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K Ö Z L E M É N Y

Tisztelt Adományozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2002. évben felajánlott szja 1%-ára befolyt
összeget (1 311 774 Ft) a Kuratórium döntése alapján csak részben
használtuk fel. 280 000 Ft került kiírásra azok részére, akik még nem
nyertek pályázatot számítógépre, ill. tartozékokra.

Budapesti Unitárius Egyházközség 50 000 Ft nyomtatók,
festékek vásárlására

Debreceni Unitárius Egyházközség 70 000 Ft nyomtató,
ISDN-kártya stb. vásárlására

Heltai Kft. 160 000 Ft számítógép
vásárlásra nyújtott be pályázatot, amely összegeket meg is kapták.
A megmaradt 1 031 774 Ft-ot tartalékoltuk a Kuratórium döntése
alapján ez év december hóra, hogy az összeget kicsit felkerekítve tudjuk
megpályáztatni.

Az Unitárius Alapítvány Kuratóriuma köszöni mindazoknak a
támogatóknak a bizalmát, akik felajánlásukkal Alapítványunkat
jelölték meg kedvezményezettnek.

Dr. Beke Ildikó sk. Gergely Felicián sk.
elnök titkár

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Az Unitárius Alapítvány Kuratóriuma a 2002. évi szja 1%-ára befolyt
összegbõl pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Karitatív tevékenység, rendezvények szervezése,
közösségi célt szolgáló felszerelések, berendezések beszerzése.

A pályázat összege: 1 100 000 Ft,
azaz egymillió-egyszázezer forint.

A pályázat beadásának határideje: 2003. november 15.
Pályázhatnak a Magyarországi Unitárius Egyház egyházközségei,

szórványegyházközségei és egyházi szervezetei.

A pályázatokban kérjük feltüntetni a pályázó
bankszámlaszámát is.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Unitárius Alapítvány, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12.

Dr. Beke Ildikó sk. Gergely Felicián sk.
elnök titkár

* * *

D R Á M A P Á L Y Á Z A T
A MUE PÁLYÁZATHIRDETÉSE

* A drámapályázat tárgya egy Dávid Ferenc
jellemét, sorsát bemutató darab.
* Terjedelmi szempontokból annyi megkötés
szükséges, hogy egy normál színielõadásba
beilleszthetõ legyen, két vagy három
felvonásos.
* I. helyezettnek 200 000 forintot, s a mû
kiadását és egyházi szervezésben történõ
õsbemutatóját kellene felajánlani. II. és III.
helyezett 100 000 illetve 50 000 forintot és
könyvjutalmat kap. Fönn kell tartani a jogot a
pályázat eredménytelenné nyilvánításához
arra az esetre, ha csak fércmûvek születnének.

Leadási határidõ: 2004. június 30.
Beküldési cím: MUE 1055 Budapest,

Nagy Ignác u. 2-4.

X. BETLEHEMI JÁSZOL–KIÁLLÍTÁS JUBILEUMI PÁLYÁZAT
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) és a Néprajzi Múzeum

– más szakmai szervezetekkel együttmûködve –

„B E T L E H E M I J Á S Z O L”
címmel 10. alkalommal hirdet nyilvános pályázatot hazai és határon túli kézmûvesek,
hivatásos és mûkedvelõ alkotók részére.
Pályázni bármilyen e témában készült (Jézus születéséhez kapcsolódó, a betlehemi jelenetet,
illetve szereplõit ábrázoló) alkotással lehet.

A jelentkezés határideje: 2003. november 3.
Az alkotások beadásának helye és idõpontja:

Néprajzi Múzeum, 2003. november 7-8-9.
A kiállítás anyagáról Betlehemiképes könyv készül,

amelyben minden kiállító egy-egy alkotása szerepelni fog.
További felvilágosítást, nevezési lapot, adatgyûjtõ lapot és befizetési csekket Gergely Imrétõl
lehet kérni (Bp. V., Kálmán Imre u. 22., levélcím: 1392 Bp. 62. Pf. 289.)

Tel.: 354-3146, 30/394-6010
E-mail: amka@chello.hu
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Egy örökké emlékezetes nap: 1849. október 6.

A jelen emlékünnepen hadd iktassuk ide azt,
amit a részrehajlatlan történetírás a szabadság-
harc október 6-iki vértanúiról följegyzett.

Batthyányt és gróf Károlyi Istvánt
Windischgrätz elítéltetés végett még 1849 elején
idegen földre kísértette. Batthyányt Sárváron a
magyarok, Cillyben a stájerek ki akarták szabadí-
tani; de ô maga tétette le velük a fegyvert. Bat-
thyány nem ismerte el a külföldi törvényszék
illetékességét, utóbb azonban felelt az ellene felho-
zott vádakra, ügyvédéül Deák Ferencet nevezte
meg, s tanúkra, pl. V. Ferdinándra, István s több
más fõhercegre hivatkozott. Ügyvédét és tanúit
nem fogadták el; tehát maga írta meg védõiratát.
Teljesen politikai jellegû perének befejezését, vagy
pedig a vizsgálat folytatása esetében szabadlábra
való helyezését már csak azért is sürgette, hogy
nemzetét az uralkodóházzal kibékítse. Június vé-
gén Laibachból Olmützbe vitték, hol a haditör-
vényszék néhány évi börtönre, majd
Schwarzenberg miniszterelnök felhívására halál-
ra ítélte, egyúttal azonban kegyelemre ajánlotta,
mivel Batthyány, mint miniszterelnök, gyakran
jutott oly súlyos körülmények közé, hogy másként
nem cselekedhetett. De hogy a császár ne legyen
kénytelen megkegyelmezni neki, még az ítélet mó-
dosítása elõtt Budapestre küldték, hogy Haynau
teljes hatalmának területén a kegyelmezéseknél
addig követett szokásokkal ellenkezõen járhassa-
nak el vele szemben. Komárom teljes átadásának
napján, október 5-én a haditörvényszék kötél általi
halálra ítélte Batthyányt, mint aki miniszterelnö-
ki minõségében a pragmatica sanctio kötelékeinek
tágítására s az alkotmány felforgatására töreke-
dett, majd pedig elnökségének megszûntével a fel-
kelõk közé állt, fegyveres ellenállásra buzdított, a
feloszlatott országgyûlésben részt vett, s ezzel a
forradalmi pártot erõsítette és támogatta. Bat-
thyány fölháborodva jelentette ki, hogy hazájáért,
s meggyõzõdéséért mindenkor kész ugyan meghal-
ni, de tiltakozik ily égbekiáltó igazságtalan ítélet
ellen. Meggyilkolhatják, de el nem ítélhetik. Éjjel
egy titokban szerzett tõrrel nyakán, karján és szí-
ve táján három nagy sebet ejtett magán, anélkül,
hogy az ágya közelében álló õrök csak egy szissze-
nését is hallhatták volna. Ily állapotában föl nem
akaszthatták, de az orvosok izgatószerekkel mégis
képessé tették arra, hogy október hatodikán, saját
lábán állhasson bakóinak fegyvere elé. „Éljen a
haza!” volt utolsó szava. S a vadászok fõbe és szí-
ven lõtték Magyarország legnagyobb royalistáját.
Szobra nincs, de a nemzet Budapesten, a Kerepesi
úti temetõben díszes mauzóleumot emelt dicsõ vér-
tanújának, a nagynak, a hajolni nem tudó, eszes és
lovagias, igazi demokrata fõúrnak.

Ugyanaznap Aradon egyszerre tizenhárom vér-
tanúja lett a magyar szabadság ügyének. A vár kö-
zepén emelkedõ fõ õrház négyszögében tartotta
üléseit a cs. kir. haditörvényszék, s ugyanabban az
épületben raboskodtak az elfogott magyar vezérek
is, kiket szeptember 21-én és 26-án idéztek a hadi-
törvényszék elé. Kiss Ernõt már 21-én golyóra,
Vécseyt bitóra, 26-án pedig Schweidel Józsefet go-
lyóra, Pöltenberg Ernõt, Damjanichot, gróf
Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Jó-
zsefet, Gáspár Andrást és Lázár Vilmost, Lahner
Györgyöt, Aulich Lajost, Dessewffy Arisztidet,
Knézich Károlyt bitóra ítélték. Október 5-én reggel
8 órakor hirdették ki a Haynautól megerõsített íté-
letet azzal a módosítással, hogy Dessewffyt és Lá-
zárt golyóra, Gáspárt pedig tizenkét évi börtönre
„kegyelmezték meg". Lenkei megõrült a börtönben
s ez mentette meg a bitótól.

Október 6-án mind a tizenhárom elítélten vég-
rehajtották a halálos ítéletet. Kisst, Schweidelt,
Lázárt, Dessewffyt a vársáncban lõtték agyon, s
estig úgy hagyták õket temetetlenül, majd a sán-
cokban ásták el holttesteiket. A többit az új-aradi
út második hídjától balra esõ térségen várta a bitó:
egymás mellett kilenc. Pöltenberg nyitotta; Török,
Lahner, Knézich, Nagy, Leiningen-Westerburg,
Aulich, Damjanich folytatták, s Vécsey zárta a szo-
morú sort.

– Azt hittem – vágott oda Damjanich – utolsó le-
szek, ki mindig elsõ voltam a csatában.

– Odafönn igazságosabban ítélnek fölöttünk –
volt Leiningen-Westerburg búcsúszava.

– Hodie mihi, cras tibi! – kiáltá a bakóinak fülé-
be Nagysándor.

– Éljen a haza! – dörgé Damjanich a bitón. Két
óra alatt végre volt hajtva a szörnyû ítélet. A felle-
gek közül elõtörõ napsugár négy porba sújtott és
kilenc csúfosan kivégzett hõs feje fölé fonta a vér-
tanúk dicskoszorúját.

Másnap Aradon, a minoriták templomában a
katonaság a béke helyreállításának örömére Te
Deumot tartott. A kivégzett hõsök jeltelen sírján
friss virágok illatoztak; senki sem tudta, ki merte
nyilvánítani kegyeletét. Négy sír üresen állt már
akkor. Vécsey, Damjanich, Lahner és
Leiningen-Westerburg holttesteit még ama rette-
netes éjszakán eladta a hóhér, Kiss Ernõét har-
madnap, Dessewffyét pedig egy év múlva.
Damjanich és Lahner Mácsán, Vécsey az aradi te-
metõben, Leiningen a borosjenõi templomban,
Kiss Ernõ Katalinfalván, Dessewffy Margonyán, a
többi pedig a kivégzés helyén alussza nagy álmait.
A nemzet nem maradt hûtlen emlékezetükhöz. Az
elnyomás éveiben titkon siratta, 1867 óta nyíltan
és méltó kegyelettel az ország minden részében
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megüli a gyászos nap évfordulóját. 1874-ben sze-
rény, majd 1881-ben méltóbb kõemlékkel jelölték
meg az akasztás helyét; végre 1890. október 6-án
Aradon, a Szabadság terén a nemzet közadakozá-
sából fölállították a Vértanúk szobrát, Zala György
ihletett mûvét.

A szoborcsoport, melynek avatására Arad akko-
ri polgármestere meghívta Kossuth Lajost is, saj-
nos ma is eldugva áll a Minorita templom
udvarában egy hatalmas rács mögött, melyrõl azt
gondoltuk, hogy legalább az idén újból, ha nem is
eredeti helyére, de a Tûzoltók terére kerül, nem va-
lósult meg, mindannak ellenére, hogy ezt megígér-
te és aláírásával szentesítette a román állam
elnöke és miniszterelnöke is.

E szomorú esettõl függetlenül mi, ma élõ nemze-
dék, nagy és felejthetetlen emlékünnepünkön
könnyeinkkel öntözzük, és koszorúinkkal díszít-
jük, a magukat értünk, és a világszabadság eszmei-
ségéért föláldozott hõseink sírjait, és emlékjeleit; s
elmondjuk, hogy nevüket s emléküket egy hálás
nemzet áldja és foglalja imáiba, és példájuk új meg
új nemzedékeket lelkesít és tanít a hazát szeretni,
életet és mindent áldozni az igaz ügyért, mint
ahogy õk tették.

Emlékük legyen örökre áldott!

Rázmány Csaba
püspök

A kivégzés helyén (E. Kovács Gyula
(1839–1899) jeles színmûvész, író, költõ, mûfordító
fenti címet viselõ versével emlékezünk az aradi vér-
tanúkra. A szerzõ Debrecenben kezdte mûvészi pá-
lyafutását, és irodalmi pályafutása csúcsán,
tragikus módon fejezte be földi életét. 1899. július
31-én, Segesváron, Petõfi halálának 50. évforduló-
ján szavalás közben érte a halál.)

A kivégzés helyén
(Arad, 1890. október 6.)

Itt volt hát a végítélet?
– Ki tartotta: hol? mivé lett?
A Gecsemán-féle kertben,
A sírszellõs szürkületben,
Ott a börtönök tövében
A botokat ki tördelte
A borzalmas mûveletre?

Kik faragták, állították
Azt a kilenc akasztófát?…
Tizenháromból a négyet,
Hol vagytok, kik lelõttétek?
Hol te hóhér, kinek karma
A többit megfojtogatta?
Rémbûnszerzõk, végrehajtók,
Törünk rátok kaput, ajtót.
Eszeveszett vérontásra
Van itt ok, nem alkuvásra!
Hóhérok mind – föld gyomrában,
Szentek is, mind tizenhárman –
A szabadság és a rabság,
Az igazság és a gazság,
Siratottak, átkozottak

Csak egy földben porladoznak!…
Hisz ha így van, megtörténik,
Ivadékink azt megérik
Egyszer, akkor, késõn, messze,
Évezer dôl évezerre,
Fel-felélve, le-lehalva,
Szint, alakot váltogatva,
– Ez észbontó körforgásban
Ezer ily bôsz fonákság van –
Megesik a szörnyû dolog
Hogy a bakó – s martyrporok,
Kiknek szûk a végtelenség,
De áll ez a képtelenség,
Hogy, kik az ûrben nem férnek,
Egy percben csak – összeérnek!…

Összeérnek, érintkeznek –
De nem lesz rá ég, föld veszteg,
Földtül égig, égtül földig
A nagy légkör meglökõdik.
Tûz csap ott ki, láng üt, süt fel,
Ír a légen lángbetûkkel,
Magyar olvas: négy és kilenc,
Ezernyolcszáznegyvenkilenc,
Izzásba jön az ég boltja,
Ég rajt’ kilenc akasztója,
Fû, fa, virág ropog, sárgul,
Vér sustorog ki az ágbúl,
Sudarokból az erdõknek
Fehér botok tördelõznek.
Magyarország minden részit
Jég borzongás rázza végig,
Megakad a szív verése
Egy iszonyú mély nyögésre:
„Vége nincs hát Golgothánknak,
Tüze még tart Gyehennánknak,
Nyugodalmunk földben sincsen,
Magyarország még bilincsben,
Hát hiába éltünk, haltunk,
A hiénák még mind rajtunk,
Kiveszett a szent igazság,
Hát örök tort ül a gazság?!"…

Összerendült – rázkódottan
Magyar ottan, földre dobban,
Lelket vesz majd és kiáltja:
Rabbilincsünk rég lerázva.
Hát nektek a porban kell-é
Fel, fel, Isten trónja mellé!
Nektek örökkévalóság,
Magyarország szabad ország,
Szívetekbõl, véretekbõl,
Mindenható hevetekbõl,
A sok négybõl, sok kilencbõl,
Golgothákon vérzettekbõl
Nyertük ezt a virágerdõt,
Mely a szittya téreken nôtt,
Melyen a szabadság napja
áldó fényét lobogtatja.

Van igazság! oh, de annyi,
Mennyit nektek kéne adni,
Olyan ima, hálaének,
Milyet ti érdemelnétek,
Az az igaz elégtétel,
Mit szívünk esd, de nem képzel,
A szabad világon sincsen.
Mi nem, csak az örök Isten,
Az fizethet csak meg nektek,
Dicsõséges magyar szentek!!!
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„Én Istenem, legyek vidám...”
(Beszélgetés Istennel verses gondolatok alapján)

Szeretetnek és jóságnak
kiapadhatatlan kútforrása,
mennyei Atyám!

„Õszi harmat után, nagy he-
gyeknek ormán" és itt az alföld
minden szegletében-zugában
„fúdogál a híves szél, fúdogál a
híves szél.”/ ...mind szürkébb
az álmos õszi táj... / Egy felhõ
fázós csüggedést szitál /… /
Köd tolong a kertben, / Tarlók-
ról felém füst és pernye száll, /
A nyári bálnak vége, vége, lá-
tom, / A földön csak lim-lomja
hedereg, / A hang nagy-messze
zeng el a határon, / A berket
dér s szél gyérítette meg/… /Ál-
maimnak faláról könny szivá-
rog/… /S egyszerre láttam,
minden halni indul, / Szél jött s
a fákról minden díszt levert, /
Megtépve, dúltan nyöszörgött
a kert, / Kuvik kiáltott, varjú-
raj kóválygott / a mezõ felett... /
Atyám, / e sok szín, e rõt, e sár-
ga, / tán hûlt örömök tarkasá-
ga?/ /Azt hittük régen, sohasem
szûnik meg / a tavasz kurjantá-
sa millió szegfû-pipacs, pacsir-
ta-torkon át!/ /De õsszel ször-
nyû csend támad körülöttünk, /
meghalljuk a koporsófánk se-
bes növését / és a szúnyogorgo-
nát./ /Kötéltáncosként haj-
szál-dróton járunk./ /Az erdõk
palástja mégse gyászt, / hanem
új színt, új színre ölt./ /Ma száz-
ezernyi szín nevet, rikít, sikít,
kiált, / színek ünnepe van, itt
járok nesztelen, / fehéren, csak
a haraszt zörög./ Csak meg ne
szédülj, amíg áthidalsz / erényt
meg bûnt, halált meg életet! / /
Boldog biztonság-érzés a ma-
lasztban, / játékos jóság kell
neked, szívem / Isten virraszt a
mindenség felett! / E költõi
szív-húrokon megpendült taní-
tás erõsít meg hitemben, hogy
Te voltál és Te vagy tavasznak,

nyárnak, õsznek, télnek min-
denható Atyja, és nekem nem
szabad félni, ugyannyira nem,
hogy a rám bízottakat is biztat-
nom kell, talán úgy, ahogy Te
ihletted egykor egy székely
tollforgató lelkét: „Ne félj! Ha
bedõlt bánya éje / béklyóz is
élve, mégse félj / Lehet, hogy
hamar közelére eszmélsz / a
kéznek, mely szabadulást hoz /,
s elér! Tudd meg, hogy nincs
örökös éjjel / s nincs pálma nél-
kül sivatag. / Sorsod is bántást,
bajt elégel /, s feloldja zúzott,
szállni adatott szárnyadat. / S
ha nem? Úgyis szebb nem re-
megve! / Hadd inogjon folyvást
a nád! / Tikkasztó tûzben, baj-
viharban / vérzõ fejedre ková-
csol a kín koronát! /

Számadással terhes pilla-
natokban tovább ömlik, akár a
színes levéláradat a biztatás :
„Az õsz miatt ne csüggedj! /
Mást mindent elvehet, / De ín-
ségedben is még / Egy megma-
rad neked!/ És ez az egy: az
Ének felemel tégedet. / Az
ének árvaságot megosztó tár-
saság, / Talizmán sebek ellen, /
Télben vigasság, / Csákány,
mely sziklaösvényt mind ma-
gasabbra vág! / A hosszú õszi
estéken milliók vágyával
imádkozom Hozzád: „Zenét
nekünk, hogy biztasson: kü-
lönben / Itt meg kell halni! /
Minden oly zilált! / Zaj, s jaj
zuhog ránk éjsötét özönben, / S
a rémült lélek hasztalan kiált!
/ Zenét, amelybe mint egy
deszkaszálba / Kapaszkodjék
megrendült szellemünk. / Míg
csillapul a bolydult vizek árja,
/ S valahol biztos partra léphe-
tünk. / Zenét! Szárnyunkat

megtépték a vércsék, / A sok
baj és kín-élnünk csak teher. /
Számunkra legyen a zene az
épség, / A szárny, mely ismét
egekig emel! / Zenét, hogy
szálljunk, nyûgöket szakítván,
/ Föl, föl e földrõl, hol csak dud-
va nõ, / Csúf csúfolódik, erény-
hõs a hitvány, / S szívek helyén
csak kõ van, durva kõ. / Ott
fönn talán még egyszer újra
látjuk / Az Örök-Úr szent meg-
békélt szemét!"

Biztatást kaptam, Atyám e
borongós õszben, és én ezt to-
vábbadtam. Lélek-mankókat
hordozzunk szét, egy egyszerû,
tiszta, teremtõ élet, reményke-
dõ élet himnuszaként énekel-
ve: „Borús az ég! De túl a dom-
bon / Meg-megcsillan a falu
tornya. / Hass, szántóvas, a
földbe mélyen – / Már elzúgott
a nagy tivornya. / Közben, hajh,
mennyi változás jött! / Az éle-
tünk más, a világ más. / Csak
az Örök-Úr változatlan – / S a
rög, a munkagond, a szántás. /
Sõt talán ez is terhesebb most /
robotunkért kisebb a bérünk. /
De azért így is megmutatjuk, /
Ha gondban is, de csak meg-
élünk! / Gyû hát no, húzzad,
Fecske, Holló! / Várjuk talán,
hogy más segítsen / Tudd meg,
lovam, nincs segedelmünk /
magunkon kívül, csak az Isten!
/ Ránk csak az Õ szent napja
süssön / Már belül is remény
melenget / A földet bizakodva
szántjuk / S nem kérünk ennél
más kegyelmet. / Mi többet
úgyse várhatunk itt / Amit ne-
künk a jó nap érlel, / Amit a
rögbõl ki-kiküzdünk / Feszülõ
karunk erejével”.

Á M E N.

B. L.
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Egyházi hírek

Beszámoló az Erdélyi Unitárius Egyház fõtanácsi
ülésérõl

Az Erdélyi Unitárius Egyház Fõtanácsa soros
ülését 2003. augusztus 29–30-án tartotta Kolozs-
váron az Unitárius Kollégium Dávid Ferenc dísz-
termében.

Az egyházi éneket és imát követõen Máthé Dé-
nes fõgondnok, mint levezetõ elnök nyitotta meg
az ülést. A tagok egyenként név szerinti számba-
vétele után határozatképesen megalakult a Fõta-
nács, majd a vendégek – köztük a Magyarországi
Unitárius Egyház képviselõjének – üdvözlésére
került sor.

