysége a Tíszánínnend Református Egyház
kerületnek (mindenekelőtt vezetőjének, Újszászi Kálmánnak) és az amerikai re
formátus egyházi szervezetek vezetölnek.

A magyar kulturális örökség az érzelmi kapcsolatok ápolásának érdekében
az arrnerikaimagyar református közösségek szívesen vennék a magyar származású,
de csak angolul tu'dó fiatalok magyarországi nyám táboroztatását.

Az amerikai magyar egyházi közösségek belső egyháztörténetével nem foglal
koztunk, s talán feltűnő, hogy részletesebben csak az amerikai magyar református
egyházi közösségek tevékenységét és problémáit ismertettük. Ennek oka, hogy vi
szonylag róluk tudunk a legtöbbet, nem utolsósorban éppen azért, mert - mint
rnondottuk _. kapcsolataink is az egyházi közösségek közül velük a legintenzíveb
bek, és a további lehetőségek is ezen a területen a Iegbíztatóbbak.

Zsidó egyházi közösségak például nem épültek ki Amerikában magyar etnikus
közcsségek formájában. Egy-két kisebb zsinagóga ugyan létrejött, a magyar zsidók
azonban a többi európai országból kivándorolt zsidókkal együtt saját etnikus kö
zösségeiket alakították ki. Közvetlenül a második világháború előtt Lányi György
nagyváradi rabbi alapított magyar zsidó egyházi közösséget. az "tn Fény"-t, amely
ben a magyar zsidóság több progresszív vallási tradícióját akarta fenntartani.

Végül is, és összegezően , amit az amerikai magyar egyházi közösségekkel kap
csolatban hangsúlyozni szeretnénk, az eltérő sajátossága a hazai egyházi közös
ségektől. Funkcíóík nemcsak egyházi/ak, hanem a magyar társas élet keretei is, a
vallásos közösségek mellett etmikus közösségek is. Látnunk kell, hogy az amerikaí
magyarságnak viszonylag még míndíg az egyházi közösségel a legtartósabbak, va
lamint azt is, hogy az amerikai társadalomban a vallási szarvezetek hatékonysága
- nem utolsósorban sajátos történelmí fej.lődésük következtében - jelentős.
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HÚSVÉT

Ma.gasodnak Húsvét zászlai,
madártoll-tűkrös szalagok.
Márványszobrokat forgat a tenqer,
a gyopárszemú havasok.
Ki zárja le a sírokat,
ki nyitja föl?
Milyen hajókat virraszt
a virággal-szórt öböl?

Villognak tört kések,
elhajított halak a napon.
Máriának szárnya ,nőtt,

kalyibák fölött száll hallgatagon.
Bárányok közt királlyá
fényesedik a pásztor;
előtte pólya és kard,
tűnődik bölcsőről, halálról.
• Ki temet tövisseZ sövényt.
hogy szaJoadjanak a rózsák!
Ki rontja a kórust vezetők

tőrékeny vonóját?

OltaZümból tapasztott gátak,
iesziüietek tajtékos elmúlásnak!

Magasodjatok Húsvét zászlai,
madártoll-tükrös szalagok;
ózeket vigyáz a hajnal,
vállára dőlve hallgatok.
Vonulj csillagkeresztet cipelő körmenet,
krisztusarcú gyász;
hódolj oroszlánbör-palástú poroszló,
jánostürelmű halász.

Napon violafátyol.
Holdon veronikakendó.
A.z alkony hétsebű asszony,
az éjszaka esendő.

Bárányok közt ,királlyá
1ényesffdik a pásztor,
oldald-n pálmalomb-hüvelyú kardia.
TrónU$a Húsvét zászlaján föl!obog;
kosZOTÚnk imbolyog alatta.
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