A tárgysorozat megállapítása, a jegyzõ-
könyvhitelesítõk felkérése után a Fõtanács még
esküt nem tett tagjainak eskütételére került sor,
majd megemlékezett az ülés az utolsó ülés óta el-
hunytakról, illetve méltatták a nyugalomba vo-
nult lelkészeket.

A tiszteletbeli címek adományozását követõen
megalakult a választási bizottság, amelynek fel-
adata az idõközben szükségessé vált EKT és állan-
dó bizottsági tagok pótlására történõ választás elõ-
készítése volt.

A püspöki jelentésnek és az Egyházi Képviselõ
Tanács általános jelentésének tárgyalásával zá-
rult a 16 órakor kezdõdött elsõ nap hivatalos prog-
ramja, melyet a belvárosi egyházközség templo-
mában istentisztelet követett.

Este közös vacsorára és a „fõtanácsi bál”-ra ke-
rült sor.

Az ülés második napján 8 órától az elõzõ nap
megválasztott választási bizottság elõterjesztése
alapján a jelöltek szavazólapra történõ felvételére,
majd a szavazólapok kiosztása után a választásra
került sor.

Az ülésen az unitárius középiskolák, az Unitá-
rius Lelkészek Országos Szövetségének, az Unitá-
rius Nõk Országos Szövetségének, az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, a Nyugdíjintézet, a
kolozsvári Unitárius Óvoda és a lókodi Unitárius
Öregotthon jelentésének megtárgyalására került
sor.

A jelentések elfogadását követõen az egy-
házközpont, majd azt követõen a Nyugdíjintézet
2002. évi zárszámadása és 2003. évi költségvetése
került napirendre.

A választási eredmények kihirdetését követõen
az elõzõ ülésen megválasztott fõtanácsi bizottság
tette meg általános jelentését és fejezte be ezzel
munkáját, melyet a következõ fõtanácsi ülés fõta-
nácsi bizottságának megválasztása és a következõ
fõtanácsi ülés idõpontjának 2004. augusztus
27–28-ára történõ kitûzése követett.

Az ülést elnöki zárszó, ima és egyházi ének zár-
ta, melyet közebéd követett, amelyen Máthé Dénes
fõgondnok mondta a Berde-serleggel a pohárkö-
szöntõt.

Engedjen meg az olvasó részemre néhány szub-
jektív megjegyzést az Egyházi Fõtanács ülésének
lebonyolításával és a napirendekkel kapcsolato-
san.

Az EFT tagjainak maga az egyházi központ
gépkocsival kézbesítette ki az írásos elõterjeszté-
seket az ülés elõtt két héttel. Ennek megfelelõen az
egyes napirendi pontokhoz az elõterjesztõk részé-
rõl szóbeli kiegészítés a helyszínen nem volt. Kivé-
telt képezett a püspöki jelentés, melyhez a kiegé-
szítést a püspök úr szóban is ismertette, az ülés
elõtt írásban is kiosztott anyagot felolvasva.

Az elõzõekben már említett, a megelõzõ ülésen
megválasztott fõtanácsi bizottság az ülés elõkészí-
tése során vizsgálja az elõterjesztéseket, azok
mindegyikét véleményezi, és az írásban is benyúj-
tott jelentés ismertetésével kezdõdik a soron lévõ
napirendi pont tárgyalása. A fõtanácsi bizottságot
(5 lelkész + 4 világi rendes tag és 1 lelkész + 2 vilá-
gi póttag) a Fõtanács olyan tagjai sorából választ-
ja, akik az egyháznak nem fõtisztviselõi és tisztvi-
selõi és nem tagjai az Egyházi Képviselõ
Tanácsnak. Ugyanakkor a bizottság tagjai a közös
véleményük elhangzása után, csak kivételes eset-
ben szólhatnak hozzá a napirendekhez.

A tárgyalás során mindenki betartotta az elõre
meghatározott maximum 5 perces hozzászólási
idõtartamot. (Az elnöknek a két nap alatt csak egy
esetben kellett figyelmeztetnie a hozzászólót). A
vita több témában igen élénk volt, de minden eset-
ben feltûnõen érvelõ és így indulatmentes.

A megtárgyalt napirendek tartalmához kapcso-
lódva szeretném kiemelni a püspöki jelentés kiegé-
szítõ anyagából azt az örömteli részt, ami az erdé-
lyi Unitárius Egyház gyarapodását, erõsödését
jelzi. Ezek a Kolozsvári Unitárius Kollégium tetõ-
terének beépítése bentlakás mûködtetése érdeké-
ben; az 1990-ben elindított építési program utolsó
templomaként a székelyudvarhelyi 2. sz. egyház-
község templomának ez év májusi felszentelése; a
marosvásárhelyi, szovátai és az erdõszentgyörgyi
templom építése; a csíkszeredai és nyárádszeredai
templom tervezése; a kolozsvári templom folyama-
tos restaurálása; a gyergyószentmiklósi leányegy-
házközség ingatlanvásárlása, amely az átalakítás
után a helybeli unitáriusok lelki-szellemi otthona
lesz, vagy a Brassóban elkezdõdött építkezés. Ide
sorol a Déván megvásárolt épület, melyet a leány-
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egyházközség istentisztelet céljára vásárolt, és így
Déva nem csak mártír-püspökünk zarándokhelye,
hanem a dél-erdélyi szórványnak is központja le-
het.

Erdélyben is fontos téma az egyházi ingatlanok
(épületek, földek, erdõk) visszaszolgáltatása, mely
ott is megyénként változóan, de vontatottan halad.

A püspöki jelentés megállapítja, hogy az egyház
anyagi lehetõségei összességében növekedõben
vannak. Az egyház központi (egyházközségek és
egyházkörök nélküli) 2003. évi költségvetésének
fõösszege 32,5 milliárd lei (kb. 230 millió Ft). Itt
kell megemlíteni, hogy a magyar kormány és az
Illyés Közalapítvány támogatása 2002. évben
mintegy 2,2 milliárd lei (kb. 16 millió Ft) volt.

Az Egyházi Képviselõ Tanács általános jelenté-
se tételes, részletes, statisztikai és egyéb adatok-
kal alátámasztott volt. Fontos kiemelni, hogy a je-
lentés az elõzõ fõtanácsi ülés határozatainak
végrehajtásáról szóló tételes jelentéssel kezdõdik,
beleértve a sikertelenséget is, ahol nem sikerült
megoldást találni.

Végül ide kívánkozik a püspöki jelentésnek egy
rövid fejezete szó szerinti idézetként:

„A Magyarországi Unitárius Egyházzal a kap-
csolatunk javuló tendenciát mutat, bár még mindig
nem érte el a korábbi ígéretes szintet. A javulás in-
kább protokolláris kapcsolatokban van, de a szemé-
lyi kapcsolatok is jónak mondhatók. A nehézséget
inkább az okozza, hogy az ottani egyház belsõ fe-
szültségei átgyûrûznek egyházunk életébe is, amit

egyesek szeretnének a maguk igazának indoklásá-
ban, mint anyaegyházat, háttérintézményként
felhasználni.

A nagyobb gondot híveink folyamatos, tömeges
kivándorlása jelenti, helyesebben az, hogy miként
tudjuk, a két egyház közös erõfeszítésével, bekap-
csolni õket a szervezett egyházi élet keretei közé.
Máskülönben fennáll a veszélye, amelynek már
valós jelei is vannak, hogy beolvadnak a nagyobb
települési, de vallási-egyházi közösségekbe is, itt
elsõsorban a vegyes házasságokra gondolok.”

Az idézet második bekezdéséhez annyit fûznék
hozzá, hogy amikor felszólalásomban átadtam a
Magyarországi Unitárius Egyház üdvözletét, és Is-
ten áldását kértem a Fõtanács munkájára, egyben
kértem, hogy szervezetten gyûjtse össze az erdélyi
Unitárius Egyház az egyházközségekbõl az utóbbi
tíz-tizenöt évben kiszármazottak nevét, általuk is-
mert tartózkodási helyét, ezt folyamatosan juttas-
sák el a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksé-
géhez. Így lehet biztosítani, hogy a hazai
egyházközségek beosztása szerint el tudjuk juttat-
ni a névsorokat lelkészeinkhez, hogy a maguktól
nem jelentkezetteket fel tudják keresni, és megkí-
séreljék bekapcsolni õket az egyházi életbe. A Fõ-
tanács határozatai között szerepel a kérés teljesí-
tése, és gondolom, hogy megvalósítása a
Magyarországi Unitárius Egyház és az egyetemes
unitarizmus érdekét egyaránt szolgálná.

Kálnoki Kis Sándor

Egyházi Képviselõ Tanács ülése, 2003. október 4.

Az Egyház Elnöksége 2003. október 4-ére hívta
össze az Egyházi Képviselõ Tanács 2003. második
félévi ülését.

A meghívó mellékletét képezte a 2002. évi zár-
számadás és a 2003. évi költségvetés módosított
változata, melyeknek eredeti elõterjesztését a
2003. április 5-én megtartott EKT határozata csak
ideiglenesen fogadta el és átdolgozását rendelte el.

A meghívottak néhány igazolt távollevõ kivéte-
lével teljes számban megjelentek, és így a gyûlés
határozatképesként hozhatta meg döntéseit.

A megnyitó áhítatot követõen fõgondnok Dr.
Erdõ János néhány gondolatát idézte a türelemrõl,
utalva, hogy „Jézus életének éppen ez a tanulsága,
hogy miképpen lehet erõszak nélkül, az egyetlen
lehetséges úton – türelemmel és szeretet által –
gyõzni és Isten országát építeni".

Ezt követõen a püspök tartotta meg beszámoló-
ját, melynek keretében tájékoztatást adott néhány
személyi kérdésrõl, majd beszámolt mindazon egy-
házi és társadalmi eseményekrõl, ahol egyházunk
képviseletében részt vett és munkálkodott.

A püspöki beszámolót érdemi észrevétel nélkül
fogadta el a gyûlés.

A fõgondnoki beszámoló ez alkalommal is sorra
vette az elmúlt gyûlés határozatait és azok végre-
hajtásáról adott tájékoztatást, illetve egyes kérdé-
sek vonatkozásában kérte az érintettek kiegészíté-
sét.

Mindezek után beszámolt az ICUU májusban
Prágában tartott konferenciájáról, illetve a szejke-
fürdõi egyetemes találkozóról.

A beszámoló leglényegesebbnek tekinthetõ ré-
sze az Egyház budapesti ingatlanainak a helyzete
volt, mellyel kapcsolatban kiegészítést adott Egy-
házunk volt fõgondnoka is, aki az elmúlt idõszak-
ban gondosan és állhatatosan igyekezett képvisel-
ni az Egyház érdekeit.

Az elhangzottakból egyértelmûen kitûnt, hogy
minden erõfeszítés ellenére az ingatlanok vissza-
adásában érdemi elõrehaladás nem történt.

Az EKT változatlanul utasította az Elnökséget
a további, szükséges erõfeszítések megtételére a
rendezés érdekében.

A fõgondnoki beszámolót ezt követõen a gyûlés
elfogadta annak tudomásulvételével, hogy egyes
további kérdések megtárgyalására külön napiren-
di pontként kerül sor.
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A fõgondnoki beszámolót követõen a Heltai Kft.
ügyvezetõ igazgatója tartotta meg beszámolóját,
ismertetve az elmúlt, 2002. év gazdasági eredmé-
nyeit, szétbontva a központ, könyvesbolt és a ház-
gondnokság tevékenységére.

Ennek keretében beszámolt az elvégzett tevé-
kenységrõl és a Kft. pénzügyi helyzetérõl.

A beszámoló a Kft. 2003. május 15-én és június
26-án megtartott taggyûlésére épült, melyeknek
során az Egyház megbízott képviselõi mind a zár-
számadást, mind a mérlegbeszámolót elfogadták
és ezt jegyzõkönyvben rögzítették.

Következõ napirendi pontként a könyvtár és le-
véltár vezetõjének beszámolóját hallgatták meg a
jelenlevõk.

Elöljáróban megemlítésre került, hogy az EKT-
gyûlést megelõzõ napon megtartott lelkészi érte-
kezlet résztvevõinek bemutatásra került a könyv-
tár és levéltár, elsõsorban annak kiépített infor-
matikai rendszere, melynek segítségével a
közkönyvtári tevékenység és kutatás korszerû le-
hetõsége megnyílt.

A beszámoló szakmai részét, az elõterjesztett
költségvetést és a Könyvtár Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatát a gyûlés elfogadta.

Mindezeket követõen került sor a 2002. évi zár-
számadás és a 2003. évi költségvetés átdolgozott
változatának a megtárgyalására.

Az elõzõ EKT a benyújtott zárszámadást és
költségvetést csak ideiglenes jelleggel fogadta el,
mivel egyrészt a 2002. évi zárás adatait pontatlan-
nak találta, másrészt áprilisban még nem voltak
ismertek teljes egészében mindazon bevételi forrá-
sok, amelyekre a költségvetést megalapozottan fel
lehetett volna építeni. Az EKT ekkor bizottságot
bízott meg (fõgondnok, fõgondokhelyettes, a Heltai
Kft. ügyvezetõje, a BUE gondnoka, valamint a
MUE fõkönyvelõje), hogy az átdolgozást végezzék
el, és az Elnökség által újból megtárgyalva ismé-
telten terjesszék elõ jóváhagyásra.

A meghívóhoz csatolt dokumentumokkal kap-
csolatos kérdések és az azokra adott válaszok
alapján a gyûlés mind a 2002. évi zárszámadást,

mind a 2003. évi költségvetést jóváhagyólag tudo-
másul vette és elfogadta.

Következõkben a fõgondokhelyettes beszámo-
lóját hallgatta meg a gyûlés az erdélyi Egyház fõ-
tanácsi ülésérõl, ahol Egyházunk képviseletében
vett részt.

Ezt követõen döntés született, hogy a 2004. év
végi fõtanácsi ülésig az Alaptörvény átdolgozását
el kell végezni. Ennek operatív lebonyolításával a
gyûlés a fõgondnokhelyettest bízta meg.

Püspöki elõterjesztést fogadott el a gyûlés, hogy
2003. november 29–30-án Pestszentlõrincen em-
lékülést tart az Egyház Szervét Mihály halálának
450 éves évfordulója alkalmából.

Következõ napirendi pontként az Unitárius
Élet fõszerkesztõjének lemondását tárgyalta meg
a gyûlés, melyet elfogadott. A hozzászólások során
kritikai észrevételek hangzottak el mind a lap tar-
talmi, mind a szerkesztõbizottság és a nyomda
munkájával kapcsolatban. Határozat született,
hogy gondoskodni kell a fõszerkesztõi pozíció be-
töltésérõl, addig azonban a jelenlegi bizottság kell
ellássa az újság szerkesztését.

Végezetül a fõgondnok beszámolt mindazon
rendõrségi és bírósági ügyekrõl, melyekben az
Egyház, illetve egyházi személyek érintve voltak.

A folyamatban lévõ ügyek mindegyikérõl el-
mondható, hogy azok az Egyházra nézve hátrá-
nyos ítélet nélkül zárultak le, egy kivétellel, amely
a BUE kántorának a folyamatban lévõ kilakoltatá-
si és munkaügyi pere.

Az EKT mindezeket követõen befejezte ülését,
azonban a záró áhítatot megelõzõen megemléke-
zett az elmúlt idõszakban elhunyt Bencze Márton
nyugdíjas püspökrõl és Fülöp Júlia fõszámvevõrõl.

Bízzunk benne, hogy a mostani gyûlés is elõse-
gítette az Egyház munkáját, boldogulását és a
résztvevõk közös szándékát, hogy az elõttünk já-
rók példáját követve „türelemmel és szeretet által”
együtt dolgozzunk Egyházunk jelene és jövõje ér-
dekében.

Mikó István

Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa
(ICUU)

Októberi gyertyagyújtás

Az ICUU (International Council of Unitarians
and Universalists), azaz az Unitáriusok és
Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa minden gyü-
lekezetet egy közös gyertyagyújtási megnyilvánu-
lásra hív, melyet „Global Chalice Lighting for
October 2003”, azaz „Egyetemes Gyertyagyújtás
2003 októberében”-nek neveznek.

Kérnek minden résztvevõ gyülekezetet, tegyék
ezt annak a tudatában és reményében, hogy ezál-
tal növekedni fog a gyülekezetek vallásos tapasz-
talata, és a nemzetközi unitárius mozgalom minél
nagyobb méreteket ölthet.
Október hónapra a következõ közös imával gyújt-

suk meg a gyertyát:
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H. Thoma
Deutsche Unitarier Religionsgemeinschaft

Egy fény, mely csendben dolgozik bennem,
A maga teljességében a világot ismerteti meg velem,
Nem tudom mi az, vagy mit akar;
Megilletõdve az istenit látom benne!

A light that silently works in me,
Allows me to know the world in its entirety.
I don’t know what it is or what it wants;
With awe I’ll call it divine.

Ein Licht, das in mir wirket still,
Lasst mich die ganze Welt erkennen.
Ich weis nicht, was es ist und will,
In Ehrfurcht will ich’s göttlich nennen.

Hova tûnt el Isten?

A Times folyóirat egyik nemrégiben megjelent
vezércikkének címe: Ó, Atyánk, hol vagy? („A ke-
reszténység kisebbségi vallássá válik Európában,
a templomok üresednek”). Az ezzel kapcsolatos
statisztikák kimutatják, hogy bár a legtöbb or-
szágban még sokan vallják magukat valamely val-
láshoz, felekezethez tartozónak, ugyanakkor mind
kevesebben és kevesebben vannak azok, akik a
szertartásokon részt is vesznek. E két mércével
mérve nem meglepõ módon, a két legkatolikusabb
ország, Lengyelország és Írország tartoznak a leg-
vallásosabbak közé, két másik volt kommunista
ország Észtország, és Csehország a legkevésbé val-
lásosak közé, bár Magyarország is eléggé rosszul
áll ezen a téren.

„Az Egyházban, de nem a templomban” ( In the
Church, but not in Church) c. statisztikák erre a
két kérdésre adnak százalékos adatokat:

Valamelyik valláshoz tartozónak vallja-e
magát?

Románia 97,6%; Görögország 96,0%; Lengyel-
ország 95,7%; Írország 90,7%; Dánia 90,0%; Portu-
gália 89,0%; Horvátország 88,8%; Ausztria 88,1%;
Finnország 88,1%; Olaszország 82,2%; Spanyolor-
szág 82,0%; Litvánia 81,3%; Magyarország

57,9%; Fehéroroszország 52,2%; Oroszország
50,5%. 50 % alatt csak két ország található: Cseh-
ország 33,6% és Észtország 24,9%.

Jár-e havonta legalább egyszer vallásos
szertartásokra?

Lengyelország 78,3%; Írország 67,5%; Olaszor-
szág 53,7%; Horvátország 52,7%; Portugália
51,2%; Szlovákia 50,0%; Spanyolország 35,9%; Gö-
rögország 33,6%;

Magyarország 17,8%; Finnország 14,0%;
Franciaország 12,0%; Dánia 11,9%; Csehország
11,7%; Észtország 11,2%; Svédország 9,3%; Orosz-
ország 9,1%.

Meglepõ, hogy a zömében lutheránus skandi-
náv országokban aránylag sokan tartják magukat
valamely valláshoz tartozónak, ugyanakkor szinte
a legkevesebben járnak templomba. Hasonló a

helyzet a katolikus spanyoloknál és az ortodox gö-
rögöknél is. Az is elgondolkodtató tény, hogy a
magyarok több mint 42%-a még csak nem is tartja
magát valamelyik valláshoz tartozónak, és a volt
kommunista országok közül csak Litvániának van
aránylag magas százalékú vallásos polgára. Ro-
mánia adata nem tûnik nagyon hihetõnek, ismer-
ve a román statisztikai adatokat, könnyen lehet,
hogy automatikusan mindenkit beírtak ortodox-
nak, mely egyúttal a román nacionalizmushoz való
tartozást is jelenti. Ezért a 97,6%-os szám inkább a
kommunista választásokhoz hasonló adatnak tû-
nik fel, mint elhihetõ vallásos statisztikának.

Az Európai Unióban végzett közvélemény-ku-
tatás szerint a franciák, angolok, hollandok, néme-
tek és spanyolok több mint 60%-a mondta azt,
hogy õket nem érdekli a vallás. Egyetlen ország,
ahol még létezik államvallás Nagy-Britannia, de
ott is az emberek csupán 18%-a jár templomba,
(körülbelül annyi, mint Magyarországon). Miután
a keresztet már sehol sem teszik ki az állami isko-
lákban, a keresztény Istent is egyre nehezebb meg-
találni. Az Unió alkotmányában nem szerepel Is-
ten neve, ami ellen mindmáig csak az írek és a
lengyelek tiltakoztak hivatalosan. Erre mondta
Tadeus Mazowiecki, a rendszerváltás utáni elsõ
miniszterelnök, hogy ez olyan, mintha egy Párizs-
ról szóló fényképalbumból kivágnák a Notre-Dame
katedrálist.

A kereszténység befolyása valamikor meghatá-
rozó volt Európa arculatának kialakításában,
olyannyira, hogy a nyugati civilizációt és a keresz-
tény civilizációt szinonim kifejezésekként használ-
ták. Az új, 15+10 szimbólumú Európában a keresz-
ténység és a vallás társadalmi behatása egyre
jelentéktelenebbé válik, ami nagy kihívást jelent a
jelenlegi egyházak részére, ha meg akarják mente-
ni az állandóan csökkenõ, és vallásos gyakorlattal
mind kevesebben élõ híveik lojalitását.

(A cikket magyarra fordította Székási Miklós,
Argentína)

Közreadja RCSp.
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KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA

„A hit Isten ajándéka”
Ef 2,8

A történelem ismétlõdik, mondjuk sokszor. Ez
különösen igaz a pécsi unitárius gyülekezet törté-
netére, életére nézve. Közel 250 éves pécsi „szünete-
lés” után, bár lélekszámban kevesen, de bízó hittel
keressük helyünket a harmadik évezred kezdetén.
Öröm számomra az, hogy a pécsi református egy-
házközség gyülekezeti termébõl szólhatok, és talán
nem véletlen az, hogy mint egykor, a 16. század má-
sodik felében, e két egyházközség sorsa ma is össze-
fonódik. Emlékezni gyûltünk ma össze. Egy olyan
emberre, kinek neve helyet követel Európa és a vi-
lág szellemtörténetében, kinek helye ott van a nagy
reformátorok között. Az egyetlen magyar alapítású
egyház reformátorára, aki valami egészen egyedit
adott a világnak. Aki kora korlátait maga mögött
hagyva, a reformáció utolsó hajtásaként – a radiká-
lis reformációt beteljesítve – az unitárius egyházat
alapította.

Tudjuk, hogy mit köszönhetünk Dávid Ferenc-
nek. Az idõ végtelenségében felvillanva Õ hozta ma-
gával az unitárius hitet, az ember Jézus
szeretettanára épülõ egyistenhitet, a szabad vizs-
gálódás és a türelem eszméjét, melyet, ha nem foj-
tanak meg õt elhallgattatva, börtönre ítélve,
bizonyára évszázadokkal lendíthette volna elõbbre
az európai fejlõdés menetét.

Ma talán nem is az életérõl és a szorosabb érte-
lemben vett tanításairól szeretnék beszélni, hanem
az Õ és követõi szellemi hatásáról, arról a szellemi
hatásról, melynek következtében 1568-ban, Erdély-
ben, a tordai országgyûlésen – a világon itt elõször –
kimondták és törvényesítették a vallásszabadság
eszméjét: „mindenki azt a hitet vallhatja, amely fel-
fogásával megegyezik, mert a hit Isten ajándéka.”

Manapság egyre többet hallani ezen edictumrol,
bár közelrõl sem szélesebb körben. Mi lehet ennek
oka? Talán a hagyományos unitárius türelem
„visszaütése”, vagy csak egyszerûen, a történetírás
részleges és hiányos munkája? Vagy csak a puszta
közöny? Pontosan ezt nem lehet tudni. Mindeneset-
re több figyelmet érdemelne.

Lelki szemeink elõtt áll elsõ püspökünk, Dávid
Ferenc alakja, a szabad vizsgálódás és a türelem
felesküdtje, a józan ész tekintélyének segítségül hí-
vója, aki a semper reformanda szellemében, a refor-
máció hosszú útját bejárva jutott el hitéig, Isten
ismeretéig. Istenfogalom nélkül nem beszélhetünk

vallásról, és Dávid Ferenc tudta, hogy e fogalom
kiaknázhatatlan, hogy Isten ismerete mindig túl-
mutat önmagán. Tudta, hogy vizsgálódásában az
értelemnek is fontos szerepe van, bár a ráció nem
léphet a transzcendens helyébe, és hogy ez nagy
távlatokat nyit meg elõtte. Valami lázas kereséssel,
szüntelen vizsgálódással ment Istene elé, mint aki
tudta, hogy az élet – és ebben a hit – a fejlõdés folya-
matának jegyzõkönyve, de úgy is, mint aki tudta
azt, hogy életünk egy személyes Isten nélkül csak
puszta elvonatkoztatás. Folyamatosan hatolt be a
feltárulkozó Titokba, hogy megtalálja a lelkiismere-
tével megegyezõ felfogást.

Itt meg kell jegyeznünk azt, hogy Dávid Ferenc
hite nem illethetõ túlzott racionalizmussal. Nem
csupán puszta elméletet, szabad filozófiát akar
nyújtani, hanem a jézusi tanításokon alapuló élõ és
személyes hitet, az Atyában, a szeretet Istenében. A
hit intellektuális alapjait, világnézetét igencsak ki
lehet terjeszteni, de mit ér minden, ha az elnyomja
az élõ hitet. Bizonyára ezért van az, hogy manapság
az amerikai unitáriusok egy része, akik szemében
és lelkében a hit csupán egy világnézet, egy bizo-
nyosfajta optimista életszemlélet szinonimájává
vált, az erdélyi gyökerekben keresik megújhodásu-
kat.

A szabad vizsgálódás szelleme „kézzelfogható”
eredményt szült, a tordai országgyûlést, mely ki-
mondta, hogy: „a hit Isten ajándéka, az hallásból
lészen, mely hallás Isten igéje által van”. A nagy
hitviták kereszttüzében Dávid Ferenc ezt így fogal-
mazta meg: „A hit kérdésében nem a hatóság karjá-
val, hanem az ige igazságával és a lélek szeretetével
kell eljárni”. Nincs nagyobb esztelenség, sõt lehetet-
lenség, mint külsõ erõvel kényszeríteni a lelkiisme-
retet és a lelket, aki felett hatalommal csak
teremtõje bír.”

Bár élesen nem lehet szétválasztani, nyilvánva-
ló az, hogy minden vallás egy intellektuális, világ-
nézeti, és egy úgynevezett érzelmi, etikai alapból
tevõdik össze. Valaki így fogalmazta ezt meg: Istent
mint fényt, és mint szabályt lehet felfogni.

Attól vagyunk mi egy gyülekezet, egy egyház,
hogy azonos vallási nézeteink vannak. És bár mind-
annyiunknak vannak saját meglátásai, ha másként
is látunk sok dolgot, közös nézetünk lényegében
nem változik. Így van ez minden egyházzal, feleke-
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zettel. Az is igaz, hogy e nézeteket nem lehet, nem
szabad feladni. Attól vagyok én igazi unitárius, ka-
tolikus, református és evangélikus, avagy más val-
lású, mert e nézeteket vallom, és igazán, mélyen, a
magam hitét, a magam megtalált igazságát csak
így élhetem meg. Valahová tartozni kell, szoktuk
mondani népiesen, és fontos ez, fõleg akkor, amikor
tudjuk, hogy hitünknek nemcsak egyéni, hanem
közösségi vonatkozásai is vannak.

Igaz az tehát, hogy minden út elkeskenyül, ha a
magasba visz, minden igazság – így a vallási is –
megoszthatatlan, szétválaszthatatlan. Minden em-
ber ahhoz az Istenhez jut el, akit önmagának meg-
fogalmaz. És annál inkább jut el hozzá, minél
inkább e megfogalmazás, e kép letisztul. Sokan és
sokfélék vagyunk, különbözõ meghatározottsággal,
különbözõ képességekkel, igényekkel, így sokféle
igazságot is birtokolunk. De ez még nem baj. A kép
szépségét, változatosságát is a színek összessége
adja. Akkor van baj, amikor nem tudunk mind-
annyian ragyogni, egymás hitét életre juttatni, Is-
ten ajándékával nem tudunk igazán élni. Bár a
jogállam és a kiteljesedõ ökumené elõsegíti a sza-
bad hit gyakorlását, mégsem lehet azt mondani,
hogy minden rendben volna. A hitrõl, mint Isten
ajándékáról sokszor többet beszélünk a háta mö-
gött, mint a szemébe, a felekezeti elfogultság is
érezteti hatását.

Csak reménykedni tudunk, hogy e kérdésben ér-
zéseink, a szeretet, a fény vezet majd minket. A val-
lás e második eleme úgymond mélyebben hatol be
az igazságba, felszabadítja bennünk a szeretni tu-
dás képességét, ugyanakkor egyetemessége magá-
ba olvasztja az ember kicsinyességét is. A vallás az
egyén és közösség hitének, hivatásának, ugyanak-
kor erkölcsi életének is meghatározója. Igaz ez a ke-
resztény vallások esetében is, ahol Jézus szeretet
tana mindenkinek szól, nemcsak megérezhetõ, ha-
nem megélhetõ is, nem más, mint valóra váltható
életlehetõség. Isten azt kívánja tõlünk, hogy hivatá-
sunk megélésében lépjünk túl önmagunkon is, egy
szebb-jobb világ, Isten országa megvalósításának
érdekében.

Ez az út nem könnyen járható. Jézusi értelem-
ben vett szorosabb kaput, szabadságunk kiteljese-
dése esetén dialógust, azaz párbeszédet, a türelem
megélését, egymás terhének hordozását, folytonos
fejlõdést követel meg. Igaza van Renannak, amikor
azt mondja: „Idõ és sok tapasztalás kell addig, amíg
odáig jut az ember, hogy belátja: egy dogma sem ér-
demli meg, hogy szembeszálljanak érte, s vétsünk a
szeretet ellen.” Példaértékû számomra Dávid Fe-
renc kora, amikor a vallási párbeszéd virágkorát
élte. Tudjuk, hogy voltak túlkapások is, sokszor in-
dulattal telített gondolatok, érzések feszültek egy-

másnak, de az emberek párbeszédben voltak, a
templomokban, a házakban, az utcákon saját és
végsõ kérdéseikrõl beszéltek: mert fontos volt ez
számukra.

A dialógus problémáink, kérdéseink megfogal-
mazását jelenti, ugyanakkor a másikon keresztül
nemcsak önmagunk megértését segíti elõ, hanem
közös eszményeink esetleges megoldását is. Legfon-
tosabb feltétele az, hogy ne csupán saját igazsá-
gunkra figyeljünk, hanem a másik ember megértõ
elfogadására is képesek legyünk. Ennek elsõ stáció-
ja mindannyiunk esetlegességének számbavételét
jelenti. Tudomásul kell vennünk azt, hogy nem
egyedüli igazságot birtokolunk, mert az abszolút
igazság csak Istené. A részletigazságok az emberek
nézetei, az egyetemes igazságok Isten igazságai.

Éppen ezért eleve fogékonynak kell lennünk a
másság iránt, a másikat ne legyõzni akarjuk, ha-
nem mérlegelni és megérteni. Ez természetesen
nem zárja ki saját magunk vállalását, másságunk
megmutatását, hiszen ez éppen feltétele, ha úgy
tetszik, a gondolatok „kijátszásának”.

Ha így teszünk, akkor egy szüntelen feltárulko-
zásban, nyitottságban élhetünk, mely nyitottságot
éppen a folytonosan szerzett újabb tapasztalatok,
egy táguló és nemesedõ világ táplál. Különösen
szükségünk van erre a Ma korában, amikor vilá-
gunk egyre inkább átláthatóbbá, megismerhetõbbé
és testközelivé válik, amikor, ugye, például az euró-
pai nemzetek szorosabb összefonódása, jövõjének
közös alapja és sorsa valósággá válik.

A mások véleményének meghallgatásával, tisz-
teletben tartásával együtt jár a türelem erénye is.
Mi, unitáriusok, 435 éves történelmünk során erre
a vallási türelemre és lelkiismereti szabadságra es-
küdtünk fel, az ellenreformáció, az üldöztetések
idején is, és ezt tesszük ma is.

Így valósulhat meg tehát a vallásszabadság, a
türelem eszméje, mely elõsegíti azt, hogy a hitet
minden ember mint „Isten ajándékát” élje meg. Ez
szabadság, a türelem ezen eszméje azonban túlmu-
tat önmagán. II. János Pál pápa szavaival élve: „A
szabadság beteljesedése a szeretet!” Ez rávilágít
arra, hogy a dialógus, a türelem, a szabadság esz-
méi igen fontosak életünkben, de nem elégségesek.
És miért? Mert ezeknek önmagukban úgymond
nincs pozitív töltetük. Nem elég csak párbeszédben
lenni, türelmesnek lenni, Istenünk sokkal többet
kíván tõlünk. A felebarátot, a mellettünk lévõ em-
bert nemcsak élni hagyni, hanem életre segíteni is
kell. A szabadsággal kezdeni kell valamit, élni kell
vele, és nem tehetünk mást, mint azt, hogy betelje-
sítjük Istenünk törvényeit. A törvény betöltése pe-
dig a szeretet. Mint ahogyan a nagy parancsolat is
mondja: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tel-
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jes szívedbõl, teljes lelkedbõl, és teljes elmédbõl és
minden erõdbõl. Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”
(Mk 12, 29–31) Nemegyszer megtapasztaltuk már,
hogy a szabadságunkkal nem kezdhetünk azt, amit
éppen akarunk. Istentõl függõ lények vagyunk, és
ha figyelembe vesszük az Atya akaratát, akkor már
nem is gondolunk másra, akkor a szolgálat is sza-
badságunkra válik. Föl kell nõnünk a feladathoz,
mert mi lenne hivatásunk más, mint az, hogy Iste-
nünk munkatársaiként keressük meg helyünket a
nap alatt, teremtett világunkban.

A szabad lelkiismeret által kialakított hit, Isten
ajándéka, tehát nem a kizárólagosságot és a külön-
állóságot kell hogy szolgálja, hanem a szeretetet,
egymásért, a világunkért való élést. Adja Isten,
hogy mindannyian ennek tudatában éljünk, hogy
láthatatlan kerekasztalainknál az asztalfõn a sze-
retet Istene üljön.

Beszédemet Augustinus, azaz Szent Ágoston
szavaival zárom, amelyek latin patinával így szól-
nak: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus autem caritas. Tehát: „A szükséges dol-
gokban legyen egység, a kétesekben szabadság,
mindenben pedig szeretet.”

Ámen.

Máté Ernõ, Pécs

VÍVÓDÁSAIM
(In memoriam Dávid Ferenc)

Eretnek, istentagadó,
az Úr nevét káromló,
Te is tudod, Atyám,

nem vagyok.
Csak vívódom,
gondolkodom.

Hiszem, vakon nem bírok
elindulni utamon.

Nyisd fel a szemem!
Fogd meg a kezem,

s vezess a göröngyös ösvényen.
Hadd elszenvednem

éles kövek, szúrós tüskék
marta sebek minden kínját,

s ha majd a lelkemet
megtisztulva felkínálom,

kérlek, úgy fogadd, mint barát.
Látod, már nem döngetem

a lélek-börtön várfalát,
csak egy rést keresek rajta,
egy kis repedést, melyen át
megpillanthatom az Eged.

Bandi András

Hitünkrõl – XXII. rész
(Nyitrai Levente, Kocsord)

I S T E N T M E G É R T E N I

Az unitarizmus, a keresztény eszmevilág kife-
jezõdésének nem akármilyen módja, ill. igen ma-
gas fokozata. Egyszerre biblikus és természettudo-
mányos megközelítésben próbálja megérteni, és
érthetõvé tenni Isten üzenetét, ill. kinyilatkoztatá-
sát. Ebbõl szeretnék egy újabb tarsolyra valót kí-
nálni folyóiratunk olvasóinak a közérthetõség
nyelvén.

Isten minden élõnél magasabb fokon nyilatko-
zott meg az embernek. Ezt hitvallások sokasága
tolmácsolja az ember felé. De miért kell, kell-e egy-
általán tolmácsolni Isten kinyilatkoztatását? A vá-
lasz lehet magánügy, de amit Isten nekünk
magáról mond, az törvény. Szól a közösségekhez,
az õket alkotó egyén jogairól. Szól az egyénhez a
közösséggel szembeni kötelességeirõl. És szól a
Törvényhozóról, aki adta és számon kéri rajtunk
az életünket.

A törvény nemtudása nem mentesít mellõzésé-
nek következménye alól. A törvényt ismerni kell,
és meg kell érteni. Hiábavalósággá válik minden
élet, amiben nem ez áll legelöl és legfelül. Van, aki
szerint az a küldetésünk a Földön, hogy valahol
otthon legyünk rajta.

Helyes.
De otthon a Földön is csak Istennél vagyunk. Is-

ten pedig mindig velünk van, sõt bennünk. Mi
mégis megtehetjük, hogy nem élünk együtt Isten-
nel, ezért nem is értjük õt, és a Földön sem tudunk
otthon lenni.

Sehol.
Sõt a Mennyben sem találjuk majd a helyünket,

hiába lesz az nekünk kijelölve. Bármi kismérték-
ben legyen ez igaz, azt, hogy kell-e Istent értenünk,
kérdés tárgyává tenni nem lehet. Ez az a legfõbb
szellemi ügy, amit szolgálnunk kell, amit el kell
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juttatnunk a beteljesedéshez úgy a magunk, mint
közösségeink életében, melyek alkotásából ré-
szünk adatott.

Isten értése nélkül idegen jövevények, átutazó
vendégek vagyunk mind a két világban.

Nem több, nem kevesebb.
Van-e, aki nem vágyik itthon lenni Istennél

Égen is, Földön is? Biztos, hogy nincs, ha tud róla,
ha nem. Sokan mégis elmulasztják megtenni érte
azt, amit senki sem tud megtenni helyettük.

Külön mondanivalója van Istennek a földiek és
külön a mennyeiek számára. De kik a földiek és
kik a mennyeiek? Tudjuk, hogy rajtunk, embere-
ken kívül tömérdek más földi lakja ezt a világot.
Ezt a világot, melyrõl nekünk, embereknek meg-
adatott, hogy több ismeretünk legyen az összes
többinél együttvéve.

Sokan merik állítani, hogy Istent is jobban ért-
jük. Esetleg, hogy csak mi értjük. Én eltanácsol-
nám ettõl olvasóinkat. Akik valóban értenek
valamit, azoknak ezt nem kell mondanom. Mind
jól tudják, hogy az ember méltóságához illõ rend-
ben, de csak alig kezdjük Istent érteni. Ezért olyan
különfélék a tolmácsolásaink.

Az állatoknak, sõt a növényeknek is – a maguk
rendjén – ebben nagyobb a régisége. Mire alapo-
zom én ezt a nem túl hízelgõ állításomat? – Egysze-
rû: Minden más élõlénynél nagyobb az Istenhez
való igazodás, mint az embernél. Az ember ebben
messze nem vette még le magáról a gyermekcipõt.

Sõt!
Hovatovább mind öntörvényûbbé válik a visel-

kedése. Minél messzebb kerül Isten örök rendjétõl,
önmagának is annál többet árt. Az egész élõvilágot
veszélybe sodorja vele.

És kik a mennyeiek? – Sejtjük, hogy ott sem mi
képezzük az egész népességet. Errõl kevés fogal-
munk lehet, mégsem annyira kevés, hogy elhanya-
golhassuk. Egész életünk egy utazás, melyrõl
mindent tudunk, csak a célja ismeretlen. Azok
elõtt, akik Istent nem tudják megérteni. Annyi biz-
tos, hogy a Mennynek is lakói vagyunk.

Éppúgy, mint a Földnek.
Hogy voltunk-e a születés elõtt, és leszünk-e az

elmúlás után, az még csak a hit kérdése. Vagy csak
a hit az, aminek nem kérdés. De ki mondana ellent
annak a népi mondásnak, mely nekünk, unitáriu-
soknak leginkább a sajátunk, hogy: a Mennyor-
szág is, a Pokol is a Földön van?! – Én hívõnek
tudom magam, szerintem a Földön is és nemcsak.
Aki tehát itthon akar lenni a Földön, annak a má-
sik világban is otthon kell lennie.

Sõt itthon.

Egyszerre és ugyanitt, mind a kettõben. A ket-
tõben, mert mi a másik világon csak a Mennyet lát-
juk. Mert Istenben csak a megbocsátó jóságot
tudjuk elképzelni. Istennek nincs bosszúja, amit a
Pokolban tölt ki a bûnös lelkeken. A Pokol csak egy
félelem, vagy tán egy fenyegetés, ami Isten megér-
tésének hiányából fakad, mint a sötétség a világos-
ság hiányzásából. Gyújts világosságot, és meglátod
a Mennyet és Urát, aki hazavár, sõt hazahív téged!

Hol van itt a külön mondanivaló a mennyeiek
számára? Ott van, ahol más az elvárás az ember-
alatti és más az emberi élettel szemben. Az ember-
tõl nem elég az, ami az állattól elég. Az állat nem
oda hivatalos a Mennyek országában, mint az em-
ber. Az ember azonban sem növény, sem állat nem
lehet. Nem szabad vegetálnia és nem lehet okta-
lan. Hogy ezt Isten követeli-e tõle, mint a Mennybe
jutás feltételét, azon vitázhatunk, ha okos és em-
berhez illõ dolognak tartjuk a vitát. De nagy köve-
telmény, ami elõl kitérnie senkinek nem lehet, az
felül van minden vitán.

Én, aki hívõnek tartom magam, a hit javára lá-
tok különbséget a kétféle felfogás között. Aki Isten
követeléseként éli meg a vele szembeni elváráso-
kat, az olyan, mint akit emberré egy szereteten
alapuló család nevel. Hogy ne mondjam, mivé ne-
velkedik az ember egy laktanyában, ahol minden
van, csak az nincs, ami érzõ és értõ emberré nevel.

Az UnitáriUS

Könyvesboltban

folytatódik

a Dinnyés Klub.

Minden szerdán 18 órától

(Budapest V. ker., Alkotmány u. 12.)

A múlt évben a szerkesztett

mûsorokkal várta

Dinnyés József a közönségét.

Az idén egy-egy költõ

életmûvérõl beszélget és

dalol a klubesten.
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Világvallások kertje – Szeged

A 2003. szeptember 10–14. között a szegedi
Dóm téren megrendezett „Világvallások kertje” el-
nevezésû rendezvényen született az alábbi beszél-
getés báró Csesznegi Miklóssal, a magyarországi
MBK gondnokával, aki az unitárius egyházközsé-
get képviselte.

Báró Úr, milyen vallás az unitárius, miért

hallani olyan keveset Önökrõl?

Az unitárius felekezet az egyetlen magyar ala-
pítású történelmi egyház, mely a 16. századi Er-
délyben született a reformáció betetõzéseként,
elsõsorban egy korát messze meghaladó lángel-
me, Dávid Ferenc munkásságának köszönhetõ-
en. Dávid nevéhez fûzõdik, hogy az unitárius
fejedelem, János Zsigmond országlása idején
1568-ban a tordai országgyûlés a világtörténelem
folyamán elsõként biztosította a teljes vallássza-
badságot. Az unitarizmus ez idõ tájt a legelterjed-
tebb vallás volt Erdélyben, s Magyarországon is
nagyszámú követõvel rendelkezett. Sajnos a ké-
sõbbi üldözések következtében visszaszorult Er-
dély egyes területeire, s ez a legfõbb oka annak,
hogy a mai Magyarországon keveset tudnak ró-
lunk. Viszonylagos ismeretlenségünkhöz az is
hozzájárul, hogy az unitáriusok nem térítenek, az
egyéni döntésre bízzák a világnézet megválasztá-
sát.

Miben különböznek az unitáriusok a többi

keresztény egyháztól?

Az unitárius gondolkodásban mindig a szemé-
lyes Isten-keresésen volt a hangsúly, egy hívõ uni-
tárius nem dogmákat követ, hanem Istentõl

kapott lelkiismeretének pa-
rancsaihoz igazodik. Maga
az unitárius kifejezés arra
utal, hogy Isten, mint Abszo-
lutum egységét valljuk, s ez
eltér a megszokott Szenthá-
romság-értelmezésektõl. Jé-
zust, mint tanítót, erkölcsi
példaképet állítjuk híveink
elé követendõ példaként. Az
unitarizmusban különösen
fontos az egyén Isten és em-
bertársai elõtti felelõssége.

Szegeden mióta élnek

unitáriusok?

Az elsõ unitárius prédi-
kátorok már a 16. század-

ban föltûntek a városban és környékén, Basilius

István, Tóth Miklós nevét említik a krónikák, de
az üldözések hatására a Tisza-parti közösség ele-
nyészett, csak a 19. században indul újra a hitélet,
s Trianon után alakul meg 1922-ben a Szegedi
Unitárius Leányegyházközség. Az alapításban az
erdélyi menekültek játszottak fontos szerepet. A
kiemelkedõ szegedi unitáriusok közül hadd említ-
sem meg Gelei József biológus nevét, aki az egye-
tem rektora is volt, vagy a ma élõk közül Ormos

Jenõ, a SZOTE emeritus professzora, dr.

Karamán Miklós gyógyszerész, egyházközsé-
günk gondnoka, megbecsült polgára városunknak.

Úgy tudom Szegeden nincs unitárius temp-

lom…

Sajnos nincs. Legközelebb Hódmezõvásárhe-
lyen van egyházunknak nagyon szép temploma, s
lelkészünk, Kiss Mihály is Vásárhelyrõl szolgál
be. Istentiszteleteinket a Honvéd téri református
templomban tartjuk, s ezt külön köszönjük refor-
mátus testvéreinknek. A gyarapodó gyülekezet
számára azonban a közeljövõben elengedhetetlen
lesz legalább egy imaház építése.

Ön az Egyetemi Unitárius Kör elnöke…

Az Egyetemi Unitárius Kör néhány hónapja
alakult azzal a céllal, hogy összefogja a szegedi
unitárius fiatalokat, s a városban tanuló erdélyi
unitárius diákokat. Hódmezõvásárhellyel együtt
kb. 30 tagunk van. Tervezzük a Kör egyetemi önte-
vékeny csoportként való bevezetését, s a közeljövõ-
ben felvesszük Basilius István unitárius
tanító-prédikátor nevét. Szeretnénk az egyetemen
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egy kopjafát is állítani Basilius emlékére, melyet
egy beregi unitárius mûvész faragna ki.

Báró Úr is unitárius családból származik?

Nem. Õseim jórészt katolikusok és reformátu-
sok voltak, s nemrég tudtam meg, hogy reformá-
tus felmenõim, a Rhédeiek, Erdélyben
erõszakkal térítették az unitáriusokat Kálvin hi-
tére. Római katolikusnak kereszteltek, Pannon-
halmán érettségiztem a bencéseknél, s a mai
napig nagy szeretettel emlékezem iskolámra és
tanáraimra. Az unitárius egyházba az egyéni út-
keresés vezetett, itt leltem meg azt a szabadelvû
keresztény szellemiséget, amelyben igazán ott-
hon érzem magam.

Mint unitárius mire a legbüszkébb?

Itt a Dóm téren joggal mutathatnék Brassai

Sámuel, vagy Bartók Béla szobrára, de mégsem
az unitárius nagyokat emelném ki, hanem azt,
hogy az unitáriusok az õket ért több évszázados sé-

relmek dacára, soha senkit sem üldöztek – még ak-
kor sem, mikor õk voltak többségben például Er-

délyben János
Zsigmond ide-
jén – hanem
mindig tiszte-
letben tartották
mások vallás-
és lelkiismereti
szabadságát.
Összességében,
a már említett
tordai határo-
zat mellett, ar-
ra vagyok a
legbüszkébb,
hogy mi nem
égettünk meg
senkit.

(s. l. )

SZEGED HÍRES VÁROS

Szeged híres város, Tápéval határos…., ezt a
dalt játssza a messze földön híres óratorony a
Dóm-téren naponta kétszer. 1936 óta kilenc percig
szól a zene, miközben a szegedi Csuri mester által
készített mechanikus szerkezet tizenhét, fából ké-
szült figurát jelenít meg, mely a torony hét ajtajá-
ból bukkan elõ, a kíváncsiak nagy örömére.

Miért is írom én ezt? Nagyon egyszerû, azért
mert öt napon keresztül hallottuk és láttuk, ezt a
kis csodát, ezen a Rerich Béla építész (aki talán
nem véletlenül volt Petz Samu kedvenc tanítvá-
nya) által megálmodott téren, mely hazánk leg-
szebb téglába álmodott tere.

Ugyanis itt zajlott a VILÁGVALLÁSOK
KERTJE címû rendezvény a Kárpát-medencében
elõször.

A középkori Dömötör-torony és a 1930-ban föl-
szentelt katedrális tõszomszédságában huszonegy
hófehér pavilon és a benne lévõ emberek hirdették
Isten nagyobb dicsõségét

2003. szeptember 10–14-e között.
A fehér falakon a felírások a teljesség igénye

nélkül: Károli Gáspár Református Egyetem, Ma-
gyar Iszlám Közösség, Szent Mauritius Monostor,
Jezsuita Rend, H. N. Adventista egyház, Magyar-
országi Krisnatudatú Hívõk Közössége, Szegedi
Zsidó Hitközség, Szegedi Egyetem Vallástudomá-
nyi Tanszék, Magyarországi Unitárius Egyház
(Heltai Gáspár könyvesbolt) és még sokan mások.

Ez a kiállítás és bemutatkozás öt napon keresz-
tül tartott reggel tíztõl este tízig. Az idõjárás nem
fogadott kegyeibe bennünket, az elsõ négy napon
esett az esõ és hideg volt, azonban az esõszünetek-
ben (amiért, sokat imádkoztunk), sok látogatónk
volt, fõleg szegediek, de a környékbeli települések-
rõl is jöttek.

A központi színpadon délutánonként, a jelenlé-
võ egyházak tartottak rendezvényeket, bemutat-
kozásokat.

Este általában koncertek voltak, többek között:
Pannónia Klezmer Band, Marosi–Szurdi duó,
Republic, Gõzerõ együttes stb.

A Magyarországi Unitárius Egyház szombaton
az egész rendezvény legjobb idõpontjában 18–20
óra között mutatkozott be a színpadon. A résztve-
võk: Balázsi László fõjegyzõ-püspökhelyettes, Fel-
hõs Szabolcs beregi szórványunk oszlopos tagja,
Csesznegi Miklós szegedi unitárius koordinátor,
valamint a szülõvárosában föllépõ „csillag” és
nem sztár, Dinnyés József daltulajdonos. Jóska
barátom nem önálló koncertet adott, hanem nagy
alázattal betagozódott a mi unitárius bemutatko-
zásunkba – köszönet érte. A mûsor felépítése úgy
történt, hogy tíz perces prózai blokk után jött 5-6
dalból álló zenei betét és ez ismétlõdött, a mûsor
végén, pedig Dávid Ferenc énekét zenei kísérettel
50-60 ember énekelte el együttesen felállva a sza-
kadó esõben a Dóm-téren.
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Az unitárius est után nagyon sokan jöttek gra-
tulálni, miközben elmondták, hogy így kell bemu-
tatkozni egy egyháznak példaértékûen, vagyis
igazi értéket kell fölmutatni minden tekintetben.
Ugyanis miközben Dinnyés József több tucat ma-
gyar költõtõl csodálatos verseket és zsoltárokat
énekelt, addig Balázsi fõjegyzõ úr a magyar
unitarizmus történetérõl tartott elõadást. Felhõs
Szabolcs a beregi szórványgondozás és a Partium
irodalmi lap köré szervezõdött unitárius mûvé-
szekrõl, Csesznegi Miklós pedig Vásárhely és Sze-
ged unitárius jelenérõl, jövõjérõl valamint az
internetezés fontosságáról a mai vallásos életben
szólt.

És itt kell beszélni a mi pavilonunkról, ill. az ott
zajló életrõl az öt nap folyamán.

Reggeltõl estig, bárkinek a rendelkezésére áll-
tunk, könyvkínálatunkkal, vallásos ajándéktár-
gyakkal, a lelátogató lelkészeink pedig egyéni
beszélgetésekkel, valamint unitárius totóval
(amit Szász Adrienne lõrinci lelkész állított
össze). Minden érdeklõ megkapta a magyarorszá-
gi unitáriusokat bemutató csomagocskát, amiben
az unitárius címer, könyvtárunk ismertetõje, val-
lásunkról röviden, valamint egyházközségeink
címtára volt. Több, mint százat adtunk át az ér-
deklõdõknek.

A pavilonunk kívül-belül fel volt díszítve na-
gyon szépen, unitárius mûvészek által készített
kisplasztikai mûvekkel, képeslapokkal, unitárius
címerrel. A látogatók szerint a pavilon a benne
lévõ emberekkel együtt szeretetteljes volt, és kife-
jezte a magyarországi unitáriusok világlátását, és
azt hogy milyen örömmel jöttünk ide az Alföld leg-
délebbi részére.

Vasárnap, a zárónapon, végre kisütött a nap és
megtelt a Dóm-tér emberekkel. Délelõtt vallásos
kórusmûvekkel múlattuk az idõt, majd kora dél-
után a színpadon az összes résztvevõvel egy záró
és értékelõ beszélgetés volt nagyszámú érdeklõdõ
elõtt. Itt mindenki egyenként kifejtette az elmúlt
öt nap tanulságait. E sorok írója beszélt a szép dol-
gokról, ill. azokról a problémákról, amiken közö-

sen javítani kellene jövõre, hiszen a tervek szerint
ezután minden évben megrendezésre kerül ez a
fesztivál. Azzal fejeztem be mondanivalómat, hogy
itt voltunk öt napig e csodálatos téren, az órato-
rony naponta kétszer megjelenõ figurái elõtt és
ezek a fából készült kicsi remekmûvek (Kállay Fe-
renc fafaragó alkotásai), mindegyik valamilyen
történelmi alakról lett mintázva. A rektor
Klebelsberg Kunó, aki köztudottan katolikus, a
dékánok közül Brassai Sámuel unitárius, a deá-
kok közül Petõfi Sándor evangélikus, Csokonai Vi-
téz Mihály református volt, és mégis milyen jól
elférnek egymás mellett, ami igazán példamutató
mind a rendezõk mind a mostani, mind a majdani
résztvevõk számára.

A beszámoló vége felé meg szeretnénk köszön-
ni az ötletgazda és házigazda Szilágyiné Bitó Klá-
rának és a neki segítõ vallástudományi tanszék
diákjainak az okosan együtt töltött órákat, nagy
öröm volt ilyen fiatalokkal együtt lenni, akik össze
tudják egyeztetni a transzcendenst a mai vilá-
gunkkal.

A legfelsõbb egyházi vezetésnek, püspök úrnak,
fõgondnok úrnak, a Heltai Kft. vezetõjének, vala-
mint a könyvtárunk vezetõnõjének az anyagi támo-
gatásért mondunk köszönetet, ki-ki lehetõségeihez
mérten próbált meg mindent.

A lelátogató lelkészeinknek és vendégeinknek,
szintén köszönetet mondunk, és abban a remény-
ben, hogy jövõre, idõben elõre egyeztetve hiszen,
most voltak, akik erdélyi utak miatt, voltak, akik
mûsorátfedések miatt vagy bármi más okból nem
tudtak eljönni még többen részt fognak venni –
akár forgó rendszerben – ezen a jelentõs rendezvé-
nyen.

Befejezésül egy hét éve Erdélybõl kitelepült
Szeged környéki ember szavaival búcsúzom, aki
a következõket mondta: amióta kijöttem magyar-
ba, most voltam elõször büszke arra, hogy unitári-
us vagyok, hiszen itt mindenki nagyon szerette
önöket és így engem is, és ezért az Isten áldja meg
a magyarországi unitáriusokat.

Úgy legyen! Gergely Felicián

A Richter Gedeon Rt. a Magyar Kémia Oktatásáért immár ötödik alkalommal adta
át ünnepélyes keretek között négy kémiatanár kiemelkedõ munkájáért a Magyar
Kémiaoktatásért díjat. A díj átadására az MTA Akadémiai Klubjának termében ke-
rült sor. A rangos elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatá-
sért háromtagú kuratóriuma évente ítéli oda azoknak a középiskolai és általános
iskolai kémiatanároknak, pedagógusoknak, akik áldozatos munkájukkal járulnak
hozzá a magasabb színvonalú képzéshez. Az alapítvány 2003-ban Halmi László,
Horváth Gabriella, Ütõ Piroska középiskolai tanárok, valamint Dudok Györgyné
általános iskolai tanár, a kémiaoktatásban és a kémiaoktatásért végzett munkáját is-
merte el.
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Csodálatos vendégjáték Székelyföldön

Augusztus végén ötnapos vendégjátékunk so-
rán Székelyföldön, unitárius testvéreink vendég-
szeretete tette felejthetetlenné utunkat: Sík
Sándor ISTVÁN KIRÁLY c. drámáját játszottuk
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csík-
szeredán unitárius és más vallású hívekkel telt
házak elõtt.

Mi ajándékba vittük játékunkat, az unitárius
gyülekezetek viszont mindhárom városban szál-
lással, ellátással és határtalan szeretettel halmoz-
tak el bennünket. A családok – akik vendégül
láttak – számtalan figyelmességgel tették testvéri
hangulatúvá ottlétünket. A magyar öntudat ke-
resztyéni alázattal áradt mindenkibõl. Örömmel
tapasztaltuk, hogy Erdélyben bátor nyíltsággal
vállalják magyarságukat az emberek, szinte vallá-
sos áhítattal büszkék nemzeti öntudatukra. Õk
valóban naponta élik a haza, a testvéri közösség
szeretetét!

A vendéglátó városok gyülekezeteinek élén álló
lelkészek, a legnagyobb lelkiismeretességgel vállal-
ták az elõadások megszervezését a vendégmûvé-
szek fogadását, és elhelyezését a lelkes unitárius
híveknél, ezért megérdemlik, hogy név szerint is
köszöntsük õket: Marosvásárhelyen NAGY

LÁSZLÓ; Székelyudvarhelyen RÜSZ DOMO-

KOS; Csíkszeredán KRIZBAI BÉLA és TÓTH

KÁROLY evangélikus lelkész.

Hazafelé örömmel és megelégedéssel állapítot-
tuk meg, hogy példásan szervezett volt minden na-
punk:

Marosvásárhelyen elkalauzoltak a Teleki-téká-
ba, Csíkszeredán a csiksomlyói kegyhelyre, bevit-
tek és megmutatták az „Egy Isten”- hitbõl fakadó
csodálatos templomaikat.

Mi, ott levõ mûvészek, színházunk ars poeticá-
ját, Tamási Áron nagyszerû gondolatát hirdettük;
„betölteni reménységgel a világot”. Mi nagy kedv-
vel, szívvel játszottunk testvéreinknek, õk pedig
elláttak és imádkoztak értünk.

E csodálatos és felejthetetlen vendégjáték szel-
lemi elõkészítõje Rázmány Csaba püspök úr volt,
akinek az Evangélium Színház Kuratóriumának
nevében is hálás köszönetet mondunk.

Isten áldását éreztük utunkon, melynek végén
igaz baráti szeretettel, a viszontlátás reményében
búcsúztunk egymástól!

Budapest, 2003. október 8.

UDVAROS BÉLA,
az Evangélium Színház

mûvészeti igazgatója

Szervét Mihály /1511–1553/, a „csillag a máglyán”
450 éve halt meg

„Megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem”

(Szókrátész)

„Rettenetes, de mindennek
ára van. Nyomon vagyok már. A
vér a szív jobb kamrájából a bal
kamrába áramlik, de nem közvet-
lenül, hanem hosszú ereken át,
miközben a tüdõben levegõvel
érintkezve megtisztul. Errõl ed-
dig csak Istennek volt tudomá-
sa... Kételkedem abban, hogy
Isten tartózkodási helye pusztán
a Magasság lenne. Az ûr, a csilla-
gok. Mindenütt jelenvalónak kell
lennie. Benne van tehát mindab-
ban, amit megteremtett.”

„A gondolat székhelyének dol-
gában nincs illetékes és illetéktelen koponya. Isten
valamennyit nyitott ablakokkal teremtette. Kinek

adott felhatalmazást, hogy csak
egyet is bedeszkázzon?”

„Vitába mertem szállni ve-
led, Kálvin János, de csak ke-
nyérrel dobtalak meg. Dobtál
volna vissza sárral vagy menny-
kõvel, ne följelentéssel! ...A sza-
bad vizsgálódás jegyében,
nevében a hitbõl kényszerhitet,
a hívõbõl álhívõt kovácsolsz. A
házkutatás a szívben és a kopo-
nyákban az álhíveket szaporít-
ja. Meggyõzõdésed, hogy az
emberiség a te Jézus-kommen-
tárodba fagyottan, mint valami

õshüllõ fogja megérni a feltámadás napját?... Is-
ten azért teremtett saját képére, hogy szánt-

Michael Servetus

(1511–1553)
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szándékkal elbutuljunk? Hiábavaló és lehetetlen
bárkinek is megparancsolni vagy bárkit is erõ-
szakkal kényszeríteni, hogy hite, gondolkodása
ilyen vagy olyan legyen!... Az efféle kényszer
csak hazugságot és színlelést fiadzik.”

„A tiltott könyvespolcot a fejünkben keresse!...
Könyvet írtam, nem harci programot, nem törvé-
nyeket. Szemlélõdöm lelkiismeretem szerint. Nem
óhajtok beköltözni senkinek az agyába!... Lelkem
ez a könyv. Meg nem gyalázhatom... Egész ifjúsá-
gom itt van e könyv falai között... A könyvégetés
nem válasz! Semmire se válasz!... Gyalázzatok
meg engem, de kímélhessem meg az írásomat, a

könyvemet! A lélek szék-
helyét nem találtam meg a
vérerekben. A lélek valahol
mélyebben lakozik bennünk.
Talán épp ott, ahol az írás
születik, ahonnan Leonardo
színei kicsapnak, Michelan-
gelo szobrai fölbukkannak.
Nem tudom, hol ez a mélység,
talán a sorsunkban. A sor-
sunkat nem tudom fölboncol-
ni. De bizonyos, hogy minden
leírt szavam önmagam meg-
õrzésének legutolsó menedé-
ke. Közönséges anyag: festék,
papír ez a könyv, a könyvem,
mulandó forma, tojáshéj,
magzatburok de hallgatózz
belé: az életem értelme sír
benne, egy vagyok vele, mint
anya a magzatával. Revoco? Vonjam vissza? Nem
leszek magzatgyilkos! Magamat alázom meg in-
kább, semmint ezt a szerencsétlen, üldözött köny-
vet, amelynek immár saját élete van. Ha
visszavonom: megsemmisítem. Ha letagadom:
csak elválunk egymástól.”

„Segíts meg, Istenem, életemnek e nehéz órá-
jában! Ne oltsd ki bennem, Uram a gyertyát, te
gyújtottad meg azt Szent Máté evangéliumával,
te parancsoltad meg a szólást, és ítélted örök kár-
hozatra a hallgatást!... A te mûved, Uram, a kény-
szer, a szavaimat formáló sugallat, a nyájterelõ
Jákob varázslata az ivóvizünkben, falat kenye-
rünkben, szerelmünkben, szándékainkban és
minden tétova mozdulatunkban az igazságért,
mely bennünk lakozik, s mégis oly távoli, és im-
már csak álmainkban adhatunk neki fekhelyet...
Én nem tudom már, hol a fényes Mindenható,
mert elhagyott engem, álmodozásba kergetett, és
magamra hagyott a kérdõ mondataimmal, és nem
tudom: fölemelt-e vagy megvert engem, és nem fi-

gyelmeztetett engem: nyitott szemmel aludj, Szer-
vét Mihály, mint a viaszbabák, mint a játékbabák!
Jó éjszakát!"

A fenti idézetek Sütõ András, a mai magyar iro-
dalom legnagyobb drámaírójának halhatatlan mû-
vébõl, a „Csillag a máglyán" Szervét Mihály
gondolataiból valók. Emlékszem, hogy azokban a
vészterhes idõkben papnövendékek, lelkészek, tör-
ténelmi nemzeti és vallásos értékeiket féltõ és
azokhoz ragaszkodó erdélyiek szinte imaszövegek-
ként idéztük Sütõ András lélekmegtartó szavait. A
kemény kálvinista Sütõ András így õrizte meg az
unitárius „bozótvágó" örökségét. Eljött az ideje, na-

gyon is eljött, hogy a történé-
szeink is hozzátegyék a
magukét. Erre elszalasztha-
tatlan alkalmak az idei évfor-
dulós ünnepségek Európa
kultúrvilágában.

Aranyosrákosi Székely
Sándor író-püspökünk jegyzi
le híres mûvében, az
„Unitária vallás történetei
Erdélyben": „Genévában ve-
szítették el, Kálvin János
genevai pap eszközletére
1553. oct. 28. gyászos faraká-
son.” Wilbur Morse Earl
/Szent-Iványi Sándor/ könyve
október 27-ére teszi a kivég-
zést, a genfi Champel meze-
jén felállított emlékmûvön is
ez utóbbi dátum szerepel. 450

éve annak, hogy a Reformáció e különös elméjének,
harcosának meggyújtották máglyáját, a „farakást”
ahogy Aranyosrákosi írja, azok, akik létüket szin-
tén a Reformációnak köszönhették. Nem Õ volt az
egyetlen, akit „másként gondolkozó" voltáért a pro-
testánsok pusztítottak el, fõként itt a történelmi
Magyarország területén.

A genfi Szervét-ünnepségeken a Magyarországi
Unitárius Egyházat Mikó István fõgondnok képvi-
seli október 25–26-án. Egy angol lap híradása sze-
rint Madridban is lesznek megemlékezések, igaz,
mint híres orvos örökségét elevenítik fel, hiszen a
vérkeringés egyik felfedezõjét tiszteli benne a tudo-
mányos világ. Talán majd említést tesznek arról is,
hogy reformátorként mekkora nagyság volt. Egy-
házi Elnökségünk és Képviselõ Tanácsunk határo-
zatot hozott arról, hogy november 29–30-án
nagyobb szabású Szervét-ünnepséget rendez. Erre
az alkalomra vendégül látjuk erdélyi hittestvérein-
ket, nyugati hitrokonainkat és a tudományos élet
képviselõit is. Elképzeléseink szerint az elsõ napon

Servet-emlékmû Genfben,

ugyanazon a helyen, ahol megégették
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meghallgatjuk Dr. Rezi Elek kolozsvári
püspökhelyettes /Genfben is õ lesz az egyik elõadó/
és Dr. Balázs Mihály szegedi történészprofesszor
elõadásait. Másnap ünnepi istentisztelet lesz mû-
sorral a Pestszentlõrinci Egyházközségünk temp-
lomában, valamint koszorúzás a Szervét-
emléktáblánál. A kétnapos rendezvényre várjuk
az érdeklõdõket, a Budapest XVIII. kerület, Szer-

vét Mihály tér 1. szám alatt lévõ templomunkba,
hogy megismerhessék minél többen e nagyszerû
reformátor életét, munkásságát, mûveibõl ízelítõt
kapjanak. Következõ lapszámunkban részletes
életrajzi ismertetést, mûveinek tudományos érté-
kelésébõl részleteket fogunk közölni.

B.L.

Október 31.
A Reformáció napján Gellérd Imre, egykori homoródszentmártoni

lelkész versével emlékezünk:

R E F O R M Á L Ó D J !

Európa földjén sötétség honolt.
Meddõn sírt a szellem és trónt ült a vakság.
Új formák után kiáltott minden fény,
Mit véka alá rejtett önhitt emberi makacsság.

Ó, te balga kor! Azt hitted
Erõsebb a véka, mint a gyertya fénye?
Azt hitted, örök a gát, mit duzzadó erõknek
útjába vert kevesek ósdi, beteg önkénye?

Azt hitted, hogy tüzes isteni hajnalok útját
elvekkel, láncokkal végképp elállhatod?
Hogy fakadjon rügy, hogy nõjjön a szellem,
koholt terveiddel, azt hitted, meggátolhatod?

Nem, ó balga kor! Tévedtél végzetesen!
A megújulás istenszabta törvény!
Nem megállás, nem véka, nem lánc, nem meddõ elv,
Nem gát, hanem csobogó, szakadó szent élettörvény.

Hajnal, mely felfakad,
legyen bár ezeréves az éj,
vulkán, mely kitör, tömje bár kráterét erõszak,
parancs vagy barbár hatalmi kéj.

Valahol duzzadt gátak felett megjelenik egyszer az Úr,
S prófétákat harsonáz össze magának,
Kik Isten áldott eszközeiként
Erõs hitvállukat nekivetik-feszítik a gátnak.

S recsegni, ropogni kezd a gát –
Sodoma tüze mar belé a múltba.
Vártemplomok kapuin tételes nagy álmok feszülnek:
s új hajnalt énekelnek merészen, zúgva:

Reformálódj! Isten parancsa örök törvényként
küldetett egykor Wittenbergbe, Wormsba,
Reformálódj! – Ne gát, lendítõ erõ légy,
örök javító szándék jó- és balsorsban!

Reformálódj! Benned is szakadjon naponta meg
A jóság, az igazság s a szeretet élõ vize,
S tételes jézusi vágyak szent proklamációját
Szegezd ki életed templomkapujára!

Gellérd Imre lelkész, 1957
Közli: B. L.
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Az angliai The Inquirer lap, a brit és ír unitári-
usok és szabad keresztények orgánuma arról
tuadósít, hogy az Unitáriusok és Univerzalisták
Nemzetközi Tanácsa Szervét Mihály halála 450.
évfordulóján emlékkonferenciát tart Svájcban, a
genfi John Knox Nemzetközi Intézetben október
24–27. között. Lapunk más helyén mi is tudósítot-
tunk arról, hogy erre a megemlékezésre Mikó Ist-
ván fõgondnokot küldte ki egyházunk. Jeleztük
azt is, hogy Dr. Rezi Elek kolozsvári püs-
pökhelyettes ezen az összejövetelen fog elõadást
tartani. A megnyitó beszédet Clifford M. Reed lel-
kész fogja a résztvevõkhöz intézni. Október 25-én
Andrew Hill, az edinburghi Szent Márk templom
lelkésze „Az unitarizmus többel tartozik Kálvin
Jánosnak, mint Szervét Mihálynak?" címen tart
elõadást. Aznap délután Dr. Peter Hughes, az
Unitárius-Univerzalista Történeti Társaság alel-
nöke, az Unitárius és Univerzalista Életrajz – Szó-
tár fõszerkesztõje „Szervét, az áldozat" címen tart
elõadást. A vasárnapi istentiszteletet Richard R.
Boeke lelkész vezeti. Clifford M. Reed azután
„Szervét drámája” tárgykörben értekezik. Hétfõn
reggel imádsággal zárul a rendezvénysorozat.

A Magyar Nemzet már nagyon sokszor értékes
cikkeket közölt egyházunk életérõl, vagy hoz elõ
nagy érdeklõdésre számot tartó adatokat. A cser-
késztörténelemben járatosak tudják, hogy az uni-
táriusoknak is van egy híres csapata, a János
Zsigmond nevét viselõ közösség. (Milyen kár, hogy
napjainkban szünetelteti mûködését, kellõ után-
pótlás hiányában.)

Az említett újság „talán minden idõk legsikere-
sebb magyarországi rendezvényének” nevezi az
1933-ban, Gödöllõn tartott jamboree-t. A hetven
évvel ezelõtti találkozónak állít emléket a Gödöllõi
Városi Múzeumban megnyitott „A csodaszarvas
jamboree-ja /1933–2003/” címû kiállítás. A renge-
teg emlék egyik nagy szenzációjának titulálja a
szerzõ azt a kézzel írott, gobelin fedelû naplót is,
amit az unitárius János Zsigmond cserkészcsapat
vezetett a táborozás során, és amit sok ezer részt-
vevõvel aláírattak” – tudósít a lap.

Egy másik Magyar Nemzet-szám „Földi és égi
hitviták” címmel tudósít arról, hogy a Budapesti
Unitárius Egyházközség templomában Szõcs Géza
költõ bemutatott egy általuk kiadott könyvritka-

ságot, Jacobus Paleologus, Dávid Ferenc eszme-
társa válogatott írásait. Szõcs Géza felkérte Balázs
Mihály iradalomtörténész professzort és Nagyillés
János fordítót, hogy a latin nyelven megjelent írá-
sokat fordítsák le és tegyék a magyar olvasó szá-
mára is elérhetõ közkinccsé.

„A kész mû A Dunánál Kiadó és a kolozsvári
Qui One Quint Kiadó közös kiadásában látott nap-
világot, ami már csak azért is szerencsés, mert az
unitáriusok erdélyi központjának számító Kolozs-
vár így a magáénak tudhatja a könyvet ”– fogalma-
zott Szõcs Géza. Milyen nagyszerû emberi gesztus,
hogy ha házunk táján nem akad, aki elérhetõvé te-
gye az ilyen értékeket, Isten „rendel” kívülállókat!

Meghalt Teller Ede... /1908–2003/

Kroó Norbert, az Akadémia fõtitkára azt mond-
ta róla: „Társadalmi hatását Einsteinéhez lehet
hasonlítani”. A természettudományok mellett ma-
gyarból volt mindig kiváló. Egész életében akcen-
tus nélkül, hibátlanul beszélte nyelvünket.

Hajlott korában is Ady-verseket idézett, sza-
valt. Élmény volt hallgatni a vele készült interjú-
kat, még ha azokat éjfél utánra is rakták az
illetékesek, akiknek nem „feküdt” magyarságsze-
retete. A rengeteg díj, kitüntetés mellett a legbüsz-
kébb a Corvin-láncra volt. Tudományos munkája,
eredményei maguktól beszélnek, életében már tu-
dományos központot neveztek el róla. Abban a
pantheonban elõkelõ helye van, de abban a másik-
ban is, amelyikben azok vannak a csillagok közé
felírva, akik siettették a barbár eszmerendszer bu-
kását a világon. Egyik utolsó beszélgetésében fej-
tette ki tiszta „unitárius” nézeteit. Valahogy úgy
fogalmazott, mintha Jézust hallottam volna: „Az
én Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom.”
Nem úgy van az, ahogy a hagyományos világnézet
vallotta, tartotta, hogy az Isten megalkotta a jövõt,
és nekünk csak le kell élnünk és ennyi. Az ember-
nek sok a tennivalója. Az élet egy alkalom, egyet-
len alkalom, hogy megtegyünk mindent.
Bizonytalan sokszor az élet, de nem kell félni: dol-
gozni kell szüntelenül, hogy az Isten-álmodta jövõt
az ember saját javára fordítsa. Adjon a Mindenha-
tó e népnek sok ilyen gyermeket, kíválóságot, és
adjon örökös hazavágyást e földre, hogy „föl-földo-
bott kõ”-ként visszatérjenek, és adjon olyan hazát,
testvéreket, amelyik és akik mind várják és befo-
gadják.

B. L.
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Emlékezések

Szeptemberi emlékezés

1886 szeptemberében született

Szász Domokos postaigazgató, a gyulai Bethlen
Gábor szövetség elnöke, zsinati-fõtanácsi tag.

1887. szeptember 17-én született

Orbók Attila politikus, újságíró, író, a Magyar
Írók Egyesületének fõtitkára.

1890. szeptember 3-án született

Zsakó Gyula törvényszéki tanácselnök, az egy-
házi gyûjtõ-, a szórványfelosztó, a nyugdíj- és a
fegyelmi bizottság tagja.

1897. szeptember 17-én született

Bíró Lajos lelkész, szakíró.

1903. szeptember 15-én született

Pethõ István lelkész, püspöki helynök, a
pestszentlõrinci templom és papilak építtetõje,
harangjának adományozója.

1915. szeptember 21-én született

Latin György banktisztviselõ, fõkönyvelõ, az
Építésgazdasági Intézet fõmunkatársa, a buda-
pesti egyházközség presbitere.

1925. szeptember 26-án halt meg

Gömöri Károly gazdasági tanácsos, a budapesti
egyházközség presbitere.

1926. szeptember 18-án halt meg

Marosy Ferenc pénzügyminisztériumi taná-
csos, a szegedi társegyházközség presbitere.

1926. szeptember 29-én halt meg

Deési Károly tanár, feltaláló, szakíró.

1927. szeptember 11-én halt meg

Vass Miklós tanár, kaposvári megbízott hitok-
tató, a Magyar Unitárius Társaság tagja.

1932. szeptember 25-én halt meg

Ürmössy Károly ügyvéd, a Magyar Unitárius
Társaság tagja.

1942 szeptemberében halt meg
Márkos Ferenc alezredes, a Ludovika Akadé-
mia tanára.

1965. szeptember 28-án halt meg

Csipkés Ernõ, a Ludovika Akadémia ezredes
tanára, városparancsnok, több I. világháborús
érem tulajdonosa.

1972. szeptember 8-án halt meg

Gáspár Mózes bíró, a budapesti egyházközség
presbitere, a Nyugdíj Bizottság póttagja.

1982. szeptember 25-én halt meg

Végh Mihály lelkész.

1984 szeptemberében halt meg

Józan Dezsõ vegyészmérnök, mûszaki tanácsadó.

Októberi emlékezés

1825. október 5-én született

Xantus János, az Állatkert igazgatója, 1848-as
tüzérfõhadnagy, utazó, szakíró, a MTA tagja.

1871. október 21-én született

Pálfy Móric geológus, kormányfõtanácsos, Sza-
bó József Emlékéremmel /1912/ valamint a Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület aranyérmével
kitüntetett szakíró.

1880. október 15-én született

Ferencz Áron egyetemi magántanár, gyógysze-
rész, szakíró.

1890. október 5-én született

Buzogány Lajos számvevõségi fõtanácsos, fõta-
nácsi tag, szórványgondnok.

1897. október 14-én született

Hosszú Zoltán színész, rendezõ, a BSIE mûso-
rainak szereplõje.

1907. október 6-án született

Abrudbányai Fikker János teológus tanár, lel-
kész, szakíró, politikai fogoly, könyvelõ.

1909. október 10-én született

Kovács Péter fõiskolai tanár, énekkarszervezõ,
szakíró.

1916. október 23-án született

Sztankóczy Zoltán közlekedési szaktanácsadó,
egyetemi oktató, világi teológus, konferenciai
elõadó, szakíró.
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1919. október 3-án született

Oborzil Gyula bõripari szakember, több egy-
házközség harangjának adományozója.

1919. október 19-én született

Kisgyörgy Jenõ gépészmérnök, gazdasági hiva-
talvezetõ.

1889. október 26-án halt meg

Mátéfi Zsuzsanna tanítónõ, festõmûvész.

1908. október 20-án halt meg

Bedõ Albert erdész, szakíró, az Országos Erdé-
szeti Egylet titkára, miniszteri tanácsos, állam-
titkár, az MTA tagja, a Lipót Rend, a Fölkelõ
Nap és a Vaskorona Rend tulajdonosa, a DFE
elnöke, fõtanácsi tag.

1915. október 24-én halt meg

Grádl Sándor MÁV-felügyelõ, a budapesti egy-
házközség presbitere, a templomépíttetõ bizott-
ság tagja.

1916. október 8-án halt meg

Vajda Emil tanár, zenei író, karmester, szer-
kesztõ.

1926. október 24-én halt meg

Karsai Sándor jogász, államtitkár, a gyer-
meknap meghonosítója.

1929 októberében halt meg

Ürmössy Sándor alezredes, a cserkészcsapat
könyveinek adományozója.

1934. október 17-én halt meg

Dalmady Zoltán ezredorvos, a Pázmány Péter
Tudományegyetem c. rendkívüli tanára.

1937. október 31-én halt meg

Ujlaki Géza ügyvéd, egyetemi magántanár,
szakíró, szerkesztõ, a BSIE elõadója, az Igazga-
tó Tanács és a budapesti egyházközség presbi-
tériumának tagja, a dunapataji egyházközség
jótevõje.

1942. október 24-én halt meg

Zsakó Andor törvényszéki bíró, egyházi taná-
csos, a III. fokú fegyelmi bíróság tagja.

1943. október 13-án halt meg

Kozma Jenõ ügyvéd, politikus, kormányfõtaná-
csos, a Misszióház létrehozásának tevékeny
munkása.

1948. október 11-én halt meg

Boros László jogász, újságíró, író, egyházi jogta-
nácsos.

1949 októberében halt meg

Szent-Királly András miniszteri tanácsos, a bu-
dapesti egyházközség presbitere.

1957 októberében halt meg

Murvay Árpád jogász, orosházi szórványgond-
nok.

1961 októberében halt meg

Gál Jenõ táblai ülnök, a budapesti egyházközség
alapító tagja, köri fü. gondnok.

1961. október 17-én halt meg

Barabás Istvánné, az óvónõképzõ igazgatója, a
vasárnapi iskola vezetõje.

1964. október 5-én halt meg

Orbók Attila, politikus, újságíró, író, a Magyar
Írók Egyesületének fõtitkára.

1970. október 9-én halt meg

Szabó Gáborné Weress Jolán népnevelõ, presbi-
ter, EKT tag, Nõszövetségi és Konferenciás tá-
bori elõadó, a finn Lotta Svaerd kitüntetés
tulajdonosa.

1972. október 7-én halt meg

Májai Ferenc árvaszéki elnök, polgármester, a
budapesti egyházközség presbitere.

1973. október 7-én halt meg

Fodor József költõ, szerkesztõ, az Irodalmi Ta-
nács tagja, a Magyar Írók Szövetségének elnö-
ke, Baumgarten /1943/, Kossuth-díj /1957/ és a
Munka Vörös Zászló érdemrend tulajdonosa.

1974. október 23-án halt meg

Lengyel Menyhért, színdarabíró. 1925-tõl uni-
tárius. A „Csodálatos mandarin” c. ba-
lett-pantomim szövegkönyvírója.

1977. október 26-án halt meg

Gálna Sándor lelkész, zenetanár.

1978. október 3-án halt meg

Pethõ István lelkész, püspöki helynök.

1978. október 13-án halt meg

Pap Ádám járásbíró. A kecskeméti szórvány
egyik szervezõje.

1981. október 5-én halt meg

Anghi Csaba, az Állatkert fõigazgatója, c. egye-
temi tanár, szakíró.

1990 októberében halt meg

Orbán Zoltán jogász, a pestszentlõrinci egyház-
község presbitere.

1998 októberében halt meg

Vári Béla, a Mezõgazdasági Minisztérium fõ-
mérnöke.
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Novemberi emlékezés

November a halottakra való emlékezés hónap-
ja. Egyházunk minden esztendõben lerója kegyele-
tét jeles elõdeink emléke elõtt. Ebben az
emlékezési folyamatban most két olyan alig ismert
XVI–XVII. századbeli elõdre emlékezünk, kik kö-
zül az egyik életével, a másik pedig szabadsága és
vagyona elvesztésével fizetett.

A XVI. század utolsó évtizede és a XVII. század
kezdete nehéz és tragikus kora úgy Erdély, mind
az unitárius történelemnek. Mindkettõ a katoli-
kus egyház befolyása alatt álló Báthory-család
uralmát szenvedi. Báthory Zsigmond, aki a len-
gyel királlyá elõlépett István képében ül Erdély fe-
jedelmi székében, Rudolf császárral szövetkezve
diadalmaskodik a török felett. Tartva annak újabb
támadásától, 1597-ben elhagyja Erdélyt, de a kö-
vetkezõ évben már ismét annak fejedelme.
1601-ben Zsigmond lemond Báthory Ándrás bíbo-
ros javára, ám annak az év végén bekövetkezõ ha-
lála után ismét Erdély fejedelme. A Zsigmondot
segítõ császári hadaktól szabadulni akaró erdélyi
nemességet Basta császári tábornok és Mihály ha-
vasalföldi vajda egyesült erõvel legyõzi. Ekkor ve-
szi kezdetét az a „rémuralom", amely Erdély
legsötétebb korszakaként jellemezhetõ. Mivel úgy
Basta, mind Mihály a császár nevében lép föl a
szabadságukhoz ragaszkodó erdélyiekkel szem-
ben, a csatározások – kisebb-nagyobb szünetektõl
eltekintve – szinte napirenden vannak.

Ezen csatározásoknak egyik jelentõs helye az
akkor már kevésbé „kincses”-nek nevezhetõ Ko-
lozsvár, amelyet Basta helyõrsége tart megszállva.
A helyõrség engedve a polgárság óhajának, meg-
nyitja a város kapuit a késõbbi tábori országgyûlé-
sen fejedelemmé választott Székely Mózes elõtt. A
sokat szenvedett kolozsváriak haragja a jezsuiták
ellen fordul. Klastromukat lerombolják, s az ott
maradó jezsuita papokat a városból kiûzik. A kato-
likus történetírók ezt az eseményt az unitáriusok
rovására írják, s a felbujtással az egyház akkori
vezetõit vádolják. Hogy azoknak mi írható rovásá-

ra, azt ma nehéz volna tárgyilagosan megítélni. A
történelem nem is rajtuk, hanem a város az évi
unitárius királybíráján, Tóházi Mihályon vesz
elégtételt. Tóházi Mihály hasonnevû apja szûcs-
mesterként a szûcslegények céhszabályzatának
egyik életre hívója. Fia azonban nem szûcs, hanem
az ötvösmûvészetnek hódol. Mint tekintélyes pol-
gárt 1603-ban Kolozsvár fõbírájának választják.
Ebben a tisztségében – miként a város polgárságá-
nak többsége – õ is Székely Mózes hadainak Ko-
lozsvárra való beengedése mellett foglal állást, s
ezért életével fizet.

A császári hadakkal visszatérõ Basta elõtt õt is
bevádolják jezsuitaellenes magatartásáért. Ezért
Basta elfogatja és halálra ítéli. Az ítélet végrehaj-
tásától az menthetné meg, ha elhagyja unitárius
hitét és katolizál. Mivel erre Tóházi nem hajlandó,
Basta 1603 szeptemberében Déván fejét véteti.

Tóházi életérõl rövid tudósítást Herepei János
(„A házsongárdi temetõ régi sírkövei”, 1988) és Bá-
lint József („Kolozsvári emlékírók”, 1990) közöl-
nek. Herepei megemlíti, hogy „Déva vára Dávid
Ferenc után Tóházi gyászát is õrzi”.

Az említett gyászos idõszaknak azonban van
még egy unitárius üldözöttje: Baka Ferenc
(�1640). Herepei János révén tudjuk, hogy Baka
tagja annak a kolozsvári mészároscéhnek, amely
templomi szolgálata fejében a templomot körülve-
võ épületben kap üzlethelyiséget. Négy gyermeke
1622-ben a pestisnek esik áldozatul. Õ is híve – mi-
ként Tóházi Mihály – a város kapuit Székely Mó-
zes hadai elõtt való megnyitásnak. Azonban a
császáriak visszatérésekor Gellyén Imre fõbíró be-
vádolja Bastánál. Baka Tóházinál kisebb bünte-
téssel, vagyonvesztéssel és börtönbüntetéssel
ússza meg a korabeli „zendülésben” való részvé-
telt.

Legyen áldott mindkettõ emléke!

Kelemen Miklós

Omló Déva vára, hitünk Golgotája –
lelkünk most arra jár,
hol élet és halál
béklyóit lerázza...
Omló Déva vára, elvész a homályba,
ám ki ott szenvedett,
õrzi a szeretet
s hû szívünkbe zárja...

Gellérd Imre



24 UNITÁRIUS ÉLET 2003. szeptember–október

Akik elõttünk jártak...

IN MEMORIAM GELEI JÓZSEF (1885–1952)
A Dávid Ferenc Egylet 2003. szeptember 21-én tartott

mûsoros estjének „Elnöki beköszöntõ”-je

Kedves Gyülekezet!
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket, ezen ünnepi ren-
dezvényünk résztvevõit. Külön köszöntöm nagy
örömmel Faragó Laura énekmûvész és Bánffy
György Kossuth-díjas színmûvész testvéreinket,
akik kérésünkre elvállalták, hogy mûvészi közremû-
ködésükkel emelik estünk színvonalát. Elõre is hálá-
san köszönjük. Meleg szeretettel üdvözlöm Gelei
József megjelent 3 lányát – Klárát, Juditot és Ildikót,
családtagjaikkal együtt – akik Debrecenbõl, Buda-
pestrõl ill. Szegedrõl jöttek el, hogy velünk együtt ál-
dozzanak édesapjuk emlékének.

Az Egylet tagjai és rendezvényeink rendszeres
vendégei tapasztalhatták, hogy a mai alkalom meg-
hirdetett témájának jellege eltér a múlt évi rendez-
vényeinkétõl.

Akkor a sok „kerek” n e m z e t i jubileum megkí-
vánta, hogy hazánk történelmi nagyjaival foglalkoz-
zunk (Vörösmarty, Kossuth, Rákóczi).

Úgy gondoltuk, eljött az ideje annak, hogy e g y-
h á z u n k néhai nagyjaival foglalkozzunk, s az õ éle-
tükbõl, magatartásukból, tetteikbõl merítsünk erõt
egyházunk jelene és fõleg jövõje számára. Elsõként a
XX. századot céloztuk meg.

Mint a gyülekezet egyik legidõsebb tagjának, al-
kalmam volt csaknem nyolc évtized alatt számos
személyes élményt szerezni, egyházunk tagjait sze-
mélyesen megismerni, tapasztalatokat gyûjteni.
Ezek egy részét szeretném most hallgatóságommal
megosztani.

Igen értékes adatokat kaptam a Gelei család tag-
jaitól, valamint Gelei olyan tudós társaitól, akik a
különbözõ szakmai fórumokon tartottak megemlé-
kezést róla (pl. halála 15. évfordulóján).

Személyes élményeim közül kiemelkedik az
1941. évi marosvásárhelyi zsinat, amely alkalommal
Józan Miklós püspöki vikáriust püspökké, dr. Gelei
József akadémikus, egyetemi tanárt pedig az Unitá-
rius Egyház fõgondnokává választották, Kolozsvár
székhellyel.

Családjaink kapcsolata még a múlt század elejére
nyúlik vissza. Nyiredy nagyapám a kolozsvári kollé-
gium tanára volt, akirõl dr. Gál Kelemen „A Kolozs-
vári Unitárius Kollégium Története” címû
kétkötetes munkájában többek között így ír: „Tanít-
ványai rajongtak érte. Nekik õ „Géza bácsi” volt. Ta-
nítványaitól nem állott távol a tanári katedra
olimpuszi magaslatán, hanem leszállott közéjük.
Egyéniségébõl a szeretetnek az a titkos, áldott flui-
duma áradt, amely ellenállhatatlanul megnyerte ta-
nítványai szívét. A tanuló nem félelemmel és
szorongással, hanem örömtõl pirult arccal közeledik

hozzá. Ez a megnyerõ, mindenkit meghódító, elbájo-
ló meleg szeretet ömlik el egész lényén.”

Nagyapám hamar felfedezte a „Jóska gyerekben”
a tehetséget és fölkarolta.

Gelei Jóska az elsõ gimnáziumtól kezdve minden-
napi látogatója és „vendége”, helyesebben családtag-
ja volt a Széchenyi téri Nyiredy háznak, aki ott
sajátította el az évek során a társadalomba való beil-
leszkedés csínját-bínját, s aki a több évvel fiatalabb
édesapám számára a tanulásban segítséget jelen-
tett. Egy életre szóló barátság – s talán annál is több
– alakult ki az „ifjú tanár” és a „nebuló” között. Ezzel
magyarázható az, hogy ha késõbb az évtizedek során
Gelei professzornak Budapesten volt dolga, vagy át-
utazott Budapesten, mindig nálunk szállt meg, eb-
ben az épületben, a II. emeleti lakásunkban.
Ilyenkor hihetetlen nagy élményem volt fõgondno-
kunk társasága.

Amikor hónapokkal ezelõtt elkezdtem foglalkozni
a „Gelei-témával”, a legnagyobb problémát az jelen-
tette számomra: hogyan tudok megfelelõ adatokhoz
hozzájutni e g y h á z i vonatkozásban. Ez Kolozs-
várral kapcsolatban teljesen kilátástalannak tûnt.
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S ekkor kaptam egy váratlan – azt kell monda-
nom – „isteni ajándékot”: régi családi irataimat ren-
dezgetve kezembe akadt egy, a Hõgyes Endre utcai
templomunkban tartott elõadásnak a kézirata, me-
lyen édesapám keze írásával a következõ néhány sor
szerepelt: „1967. január 15. Hõgyes utcai
evangélizáció.” Édesapám – aki egyébként a Dávid
Ferenc Egyletnek is alelnöke volt – ezt az elõadást
pontosan olyan alkalomra írta, amilyenre én készül-
tem; az elõadás Gelei ugyancsak (véletlenül) elõke-
rült posztumusz kéziratára épült.

Az elõadás elsõ sorai így hangzottak: „Hogy ki
volt Gelei József, e gyülekezet elõtt – gondolom –
nem kell különösebben tárgyalnom.”

Én azonban nem kezdhetem így, hiszen az idõ-
közben eltelt emberöltõ természetszerûen azt ered-
ményezte, hogy a jelenlegi hallgatóság soraiban
legfeljebb egy-két személy ülhet, aki ismerte, vagy
egyáltalán hallott néhai fõgondnokunkról.

Gelei József 1885-ben született a Háromszék vár-
megyei Árkos községben, Gelei Mózes és Para
Rákhel székely földmûves házaspár legidõsebb gyer-
mekeként. Tanulmányait az árkosi unitárius iskolá-
ban kezdte (ami egyébként most az õ nevét viseli).

Az elemi végeztével a minden ismeretre éhes
gyermek tovább szeretett volna tanulni, ennek azon-
ban az anyagiak hiányán túlmenõen az is akadálya
volt, hogy a székely szokásjog szerint a legidõsebb fiú
örökölte a földet, a birtokot, a többi gyermek mester-
séget tanult, vagy felsõbb iskolát végzett; a lányokat
kiházasították. Az édesapa e szerint képzelte gyer-
mekei jövõjének alakulását. A falu unitárius papja
és iskolaigazgatója pártolták a kis Jóska elképzelé-
seit, és minthogy az iskola abban az évben ösztöndí-
jat kapott a kolozsvári kollégiumba, meg tudták
gyõzni a szülõket.

Jóskát a kollégiumban az elsõ perctõl kezdve csa-
lódás érte: osztálytársai ugyanis – milyen a gyerek! –
elkezdték csúfolni falusias („árkosias”) beszédje mi-
att. Jóskánk azonban nem olyan fából volt faragva,
hogy elcsüggedjen. Ehelyett megvárta éjszakánként
azt az idõpontot, amikor az ellenõrzés is nyugovóra
tért, és ekkor szép csöndben kiosont a mellékhelyi-
ségbe. No, nem azért, mint a diákok általában teszik,
nem cigarettára akart gyújtani, hanem elkezdte gya-
korolni fennhangon az irodalmi nyelv kiejtését. Ki-
tartó szorgalma természetesen eredményre vezetett.

Érettségi után beiratkozott az akkori Ferenc Jó-
zsefrõl elnevezett Kolozsvári Tudományegyetem
Matematika és Természettudományi Karára, a ter-
mészetrajz és vegytan szakra. Tanárai közül Apáthy
István, a zoológia híres tanára volt rá a legnagyobb
hatással, aki felismerve a törekvõ fiúnak az állattan
– kimondottan a hisztológia és a citológia – iránt ér-
zett különleges érdeklõdését, 1905-ben demonstrá-
tornak neveztette ki az egyetemi Állattani és
Összehasonlító Bonctani Intézethez. Hamarosan ta-
nársegéd lett, és ebben a minõségben dolgozott
1912-ig.

Doktori értekezését egy, az örvényférgek
(Turbellaria) közé tartozó állatról az Olisthanella
hungaricaról készítette, melyet õ fedezett fel a Ko-
lozsvár környéki vizekben.

Apáthy tehetséges fiatal munkatársát 1906-ban
Grazba küldte, ahol egy évet töltött. Mivel elsõsor-

ban az állatok szövettana, késõbb citológiája és en-
nek genetikai vonatkozásai érdekelték, kutatásai
tárgyául a nagytestû és könnyen hozzáférhetõ lapos-
férget: a tejfehér örvényférget választotta.

Késõbb egy-egy esztendõt Münchenben, illetve
Würzburgban töltött tanulmányúton.

– 1912-tõl mint beosztott középiskolai tanár dol-
gozott Apáthy intézetében, ahol minden adminiszt-
rációs munkától mentesen kizárólag tudományos
kutatómunkával foglalkozott.

– 1914-ben „összehasonlító sejttan”-ból egyetemi
magántanári oklevelet szerzett.

– 1919-ben a Kolozsvári Unitárius Kollégium ta-
nárává nevezték ki.

– 1924-ben – a trianoni tragédia következtében –
már a szegedi egyetemen dolgozott, annak Általános
Állattani és Összehasonlító Bonctani Tanszékén.

Szegeden nagy üresség és nagy szegénység fogad-
ta. Az intézet, melynek igazgatója lett, ideiglenesen
egy középiskolában volt elhelyezve, szûkösen és fel-
szerelés nélkül. Szerencsére hamarosan változott a
helyzet: tágas, világos, sok szép helyiségbõl álló nagy
intézetet kapott, ahol – mivel Rockefellerék kellõ
anyagi támogatása is megjött – olyan ragyogó, szé-
pen megtervezett, minden célra megfelelõ intézetet
rendezett be, hogy az külföldi mértékkel mérve is a
kísérleti állattani intézetek sorában az elsõ helyre
kívánkozott.

Észak-Erdély visszacsatolásával a Kolozsvárról
menekült egyetemet Szegedrõl visszahelyezték Ko-
lozsvárra. Így az egyetemmel együtt Gelei József is
visszakerült Kolozsvárra, amit azonban 1944-ben
újra el kellett hagynia, de úgy, hogy még a Szegedrõl
odaszállított könyvek, felszerelések és mûszerek is
egytõl egyig ott maradtak.

Gelei Szegedre tért vissza, de mivel korábbi tan-
széke be volt töltve, egy ideig régi, Szeged környéki
(pusztamérgesi) tanyáján húzódott meg és itt az „ál-
dott” homokon, ahogy õ nevezte, intenzív gazdálko-
dást folytatott.

Néhány esztendõ múltán az Orvostudományi Ka-
ron felállították a Biológiai Tanszéket és erre Gelei
József kapott meghívást. Kutatásainak eredménye-
it több mint 100 közleményben ismertette a szakmai
folyóiratokban (Acta Biologica, Archiv für
Zellforschung, Lisboa, Állattani Közlemények,
Archiv für Zellforschung, Matematikai és Termé-
szettudományi Ért., MTA Mûszaki Tudományos
Oszt. Közleményei; Jenaische Zeitschrift für
Medizin und Naturwissenschaft).

Ez a nem gondtalan élet, – amiben nagy szerepet
játszott harmonikus családi élete: felesége és 4 gyer-
meke, – nagy jelentõségû, csodálatos eredményekkel
járt, ami az elismerés különbözõ fokozataiban is
megnyilvánult:

• Szövettani vizsgálatainak eredményei a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kiadásában jelen-
tek meg, amely munkáért az Akadémia Vitéz-
díját kapta (1910). (Ekkor mindössze 25 éves!)

• 1935-ben Marczibányi-díjat kapott, amihez
5000 (!) Pengõ jutalom is járt. Ez a summa is
mutatja az akadémiai díj jelentõségét, de arról
azzal is képet kaphatunk, ha megnézzük, kik
kaptak az Akadémiától Marczibányi-díjat. (A
díj megalapítója úgy rendelkezett, hogy egyik
évben irodalmi teljesítményért, másik évben
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természettudományos teljesítményért adják ki
a díjat.) Az MTA ezzel jutalmazta Arany János
Toldiját.

• 1923-ban (38 évesen) a Magyar Tudományos
Akadémiának levelezõ tagja, 1938-tól pedig
rendes tagja lett.

Meg kell említenünk egy magas nemzetközi elis-
merést is, melyet 1938-ban a szegedi és a helsinki tu-
dományegyetem közti kimagasló kapcsolatok
kiépítéséért kapott (mint az egyetem rektora), Finn-
ország államfõjétõl, ez a Finn Fehérrózsa Lovagrend
Nagymestere elnevezésû kitüntetés.

Ennyiben kíséreltem meg, hogy röviden megis-
mertessem Önökkel néhai nagynevû fõgondnokunk

életrajzát és tudományos munkásságát. Szavaimat
egy idézettel zárom, ami egy évvel ezelõtt – halála
50. évfordulóján – hangzott el egyetemi utódja, dr.
Gúlya Károly professzor emlékbeszédének zárómon-
dataként: „Gelei József professzor tudományos nagy-
sága elõtt tisztelgek – ám számomra más az, ami
életmûvében a legtiszteletreméltóbb. Ez pedig az,
hogy mindig volt ereje újra kezdeni és a nehéz idõk-
ben is tisztán, teljes életet élni.”

Most felkérem Bánffy György Kossuth-díjas szín-
mûvész urat, szíveskedjék Gelei József szellemiségét
felidézni.

Dr. Nyiredy Szabolcs

A Dávid Ferenc Egylet 2003. szeptember 21-én tartott mûsoros estjén

Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész által elmondott „Gelei József

szellemisége” c. megemlékezés
Gelei József az élettan, a biológia tudományának

nemzetközileg elismert tudósa, mély hitû unitárius, a
tettekben megnyilatkozó cselekvõ unitarizmusnak
egyik ékes példaképe. Elegendõ ennek bizonyítására
csupán az õ kezdeményezésére és hathatós támogatá-
sával, annak idején Erdély-szerte életre hívott ún.
Berde-bizottságok tevékenységére utalnom.

„Célunk az volt” – írja – „hogy az egyházi élet szol-
gáinak utánpótlására közköltségen jeles ifjakat nevel-
jünk abból a szegényrendû székely nemzetbõl,
amelybõl Berde Mózes és sok-sok más társa elõnõtt. A
középiskolás Berde-ifjak száma rövidesen negyvenre,
az ipari tanulók száma ötvenre emelkedett. Közel évi
egyszázezer pengõ költségvetéssel dolgoztunk. „Nagy
volt a lelki gyönyörûségem – írja a továbbiakban –
mert Berde-ifjaink nagy lelkesedéssel tanultak, kö-
zépiskolás diákjaink legelejét adták, ipari tanuló ifja-
ink pedig lelkészvezetõik alatt lelkes együttességben
nevelkedtek. De épp oly lelki gyönyörûségem tellett az
egyháztagok áldozatkészségében is: közülük többen
egy-egy diák teljes évi költségeit vállalták. Eltûnõdhe-
tünk afölött, hogy az idõk múltával eredményeiben és
hatásában mivé is terebélyesedhetett volna ez a gyö-
nyörû mozgalom.”

Unitárius köztudatunk érdeklõdésére méltán tart-
hat számot néhai fõgondnokunknak ez a mondhatni
végrendeletszerû írása, személyes élményekkel és ér-
zelmi vonatkozásokkal átszõtt önvallomása, amelyet
életének legutolsó szakaszában a szegedi belklinika
betegágyán, fájdalmaktól gyötört és mégis olyan bátor
lélekkel vetett papírra.

Ebbõl, az evangéliumi idézetekre sûrûn hivatkozó
írásból, amely egy mélyen vallásos lélek unitárius élet-
szemléletét, mondhatnók: teológiai felfogását sûríti
össze, szeretnék vázlatszerûen egy-két szemelvénytö-
redéket kedves hallgatóim elé tárni.

A terjedelmes írás több fejezetre oszlik, így:
– A hit világa
– A mi egy Isten-hitünk
– Az ember viszonya Istenhez
– Az Isten viszonya az emberhez
– Jézus, a földi ember
– Jézus, a mi tanítómesterünk
– Jézus, tanítása az embereknek és az emberekrõl
– Az élet és az élet célja stb.
Igen figyelemreméltóak azok a gondolatok, melye-

ket az ima jelentõségéhez fûz: Az ima nem egyszerû Is-
tenhez szóló fohászkodás, melyben egymástól messze
esõ két lény szerepel: a földön álló, térdeplõ vagy alá-
zattal leboruló esdeklõ ember és a tõle egek messzesé-
gében trónoló Úristen, hanem imádkozó együttélés
Istennel.

Boldogult Barabás anyai nagyanyámtól, aki szor-
galmas templomba járó és Bibliaforgató volt, azt lát-
tam, hogy mielõtt valami dolgához hozzálátott, mindig
magába szállással imádkozott. Hit áradt belõle. Fia,
boldogult édesapám is hasonlóképpen élt. Nem volt
munka, amit ne Isten nevével kezdett volna. Ha ta-
vasszal az elsõ ekebarázdát húzta, ha munkatársai
élén az elsõ sarlóvágást tette vagy kaszáját elõször
mélyesztette a fûbe – dolgát mindig ima elõzte meg.
Tekintete elõbb az égre villant „Isten segedelmével” –
mondta.

Engem a Biblia olvasásába is Barabás nagyanyám
vezetett be kisgyermek koromban. Szegénynek mikor
90 esztendõs kora körül már messze volt a templom,
haláláig minden vasárnapi foglalatossága harangkon-
dulástól, amíg a templomból haza nem érkeztünk, a
Biblia olvasása volt. Templomozás után pedig velünk
olvastatta fel a Bibliának azt a részét, ahonnan a pap
az alapigét vette.

A Bibliát pedig megilletõdött lélekkel kell olvasni.
Magam úgy vagyok vele, valahányszor kézbe veszem
újra és újra megélek benne mindent, mintha az esemé-
nyek vetítõvásznon játszódnának le elõttem. Együtt
járok-kelek a tanítványokkal Galileából Júdeába,
Kapernaumból Bethsaidába. Ott szorongok a sokaság-
ban és hallgatom a szent igéket. S végül ott állok az
asszonyokkal, s újra meg újra hallom a világ leggyö-
nyörûbb szózatát, ami ember ajkát valaha is elhagyta:
„Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cse-
lekszenek.”

„Bár szép és nemes dolog – írja a továbbiakban – a
vallásos áhítatban elmerülni, de van ennél szebb do-
log: az Isten parancsolata szerint véghezvitt cseleke-
detekben gazdag életet élni. Ne csak ne ölj, hanem a
sebesültnek testi-lelki sebeit kötözd be és gyógyítsd
meg. Ne csak ne tégy hamis tanúbizonyságot, hanem
az igazságot bátran hirdesd és bárkinek igazát kéret-
lenül is pártold. Légy bátor harcosa a nagy elvnek,
hogy mindenki mindenkiért felelõs.”

Megragadó epizódot elevenít fel Gelei Jézus tanítá-
sainak legszebbikével: a szeretet igéjének hatásával
kapcsolatos személyes élményérõl is.

„A berlini egyetem a második világháború idején
meghívott, hogy újabb tudományos vizsgálataimról
tartsak elõadást. Mikor az elõadói asztalhoz léptem,
az ülés elnöke a szokásnak megfelelõen köszöntött a
hallgatóság elõtt. A személyemnek szóló üdvözletre
adott köszönõ válaszomban a szeretetrõl szóltam,
mint a nemzeteket és az emberiség teljességét egybe-
kapcsoló krisztusi igérõl.

Elõadásom végén hozzám jött az egyik német pro-
fesszor kartársam felesége (maga is orvosdoktornõ), és
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nem kutatásom eredményeiért, hanem az elõadáso-
mat bevezetõ szavaimért üdvözölt. Kijelentette, hogy a
németségnek ebben a könyörtelen korszakában sem-
mi jobbról nem beszélhettem volna, mint a szeretetrõl,
mert a németség ma éppen a szeretet igéjérõl feledke-
zett meg teljességgel. S ettõl van ez a zûrzavar a front
mögötti országban és a harctereken egyaránt. Szavait
azzal a kijelentéssel fejezte be, hogy õ az üdvözlésre
adott válaszomból arra a határozott meggyõzõdésre
jutott, hogy én vallásos ember vagyok, mert csak vallá-
sos meggyõzõdésû embernek lehetnek a szavai olyan
hitet ébresztõek, mint aminõk ajkamról elhangzottak.
Mikor elárultam neki, hogy egy magyar egyháznak va-
gyok világi vezetõje, mélyen megilletõdött lélekkel
arra kért: adjak neki alkalmat további beható beszél-
getésre is. A beszélgetésre férjét, német biológus kar-
társamat is magával hozta, aki nem tartozott a hívõ
emberek sorába. Vitánk az Isten, Jézus, az Egyház,
valamint a valláserkölcsi nevelés kérdései körül forog-
tak este fél tíz órától éjfél utáni két óráig. Hogy meg-
gyõztem-e a férjet felfogásom helyes voltáról, nem
tudom, azt azonban láttam, hogy az orvosnõ arcán és
könnybeborult szemein sok-sok öröm és lelki gyönyö-
rûség csillant meg, amiatt mert vallásos felfogását
(evangélikus volt) megerõsíteni, nevelési törekvéseit
igazolni tudtam. Többé nem állok egyedül férjemmel
szemben és úgy érzem ezentúl nem fogok kilátástalan
harcokat vívni – mondta a német orvosnõ búcsúzóul.
Ekkor tudtam, éreztem: beszélgetésünk során Jézus
jött közénk. „Mert valahol ketten vagy hárman egybe-
gyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” Mt
18,20. Késõbb levélben értesített, hogy férje hozzájá-
rult gyermekeik vallásos neveltetéséhez. A szeretet
igéjének egy tudóson aratott gyõzelme volt ez.”

„Az élet és az élet célja” c. fejezetben a szerzõ azt
fejtegeti, hogy „az élet célja az önismerés és az, hogy
mindent, amit magunkon és magunkban felismerünk,
erõnkhöz képest szebbé, jobbá és tökéletesebbé te-
gyünk. Az élet útja önmagunk felé vezet. Isten közelé-
be pedig ne a gyászoló közönség végtisztessége és
szeretteinek siralma közben törekedjünk, hanem jóval
azelõtt, az élet derûjén, környezetünk és a magunk lel-
kes vagy áhítatos lelki vigaszsága közepette. Ha Isten
a földi élet szépségét nekünk adta, és annak lélekben
való élvezetére bennünket itt szerelt föl, akkor
higgyük, hogy az élet minden tartalmával bennünket e
világhoz köt. Ha Isten tökéletesedésünket e világgal
szoros összefüggésben oldja meg, akkor higgyük, hogy
ez a földi élet értékes, annak van értelme. Ha Isten
akarata volt, hogy lelkünket itt e földön fegyverezzük
fel az ige igazságával, szeretetben itt nemesedjünk
meg, akkor higgyük el, hogy lelki életünk is szorosan e
földhöz köt bennünket. Ha Jézus fennszóval hirdette,
hogy Isten az élõk Istene, akkor higgyük el, hogy Isten
bennünket e földi országban szeret a legjobban, s így
életünk céljait e földön valósítsuk meg az Istentõl
adott élet széppé tételével.”

Megszívlelendõ és az egyház mindenkori vezetésé-
re elhívott atyánkfiai számára zsinórmértékül szolgál-
hatnak a néhai fõgondnoknak az egyházigazgatás
irányelveit illetõ útmutatásai is. Sajnos mindössze rö-
vid három évre terjedt egyházi mûködése (1941–1944),
de ezalatt 52 egyházközséget látogatott meg, minde-
nütt irányt mutató elõadásokat tartott, mert – mint
írja – kötelezõnek tartotta magára azt az elvet, hogy
aki az egyház szolgálatára rendeltetett, az feladatait
igazában nem az egyházi közigazgatás ellátásában,
hanem a hívek ügyes-bajos dolgainak meghallgatásá-
ban és elirányításában töltheti be.

„Fáradozásaimban Isten felejthetetlen élmények-
ben részesített – jegyzi fel elragadtatott szavakban. –

Népünk mindenütt határtalan ragaszkodással foga-
dott. S közben mennyi ékes, apró élmény vadvirága
hullott a lelkemre. Hogy értett ez a nép csokorba fogni
hálás lelkének virágait.”

Részletesen foglalkozik az írás a püspöki,
egyházközigazgatási, majd a lelkészi szolgálat s álta-
lában az egyházi élet egészére kiterjedõ feladatokkal,
sokrétû eligazítást adván az érdekeltek számára.

Alig lehet lelki megrendülés nélkül olvasni végsõ
vallomásához fûzött zárószavát, amelyben egy az élet
és halál mezsgyéjén vívódó, de mindenekkel megbéké-
lõ, mélyen vallásos, hivõ lélek hálafohásza szárnyal az
Egek Urához:

„Most az írás végeztével hadd járulhassak, jó
Atyám, elõdbe.

Hadd köszönjem meg, hogy hozzásegítettél a Teve-
led való foglalatossághoz.

Köszönöm, hogy nehéz, hónapokig tartó súlyos be-
tegséggel sújtottál, de köszönöm ebben fõként azt,
hogy vele alkalmat adtál parancsaid és rendelkezéseid
mélyebb megismerésére.

Köszönöm, hogy betegségem mélypontján megláto-
gattál, és mikor hitvestársammal azon szorgoskodtunk,
hogy igehirdetõ pásztorod egy rövid imával segítse
szenvedésem elviselését, Te abban a pillanatban elkül-
dötted és megjelentetted betegágyamnál fölkent szolgá-
dat.

Köszönöm, hogy tanításaid elvonták figyelmemet
belsõ bajaimról. De nemcsak elvontad, hanem szent
lelkednek azzal a gazdagságával telítettél, amelyet Te
adtál a világnak.

Köszönöm, hogy betegségem alatt is fejlõdhettem
és tökéletesedhettem.

Vezesd a fejlõdés és tökéletesedés útján egyházam
egykor általad reám bízott népét is.

Köszönöm, hogy amíg testemnek hónapokon át
munkátlanul kellett tespednie, annál cselekvõbb éle-
tet folytathatott lelkem.

Tanítsd meg most a te népedet is, hogy a jó cseleke-
det nemcsak az egészséges élet biztosítéka, hanem a
gyógyulásnak virágzó mezõk felé vezetõ áldott ösvé-
nye.

Tedd, jó Atyám, hogy immár kijuthassak az egész-
ség tarka virágú mezejére, hogy testemmel is a cselek-
võk, a te mezõiden munkálkodók sokaságába sorakoz-
zam be.

Atyám, én dicsõítettelek Tégedet, most dicsõíts
meg engem azzal a dicsõséggel, mellyel mindenki az
egészségesek táborában munkálhatja a Te országodat.

Mindezeket tedd Atyám, hogy a tebenned vetett hit
alapján, az örökélet részesévé lehessek én is, népem is.
Ámen!

Szeged, Belklinika, 1946. március hava.”
A hosszan tartó betegség után Gelei talpra állt és

további 6 esztendõn keresztül lankadatlan energiával
dolgozott, mind az egyetem, mind az egyház ügyeinek
elõbbre vitele érdekében.

1952 tavaszán Dobogókõre vitte fel tanítványait.
Ez lett földi életének utolsó útja a természetben; május
20-án eleget tett az égi behívónak: visszaadta nemes
lelkét Teremtõjének.

Egy férfiról emlékeztünk, kinek lelkében szent egység-
ben forrt össze hit és tudomány.

Tudománya igazában hitének fényében tündöklött,
hitét pedig tudományának szomjas lélekkel kutatott és
földerített igazságai tették rendíthetetlenné.

Eredményekben gazdag, hivõ életének útmutatása
példaképpen ím elõttünk áll, kövessük õt!

néhai Dr. v. Nyiredy Géza
(1894–1968)

* * *
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Egyházközségeink életébõl

Így élünk és dolgozunk Füzesgyarmaton és a Gyula és
Környéke Szórványgyülekezetben

A nyári nagy lendület nem hagyott alább az is-
kolakezdésekkel sem egyházközségünk életében.
Talán csak annyi vehetõ észre, hogy e sorok írójá-
nak két szomszédos faluban, Darvason és
Bélmegyeren vállalt oktatói munkája miatt még
inkább be kell osztania idejét, hogy az eddigi ered-
mények ne maradjanak el a hitélet terén sem. Egy
augusztus végi erdélyi látogatás, szülõföldi feltöl-
tõdés után teljes erõvel vetettük bele magunkat a
munkába.

Szeptember elsõ szombatján, 6-án délután 5 óra-
kor, hétköznapi istentisztelet keretében megke-
reszteltük egykori tanítványom, Barabás Tibor és
neje elsõszülött gyermekét, aki a keresztségben a
Dóra nevet kapta. Legyen Istenünk áldása a fiatal
család életén, hogy nevelhessék gyermeküket és
vállalhassanak újabb testvérkét is melléje. Szép al-
kalom volt ez a délután újra megmutatni magun-
kat, hogy templomépítõ elõdeink hite, hûsége még
mindig él, jóllehet rendszerek változásával búvópa-
takként eltûnik, de újra elõjön.

Egy héttel ez esemény után, 13-án részt vettünk
Szegeden, a Dóm-téren tartott „Világvallások Kert-
je" címû rendezvényen, ahol e sorok írója elõadást
tartott egyházunk történelmérõl, jelenérõl és saját
maga által megzenésített, híres magyar költõk ver-
seit énekelte. Egyházunk bemutatkozásáról külön
cikkben számolunk be e lap hasábjain. Minél több
ilyen alkalom kell!

Szeptember 21-én, délután 3 órakor tartottuk
meg a hittanos évnyitót. Ahogy ez már szokássá
lett, gyermek-istentisztelettel kezdtünk, amelyen a
„szolgálatot” a nyáron konfirmált Hegyesi Barbara
végezte nagy elismerést kiváltva. Utána elfogyasz-
tottuk az agapét és kisorsoltuk a tombolákat, ami-
ket híveink adtak össze. Legyen hála és köszönet
minden áldozathozónak!

Szeptember 27-én nyugdíjasdalárdáinkkal sze-
repeltünk a helyi klub megalakulásának 40 éves ju-
bileumi ünnepségén. Mind a bélmegyeri, mind a
füzesgyarmati énekeseink kitettek magukért. Ez
ünnepi alkalomra a klub zászlót kapott a polgár-
mesteri hivataltól, amelynek felavatásában e be-
számoló írója is részt vett. Közösségi munkánk ki-
emelkedõ pillanatait éltük meg ott.

Az Õszi Hálaadás ünnepe számos hívünket el-
hozta az úrvacsorával egybekötött istentisztele-
tünkre, annak ellenére, hogy nagyon szerény ha-

gyománya van ennek az ünnepnek itt ezeken a tá-
jakon. Délután az ünnepi úrvacsorát elvittük a
helybeli Idõsek Otthonába is, ahol szép számban
éltek az alkalommal. Már tavasz óta igyekeztünk
megkönnyíteni a nehezebben mozgó híveinknek,
idõseknek és gyengélkedõknek a templomlátoga-
tást azzal, hogy autóval elmegyünk utánuk, és
haza is visszük õket. Ezt a kezdeményezésünket
az ünneppel rendszeresítettük és folytatjuk, mert
a nehezedõ útviszonyok miatt erre még inkább
szükség lesz, hogy az imádkozni vágyók eljuthas-
sanak templomunkba.

Megkezdtük az említett évnyitóval a hitokta-
tást. Újdonságként vezettük be azt a lehetõséget,
hogy a hittanórák elõtt egy óra, csoportos angol-
nyelv-tanítást végzünk az érdeklõdõknek. Ettõl is
reméljük munkánk hatékonyságát.

Október 5-én istentiszteleten emlékeztünk meg
az aradi 13 vértanúról. Felolvasás és vers elhangzá-
sa után a templomkertben, a mártírok emlékmûvé-
nél leróttuk kegyeletünket a szabadság zászlóvivõi
elõtt imáinkkal, éneklésünkkel és virágainkkal. A
mostoha idõben fényt jelentett számunkra ez az
emlékezés.

Október 12-én Gyula és Környéke Szórványgyü-
lekezete kettõs ünnepe volt. /Errõl részletesebb be-
számolóban adunk hírt olvasóinknak./

Október 18-án és 19-én püspöki vizsgálaton vet-
tünk részt Vásárosnaményban és Kocsordon,
amelyrõl következõ számunkban tudósítjuk az ér-
deklõdõket. Október 23-i nemzeti ünnepünkön
együtt ünnepeltünk városunk lakóival. Október
25-én Lakiteleken, Lezsák Sándor országgyûlési
képviselõ meghívására e sorok írója felesége társa-
ságában részt vesz a Bethlen Gábor Politikai Kollé-
gium hétvégi programján, ahol „Hivõként a közélet-
ben – tanúságtételek, életpályák" címen tartott
társaskör közremûködõje lesz.

Október 26-án tartjuk a Reformáció emlék-
napját azt megilletõ mûsorral. November 1-jén
déli 1 órakor a szomszédos Darvas község közte-
metõjében, délután 5 órakor a füzesgyarmati
templomban emlékezünk szeretteinkre a
halottak napja alkalmával, ahova tisztelettel
hívjuk és várjuk híveinket.

Õszi tevékenységünk fõ mozgató rugója a Dávid
Ferenc-emlékünnepélyre való készülõdésünk. No-
vember 16-án, délelõtt 10 órakor a Kossuth rádió
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templomunkból helyszíni közvetítést ad az em-
lék-istentiszteletrõl. Halhatatlan reformátorunk
emlékéhez méltó istentiszteletet kívánunk eljuttat-
ni közeli és távoli híveinkhez és szimpatizánsaink-
hoz, hogy még jobban megismerjék vallásunk, egy-
házunk jelenét és múltját. Alkalomhoz illõ
versekkel, énekekkel, Dávid Ferenc mûveibõl vett
idézetekkel és reformátori munkáját méltató meg-
nyilvánulásokkal igyekszünk élménykeltõvé, ma-
radandóvá tenni e napot.

Hisszük, hogy a Mindenható megáldja eddigi
eredményeinket és gondviselésével megoltalmaz,
segít megvalósítani õszi álmainkat, elképzelésein-
ket.

B. L.

Kettõs ünnepség Gyulán

„Bétölt az idõ és elközelített az az alkalom, ami-
kor a gyulai és környékbeli híveink olyan helyen
gyülekezhetnek össze, ahol sok más csoport, szelle-
mi mûhely mellett az imádkozó lélek is otthonra ta-
lálhat. Ahol eddig voltunk, ott is nyugodtan folyha-
tott az istentisztelet, akár a családi otthonra, akár a
székházra gondolunk, de ez egy kicsivel másabb és
több, mert itt a ház mindig benépesül ilyen vagy
olyan szándékkal és céllal, és gazda nélkül szinte
soha sincs. Ezt az imádkozásnak, unitárius isten-
tiszteletnek és hitéletnek helyet adó helyiséget ál-
dotta meg október 12-én délelõtt a Magyarországi
Unitárius Egyház püspöke, Rázmány Csaba fõtisz-
telendõ. Igazi Hálaadás Napja volt ez az alkalom,
hiszen a szeptember végi ünnepet azért halasztot-
tuk idáig, hogy ez az alkalom adjon õszinte lehetõ-
séget a köszönetre, hálaadásra. Az egyházvezetés
megjelenése emelte az ünnep fényét, hiszen itt volt
Mikó István fõgondnok, és nem utolsósorban az ide
beszolgáló püspökhelyettes-lelkész, e sorok írója és
családtagok, ismerõsök, barátok, testvéregyházak
képviselõi, híveink, szimpatizánsaink. Az avatóbe-
széd után a beszolgáló lelkész úrvacsorára készítet-
te fel a gyülekezetet, amit aztán a fõpásztorral
együtt közösen szolgáltattak ki. A liturgikus rész
után alkalmi versek hangzottak el. Az egyetemes
egyház üdvözletét és jókívánságait Mikó István fõ-
gondnok tolmácsolta a jelenlévõknek. Megköszön-
tük azoknak a fáradozását, akiknek utánajárása
folytán sikerült ezt a helyiséget megkapni és azok-
nak, akiknek rokonszenve, jósága hozzájuttatott e
hajlékhoz. Adja az Isten, hogy mindig legyenek,
akik elõtt megnyíljon az ajtó!

Fél délidõben, innen az Esze Tamás utca 2. szám
alatt lévõ háztól átvonult a hálaadó gyülekezet a
Mûvelõdési Központ „B” épületéhez (volt járási
könyvtár), hogy folytatódjon az ünneplés. Itt is töb-
ben várakoztak már, köztük Dr. Perjési Klára, Gyu-
la város polgármesternõje és más jeles meghívot-
tak, hogy leleplezzük József Dezsõ unitárius
mûvész-rajztanár emléktábláját. József Dezsõ,

mint oly sok jelese a széles hazának, az erdélyi
Firtosváraljáról származott el a trianoni tragédia
után. A 20-as években oroszlánrészt vállalt a szülõ-
földjüktõl elszakadt unitáriusok gyülekezetté szer-
vezésében. Vallásához, egyházához való hûségét
megtartotta mindhalálig, 1965-ig. A második világ-
háború utáni nagy hitrontásban is megmaradt a
gyülekezet lelkiismeretének, bár nem nézték ezt
neki sem jó szemmel, hiszen a város mûvelõdési éle-
tének szervezõje, irányítója, sok-sok tehetség felis-
merõje, útjaiknak egyengetõje volt. A 2000-ben
megjelent „Békés Megye Képes Krónikája” megem-
líti, hogy a híressé vált Kohán György, és még híre-
sebb Koszta Rózália mûvészek, „mint mások is Gyu-
lán”, nála kezdtek el festeni és végezni
tanulmányaikat. Az Erkel Ferenc Múzeum Baráta-
inak Egyesülete egyik tagja, aki a Szórványgyüle-
kezetünk jegyzõje is, – Gyarmathy Zsolt tanár – em-
lítette egyik beszélgetésünk alkalmával, amikor
József Dezsõrõl esett szó, hogy jó lenne emléktáblát
avatni, így megörökíteni az erdélyi unitárius mû-
vész áldozatos ténykedését. Kis egyházunk nevében
fel is vállaltuk a kezdeményezést. Megkerestük a
Polgármesteri Hivatalt, ahol a polgármesternõ
nagy szívélyességgel fogadott és felkarolta ügyün-
ket. Ennek nyomán sikerült az emléktáblát elké-
szíttetni az Unitárius Egyháznak és Gyula Város
Polgármesteri Hivatalának. A táblaavató beszédet
e sorok írója artotta, József Dezsõ érdemeit, D.
Nagy András helytörténész méltatta, a táblát
Rázmány Csaba püspök és Dr. Perjési Klára polgár-
mester asszony leplezte le. Rózsavölgyi Kata gim-
náziumi tanuló verset szavalt. Fõtisztelendõ urunk
és más egyházi személyek is áldást mondtak az em-
léktáblára. Úgy érezzük, hogy istenáldotta volt ez a
nap mindenki számára, de az unitáriusok számára
fõleg, mert újra megmutathattuk, hogy elévülhetet-
len történelmi értékeink vannak, és azokat meg
akarjuk õrizni és mutatni mindenkinek, hogy „látva
lássanak”, és megérezzék és megértsék a kétkedõk
is, hogy nélkülünk nem létezik a magyarság törté-
nelme itt a Kárpát-medencében. Legyen még sok
ilyen szép napunk szép hazánk e kis zugában is.

B. L.

GYÁNI ENDRÉNÉ

a füzesgyarmati egyházközség gondnoka

2003. október 23-án megkapta

Füzesgyarmat város PRO URBE díját.

Szeretettel gratulálunk.

(Következõ számunkban egy hosszabb

beszélgetést közlünk vele!)
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„Gyertyák fényében”
Október 6-a hajnalán Gyõrben

Idõnként viharos lendülettel feltámadó szélben
igyekszem a gyetyákat meggyújtani, és a harangláb
elé helyezni. Hiába erõlködöm, nem sikerül.

Aztán mégis, ha picit rejtve is a tartópillérek vé-
delmében, égni kezd a 13 gyertya. Mindegyiknek
neve, története és együtt történelme van. Jelkép.

Szomorú és gyászos, de amíg ég, nem hal el a re-
mény. Mindig féltem, amikor a kolozsvári, Há-
zsongárdi temetõben Vinkler Brunó minorita atya
sírjánál gyertyát gyújtottam, de minden évben
megtettem. Gyertyagyújtás nélkül nincs október
hatodika. Most is szertartásos komolysággal figye-
lem a pici lángcsóvákat, miközben Reményik Sán-
dor sírfelirata visszhangzik a fülemben: „egy lángot
adok, ápold, add tovább”. Nem az enyém, én is kap-
tam és át kell adnom valakinek, valakiknek. Most
is félek és szomorú vagyok. Ez más, mint az elmúlt
években. Hiába reméltem, nem állították föl Ara-
don az évekig számûzött szabadságszobrot, és ami
még fájdalmasabb, akkora megosztottság van az
emlékezõ nemzet táborában, ami sérti a gyász ke-
gyeletét. Mindennek ellenére a gyertyák mindenütt
égnek és újraélesztik a reményt...

A Gyõri Unitárius Egyházközség minden egyes
tagja egy piciny fáklya, mely a reményt élteti. Meg-
maradni magyarnak, megmaradni unitáriusnak,
megmaradni embernek. Az egyre inkább összeko-
vácsolódó szórványgyülekezet megmaradni akará-
sát tükrözte az egész elmúlt idõszak. Pünkösd ün-
nepén az istentiszteletet követõen, a harang
gyászos csengésétõl, Beregszászi Olga átéléssel
énekelt dalától kisérve járultunk a harangláb elé
gyertyát gyújtani és elhelyezni az emlékezés fekete
gyász- és a remény piros-fehér-zöld szalagát. Tria-
nonra emlékeztünk, amit erdélyi kisebbségi sorssal
a hátunk mögött egész más tartalommal szemlé-
lünk, mint az anyaországiak. Apáink, nagyapáink,

dédapáink ott voltak Doberdónál, Isonzónál majd a
Don-kanyarnál. Értük is égtek a gyertyák. Erdélyi
vendégeink közül sokan magukkal is vittek a szala-
gokból. Azoknak megvan a helyük odahaza. Az is-
tentisztelet rendhagyó jellegét növelte, hogy ekkor
került sor a már év elején kezdeményezett
Küküllõdombóról elszármazottak találkozójára is.
A szószéki szolgálatot Benczédi Ferenc nyugalma-
zott dombói, székelyudvarhelyi kórházlelkész vé-
gezte, külön hangsúlyozva az Erdélybõl elszárma-
zott unitáriusok hitben való megmaradásának
kötelezettségét. Az itthon-otthon paradox voltát
soha nem tudjuk feloldani, ezért mint hídverõk,
közvetítõk kell legyünk hitünkön, erdélyiségünkön
keresztül az elszakított nemzettestek között. Erdé-
lyi örökségünkkel az egyetemes magyar kultúra
értékeit kell gyarapítanunk, õriznünk és ápolnunk.
Erdélybõl visszatérve a határon feltett kérdésre
adott válasz, vállalt feladat, egy szóval sors. Ott-
honról jövünk és haza megyünk.

Az egyházi otthon, a templom felépítése tovább-
ra is ki nem alvó remény, mert Pál apostollal szól-
va, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy
elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Mindaddig, amíg ez a jogos igény (álom?) megvaló-
sul, a lelkészi lakás kertjében tartjuk istentisztele-
teinket, a természet ölén, ahol megtanultunk a kö-
rülményekhez alkalmazkodva élni a kivételes
helyzet (kényszer) adta lehetõségekkel, és egyre
hangulatosabb rendezvényeket sikerül szervez-
nünk. Rossz idõben a helyi részönkormányzat épü-
letét vesszük igénybe.

A pünkösdi nagyszámú gyülekezet szeretetven-
dégséggel zárta az estet. Külön köszönetet mon-
dunk Nagy Ildikó és Nagy Csaba filharmonikusok
közremûködéséért, akik az alkalomhoz illõ zenével
emelték az együttlét meghittségét.
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A nyár gyorsan elszaladt. A rendszeres családlá-
togatásoknak köszönhetõen mind a hat körzetünk-
ben:

1. Gyõr-Mosonmagyaróvár-Vidék
2. Sopron-Csorna-Vidék
3. Szombathely-Sárvár-Vidék
4. Veszprém-Pápa-Vidék
5. Komárom-Esztergom-Vidék
6. Tatabánya-Tata-Vidék

egyre élénkebb a hitélet.
Részt vettünk a Szejkei Világtalálkózon. Ott vol-

tunk Szentgericén, ahol az Erdélyi és Magyarorszá-
gi Unitárius Egyház közös kérdéseirõl tartottak
nem szokványos értekezést, konferenciát. Augusz-
tus huszadikán az állami ünnepségeken képvisel-
tettük magunkat. Augusztus hó végén a konfirmá-
lók számára szerveztünk egyhetes tábort a
Százhalombatta melletti Dunafüreden. Az ottani
felkészítésnek is köszönhetõen az idén hét ifjú tett
tanúbizonyságot hitérõl és vett elõször úrvacsorát
az Õszi Hálaadás ünnepén.

Szeptember 28-án megkonfirmáltak: Dénes
Andrea (Brassó-Gyõr), Kozma Klára Noémi
(Kolozs-Nagyvárad-Töltéstava), Kozma Pál Szilárd
(Kolozs-Nagyvárad-Töltéstava), Németh Varga

Hunor (Csíkszereda-Bõsárkány), Sipos Réka (Ma-
rosvásárhely-Gyõrszentiván), Varga László
(Marosvásárhely-Gyõrszentiván), Végh Eszter
(Marosvásárhely-Csepreg).

Gyõrben az unitárius hit egyik gyertyája ég. A
lángot, mit elõdeinktõl kaptunk igyekszünk tovább-
adni. A konfirmálás is azt bizonyítja az elmúlt évek
történéseivel együtt, hogy nem eredménytelenül.

Istennek legyen hála.

Sándor Gy. Mátyás

Tudósítás a kocsordi és a nyíregyházi gyülekezetrõl

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepet 17-én ünne-
peltük a vasárnapi istentisztelet keretében mind-
két gyülekezetben.

A Jel 20, 1–6 volt az olvasás, melynek metaforá-
jában az Isten országának népeirõl, megté-
vesztésükrõl és megvilágosodásukról szól az üze-
net. Majd megpróbáltuk megfejteni és a magunk
ezeréves keresztény történelméhez illeszteni a
Krisztusért szenvedett bizonyságtevõk ezeréves
hitbeli uralkodásáról szóló példázatot.

A Mt 13, 31–32 mint alapige szolgált a Mennyek
országának szemléltetéséhez, aminek beteljesülé-
sét látjuk István király óta saját növekvõ, majd
összezsugorodó hazánk sorsában. A mustárfa egy
nyár alatt megnõ, de tavasszal egy apró magból kell
újra sarjadnia. Népünk neve, a „magyar” éppen a
„mag” gyökre vezethetõ vissza, melyben pedig nem-
csak az egy nyárra terjedõ mulandóság életerejét
kell megtalálnunk – Jézus sem errõl szólt – hanem
az örökérvényû mennyei gyümölcsét.

A kocsordi gyülekezet lelkes énekléssel, a nyír-
egyházi az igehirdetéshez való hozzászólás útján
kapcsolódott bele az ünneplésbe.

Szeptember végén a 105. zsoltárt olvastuk, a
Szenczi-féle átköltés után, a hála kifejezõdéseként.
Az igehirdetés tárgya Pál hálaadása a Fil 1,
3–4-bõl, gyülekezetéért. Szolgálatom alkonyán há-
laadással emlékeztem annak hajnaláról az ige je-
gyében. Az emlékezésnek keretet adott az 1973-as

magyarszováti köri közgyûlés, mely alkalommal a
szónoki magaslatról ugyanezzel az igével adtam
hálát egyik legbuzgóbb erdélyi gyülekezetünkért.
És amit Dr. Kovács Lajos akkori püspökünk a bibli-
ai idézet második felével egészített ki. Pál itt el-
mondja, hogy azért ad hálát, mert gyülekezete kö-
zösséget vállalt az Evangéliummal. Néhai
püspökünk ezután könyvet is írt ugyanezzel a cím-
mel. Ezért meg én adok hálát áldásosztó Istenünk-
nek.

A kocsordi úrvacsoráról a helyi kábeltévé felvé-
telt készített. A nyíregyházi gyülekezet háromne-
gyed része vett úrvacsorát.

Október 5-én megemlékeztünk az aradi tizenhá-
rom vértanúról. István diakónus megkövezésérõl
olvastam, és a 2 Tim 2, 11–14-bõl prédikáltam. Pál
arra inti püspökké emelt tanítványát, hogy Jézus
halálára úgy emlékeztessen, hogy a hallgatók teljes
részvéttel emlékezzenek. Én pedig a részvétel gon-
dolatát folytattam a megelõzõ ünnep igehirdetésé-
bõl.

A hitoktatással is küszködünk, melynek rendjén
hét konfirmándusunk tanulja a kátét, és huszonegy
alsós növendék rendszeres hitoktatásáért teszünk
erõfeszítéseket. Ezek közül 12 a cigány és 9 a ma-
gyar növendékek száma. Mindent meg kell ten-
nünk, hogy a hit és a szeretet köteléke egy gyüleke-
zetté nevelje õket.

Nyitrai Levente
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Tudósítás Debrecenbõl

A debreceni egyházközség jó hangulatú idõsza-
kot tudhat maga mögött az utóbbi hónapokban.

Talán a szeretetvendégségek hatásának köszön-
hetõ, hogy egyre több nem-unitárius látogatja meg
a lelkészi hivatalt, és még a nyári hónapokban is
nagy látogatottsága volt istentiszteleteinknek.
Egyre többen jönnek olyanok is, akik még formailag
nem tartoznak az egyházközséghez, de kedvelik az
õket fogadó légkört nálunk.

Az egyházközség egyik részének kedvelt olvas-
mánya lett Wass Albert több mûve. Ezért április-
ban meghívtuk szeretetvendégségünkre Simó Jó-
zsef atyánkfiát, akit a budapesti gyülekezeti életbõl
is ismertünk, valamint jeles kutatója az írónak. A
kapun elhelyezett plakátok és Wass Albert népsze-
rûsége sok számunkra ismeretlen arcot becsaloga-
tott templomunkba, több mint százan érdeklõdtek,
nagyrészt gyülekezetünkön kívüliek.

A húsvéti és pünkösdi ünnepek mindhárom he-
lyen, Debrecenben, Miskolcon és Vásáros-
naményban rendben megtörténtek. Különleges al-
kalomnak mondható az utóbbi helyen elõadott
Kolozsvári Passió, melyet a helyi mûvelõdési ház-
ban a mátészalkai férfikar tolmácsolásában hall-
hattunk. Ezt megelõzõen a lelki megalapozást
Miklósi-Vári Katalin áhítata tette meg.

* * *
A május a konferenciák hónapja volt.
A lelkész egy Taizés fiatalokból álló gyülekezet-

ben hirdetett igét. Május 23-án kezdõdött a Debre-
ceni Zsidó Hitközség háromnapos, nemzetközi kon-
ferenciája „A remény él” címmel, melyen képviselte
egyházközségünket a gyülekezet lelkésze.

Május 25 én kezdõdött a szerbiai Palicson az
EPMSZ egyhetes rendezvénye „Vándorlásaink”
címmel. Miklósi-Vári Katalin, mint elnökségi tag
vett részt az akadémiai napokon, ahol reggeli áhíta-
tot tartott, és részt vett az áldozócsütörtöki isten-
tisztelet liturgiájában Ómoravicán. A szervezet
közgyûlésén lemondott elnökségi helyérõl.

* * *
A gyülekezet életének fénypontja volt június

21-én Szávai Géza, író, könyvkiadó elõadása „Szé-
kely Jeruzsálem” címmel. A szerzõ identitáskeresõ
esszéregényének bemutatását igen meghitt hangu-
latú szeretetvendégség követte, ahol szintén nagy
számban vettek részt híveink és az érdeklõdõk. Na-
gyon finom volt a Kozák Miklós gondnok és a neki
segítkezõk által üstben fõzött bõrös-pörkölt, mely a
debreceni unitáriusok specialitásának számít im-

már. Többen úgy fogalmaztak, hogy végre rátalál-
tunk a saját hangunkra. Hosszú idõkre szellemi
táplálékul szolgál Szávai Géza és felesége, Ilona su-
gárzó vitalitása, gondolataik, életszemléletük. A
lelkésznek adományozott „Pont” kiadványokat és a
„Fordulópont”– gyermekekrõl – gyermekeknek so-
rozatát azóta is kölcsönzik gyülekezetünk tagjai.
Igen szerencsés, ha ez a szellemienergia meghatá-
rozóvá válik egyházi – lelki életünk fejlõdésében.
Köszönjük ezt Ilona, Géza!

* * *
Nyári szertartásaink rendjén augusztus 5-én el-

búcsúztunk Bajor Jánosné Mihály Erzsébet, majd
szeptember 10-én Dr. Oláh Andorné Takács Irén
testvérünktõl. Isten adjon nekik békés pihenést,
fájdalommal telt hozzátartozóiknak vigasztalódást,
lelki gyógyulást!

* * *
A szejkefürdõi unitárius világtalálkozót követõ

napon, Sepsiszentgyörgyön kereszteltük meg Dobolyi
Alice presbiterünk kisfiát: Ardai Pétert, augusztus
30-án Debrecenben pedig Dzsupin Botondot, Kékrõl.
Isten áldása legyen boldogságukon, szép fejlõdésü-
kön, családjuk békéjén és egészségén!

* * *
Az õszi hálaadást Miskolcon kezdtük ahol jelen

volt Veres Emese Gyöngyvér, az unitárius félóra
szerkesztõje. Így elbeszélgethetett az ottani gyüle-
kezet néhány prominens tagjával. Ezt hallhattuk
szeptember 26-án a Kossuth rádióban. Majd Debre-
cenben az istentiszteleten a gyerekek is megfogal-
mazták hálájukat Istennek, melyet úrvacsoravétel
követett, hagyományaink szerint.

* * *
Október 27-én lesz 450 éves évfordulója Szervét

Mihály máglyahalálának. Illõ róla megemlékezni.
Október 19-én egész napos programot szervez egy-
házközségünk, melyen Szász János, egykori deb-
receni lelkész tart elõadást „A XVI. században is
Európában voltunk” címmel. Ez nagyszerû alka-
lom, hogy Õt is felköszönthessük 80. születésnap-
ján! Végül „Hitviták után párbeszéd” címmel ke-
rekasztal-beszélgetést kezdeményezünk a 450 éve
történtekre reflektálva. Meghívottjaink: Kókai
Csaba református, Nagy Zoltán evangélikus lelkész
valamint Szász János.

– a debreceniek –
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Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Három fontosabb eseményt szeretnék kiemelni,
amelybõl kettõ templomunkban történt, a harmadi-
kon a hívek egy kis csoportja vett részt.

Szeptember 20-án jótékonysági koncertet ren-
deztünk, amelynek a bevételét a templom felújítá-
sa javára fogjuk fordítani. Köszönetet mondunk
elsõsorban a két mûvésznek: Jávorkai Sándor he-
gedûmûvésznek és Jávorkai Ádám csellómûvész-
nek, akik csodálatos tehetségükkel és elõadásuk-
kal Paganini, Händel, Bach, Kodály, Max Reger és
Beethoven-dara-
bokat játszottak.
Köszönjük mind-
azoknak, akik
részvételükkel és
adományaikkal
hozzájárultak a
koncert sikeréhez
és eredményes vol-
tához.

Szeptember
utolsó vasárnap-
ján, õszi hálaadás
alkalmával, nagy
létszámban vettek
híveink úrvacso-
rát, és hálát ad-
tunk Istennek: „Édesanya hívja este kisfiát imád-

kozni: gyere fiam adjunk hálát Istennek. A kisfiú

csodálkozva mondja: hálát? Minek adjunk ma há-

lát? A tegnap igen, mert szerencse ért bennünket! De

ma még semmi különös nem történt velünk! Minek

adjunk hálát?

– Igazad van fiam – mondja az édesanya – az

igaz, hogy ma még nem volt részünk különösebb sze-

rencsében, de szerencsétlenség sem ért bennünket;

szegényebbek sem lettünk, pedig megtörténhetett

volna, jobbak sem lettünk, pedig lehettünk volna.

Tanuld meg kisfiam, hogy nemcsak azért kell hálát

adni, amivel Isten megáld bennünket, hanem azért

is amit csupán csak megtartott.”

Október 13-án, hétfõn mutatták be Pesten a Ma-
gyar Színházban, Páskándi Géza: Vendégség c. drá-
máját, Pozsgai Zsolt rendezésében; a szereposztás a
következõ volt: Dávid Ferenc unitárius püspök: Sza-
kácsi Sándor, Szocinusz: Õze Áron, Mária, szolgáló:
Balogh Erika és Blandrata György: Szebeni János.
A két lelkész és a hívek kis csoportja megnéztük a
nagyszerûen játszott elõadást. Az elõadás után sze-

mélyesen is gratu-
láltunk a szerep-
lõknek és a
rendezõnek.

A mûsorfüze-
ten a következõ is-
mertetõ szöveg
áll, melyet fontos-
nak tartok itt is
megjelentetni:
Dávid Ferenc, az

egyetlen magyar

alapítású egyház,

az unitáriusok

elsõ püspöke, ven-

déget kap. A ven-

dég feladata, hogy

elárulja õt a fejedelemnek, és legyen ok miért kivé-

gezni. Szocinusz azonban megismeri és megérti a

püspök igazságát, és a feladat egyre nehezebbé válik

számára. Majd döbbenten ismeri fel: a püspöknek

pont az õ árulására van szüksége.

A darab érvényesen szól az ellenség és a barát kö-

zötti vékony mezsgyérõl, a ma is oly jellemzõ bizony-

talanságról egymás iránt, bizalmatlanságról, ame-

lyet egy túlpolitizált világ táplál bennünk. A

folyamatos bizalmatlanság bizonytalansághoz – az

pedig tragédiához vezet…

Léta Sándor

Üres egy ülõhely a Nagy Ignác utcai templomban

Lapunk elõzõ számában röviden beszámoltunk
közszeretetben állott néhai Kádár Károly testvé-
rünk elhunytáról és temetésérõl.

Minden vasárnap, amikor belépek templomunk-
ba, a jobb oldalon levõ fal melletti padsorra esik a
tekintetem, ahol õ minden vasárnap és minden
templomi rendezvényen látható volt évtizedeken
keresztül.

Karcsi gyülekezetünk egyik leghûségesebb tagja
volt. Lehet, hogy ez családi örökség volt nála – de az

örökséget hûségesen õrizte, míg csak az Úr magá-
hoz nem rendelte.

Meghatódva emlékezem vissza arra, hogy
1994-ben kísérõje volt cserkészcsapatunk 2 hetes
erdélyi mozgótáborának, s bár a tábor lakói csak-
nem kivétel nélkül unokái lehettek volna, egyetér-
tett és érzett a fiatalokkal, akik szerették és tisztel-
ték Karcsi bá’t.

A jó Isten adjon neki nyugodt, örök pihenést.
Dr. Ny. Sz.
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A Budapesti Unitárius Egyházközség életébõl

Szeptember és október hónap folyamán egyházközsé-
günkben, Mikó Imre író-fõgondnok egyik könyvének cí-
mét prafrazálva, azokra emlékeztünk, „Akik elõt-
tem(tünk) jártak". Így került sor szeptember 20-án
szombaton szeretetvendégség keretében „Válogatás

Jacobus Paleologus munkáiból" címû könyv bemutatójá-
ra, melynek alcíme: „Földi és égi hitviták". A könyvet is-
mertették és bemutatták: a kiadó Szõcs Géza költõ, politi-
kus. Balázs Mihály professzor, aki a válogatást
szerkesztette, az elõszót és a jegyzeteket írta, valamint a
fordító Nagyillés János tanársegéd. Közremûködtek: Dr.
Barta Tibor orvos, orgonamûvész, aki Bakfark Bálint-
mûveket játszott, valamint Egly Tibor zongoramûvész,
aki Bartók Béla-mûveket adott elõ. Alkalmi áhítatot
mondott Kászoni József gyülekezeti lelkész. Ezt követõen
került sor Wolfram Bühler képkiállítására „Esztétikai ví-
ziók” címen, amelyet Kovács Tamás szobrász-grafikus
nyitott meg.

A könyvbemutató sikere abban is lemérhetõ, hogy a
Magyar Nemzet szeptember 22-i száma „Földi és égi hit-

viták" címen méltatást írt az egyházközségi eseményrõl.
A rendezvényt szeretetvendégség zárta.

A hónap utolsó vasárnapján 28. úrvacsoraosztással
egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk, amelyen a
hívek nagy számban voltak jelen, így találkozhattunk
mindazokkal, akiket a nyár folyamán kirándulás, sza-
badságolás miatt esetleg hosszabb idõn keresztül nem
láthattunk.

Október 5-én az Aradi 13 vértanúnak állítottunk em-
léket ünnepi istentisztelet keretében, melyre a hívek
nagy része volt kíváncsi.

Október 12-én tartottuk meg Szervét Mihályra való
emlékezésünk elsõ részét, melynek keretében Tokos Zol-
tán Spanyolországban élõ klasszikus gitármûvész ven-
dégszerepelt, aki a spanyol ún. aranykorból szólaltatott
meg 16. századi gitármûveket.

Október 19-én is folytatódott a megemlékezések soro-
zata, hiszen Balázs Ferenc volt mészkõi lelkészre emlé-
keztünk, születésének 102., halálának 66. évfordulója al-
kalmából.

Október 26-án Szervét Mihály halálának 450. évfor-
dulójára emlékeztünk második alkalommal, amely napra
esett elítélésének pontosan 450. évfordulója is. Az em-
lék-istentiszteletet a gyülekezeti teremben folytattuk,
amelyen sor került Muszka Ibolya könyvtáros-levéltáros
bemutatásában azon könyvek ismertetésére, amelyek a
Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonában vannak,
és amelyek Szervét Mihálytól származnak, vagy róla
szólnak. A könyvbemutatón Szász János nyugalmazott
lelkész is közremûködött.

November 1-jén du. 18 órai kezdettel halottaknapi is-

tentisztelet keretében állítottunk mindazoknak emléket,

akik elõttünk jártak.

Szertartásaink.

Keresztelés: augusztus 23. Füzesi Zoltán unit. és Re-
zes Hajnalka r. kat. kisfiát: Zoltán-Mátyás, 24. Schüszler
Károly unit. és Kelemen Szilvia r. kat. kislányát: Anett,
augusztus 30. Soós Csaba unit. és Orosházi Erzsébet r.
kat. kisfiát: Ádám, szeptember 7. Dr. Nagy Zoltán r. kat.

és Demján Kinga unit. kisfiát: Szabolcs, 27. Száraz Attila
unit. és Gyurkovicsh Krisztina unit. kisfiát: Gergõ-Ben-
degúz, 27. Major György r. kat. és Hegedüs Edit unit. kis-
lányát: Vivien, okt. 19. Dimény Zoltán unit. és Fodor Eni-
kõ ref. kislányát: Júlia, testvéreink kisgyermekeit
kereszteltük. Adja a jó Isten, hogy a megkeresztelt kis-
gyermekek fejlõdjenek továbbra is testben és lélekben, Is-
ten és ember iránti kedvességükben.

Esketés: Kecskés Tibor unit. és Szedlacsek Judit,
Papek Gergõ unit. és Karalyos Anita, Major György r.
kat. és Hidvégi Edit unit. testvéreinket részesítettünk
egyházi megáldásban, akik életére Isten áldását kérjük.

Temetés: augusztus 28. utolsó útjára kísértük és elte-
mettük: Bíró Sándor-Áron (61), szeptember 17. Dr. Pálffy
Miklós (90), szeptember 19. Héczey András (68) és Héczey
Andrásné sz. Takács Éva (70), szeptember 30. Kerék-
gyártó Jánosné sz. Dániel Anna (95), október 14. Dr.
Putnoky János (82) testvéreinket. A jó Isten tartsa meg
drága emléküket hozzátartozó szeretteik számára.

(-)

(2002-ben Lawrence és Nancy GOLDSTONE

amerikai unitárius-univerzalista szerzõpáros

nagyszerû könyvet jelentetett meg Serveto Mihály

humanista és reformátor emlékére. A könyv tulaj-

donképpen a reformátor mártírhalálának 450. év-

fordulójára jelent meg („Out of the Flames” - „Ki a

tûzbõl” címen), amelyet a mûvelt nagyvilág az idén

október 26-án ünnepel.

A könyv drámai hangulatú elõszavából idézzük

az alábbiakat, Kászoni József fordításában,

mely az október 12-én tartott istentisztelet alkalmá-

ból a BUE templomában hangzott el.
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„1553. október 26-án Michael Szervetuszt arra
ítélték, hogy következõ napon kivezettessék a
Champel-re és ott élve elégettessék, könyveivel
együtt.”

„A tüzet meggyújtották. A zöld fa nem ég
könnyen, nem csapnak föl belõle a lángok. Füstöl,
serceg, egyenlõtlenül és lassan ég. És így Szervét
Mihály élete nem gyorsan, egy izzó tûzfalban hunyt
ki. Sokkal inkább lassan pörkölõdött, kínhalálában
is végig tudatosan követve a tûz hüvelyenkénti ha-
ladását. A lángok nyaldosták, a kén a szemébe folyt
és mindez nem percekig, hanem teljes fél óra
hosszat. „Szegény fejem, hogy nem halhatok már
meg egyszer ebben a tûzben", hallották a nézõk
Szervetusz mormolását. Végül egy utolsó imát ordí-

tott az úr felé, és hamvai összekeveredtek könyve
hamujával.”

„Mi is egy könyv? Papír, papondekli, marhabõr,
ragasztó, tinta? Ötleteink megtestesítõje, lelkünk
kézzelfogható vetülete?”

„Ez a könyv története – Szervét Mihály könyve
– egy régi könyvé, egy ritka könyvé, azé a könyvé,
amely egy nagy tudományos felfedezés titkát tar-
talmazta. De más régi, ritka könyvekkel ellentét-
ben, ezt a könyvet már megjelenése pillanatában
megtámadták, gonosz és rendszeres következe-
tességgel, azzal a céllal, hogy a túlerõ hatalmával
teljes egészében megsemmisítsék.”

„Azok szervezete, akik a védelmére keltek volna,
aránytalanul gyenge volt. És mégis, valahogyan,
fennmaradt a könyv három példánya.”

A hódmezõvásárhelyi egyházközség ingatlanai

A két légi felvételen, melyeket fiam, dr. Ormos Pál
(Szeged) készített, a hódmezõvásárhelyi egyházközség
két ingatlanja látszik. Az egyiken a templom, a másikon a
város északkeleti peremén elhelyezkedõ temetõ.

Hódmezõvásárhelyen, több alföldi mezõvároshoz ha-
sonlóan, már a XVI. század végén volt unitárius gyüleke-
zet, de ez a következõ évszázadban megszûnt. 1880 körül
újra megalakult, és a XX. század elsõ felében a
budapestin kívül a legnagyobb Királyhágón inneni gyüle-
kezet lett. Az újraindulásban Nagy Tamás polgári iskolai
tanár mellett jelentõs szerepet játszott Szamecz András
(1810-1899), akinek a síremlékét, városi ünnepség kere-
tében, a közelmúltban újították fel az unitárius temetõ-
ben. Szamecz András 48-as honvéd volt, aki a negyven-
nyolcas politikai elveknek volt a városban népszerû
agitátora s az országgyûlési képviselõi választásoknak
diadalmas fõkortese (Szeremlei Samu: Hódmezõvásár-
hely története, V. kötet, 1913), akkoriban az egyházköz-
ség fõgondnoka. Sírja mellett nyugszik a temetõ legrégeb-
bi, jobbára már elsimult sírhantjai között, a temetõ
sarkában nagyanyám, dr. Ormos Jenõné, aki apám (dr.
Ormos Pál kórházi fõorvos, 1938-tól az egyházközség fõ-
gondnoka) megszülése után két héttel hunyt el 1894-ben.
A temetõ közepén áll a Kovács család tornyos síremléke
(a torony talán kivehetõ a légi felvételen, kiemelkedik a
temetõ fái közül, nyíllal jelölve). Kovács József
(1829-1927) téglagyáros volt az egyházközség anyagi tá-
masza, a XX. század elején a fõgondnoka. Az õ biztosítot-
ta építõanyagokból épült fel a templom és a mellette levõ
egyházi épület (iskola, lelkészi és kántori lakás) a Völgy
utcában (az egyik felvételen látszik). Ennek elõtte az elsõ
istentiszteletet 1880-ban tartották a polgári iskolában, az
iskola pedig egy ma is álló földszintes házban a Vörös-ke-
reszt utcakeresztezõdésnél 1891-ben nyílt meg, 70 tanu-
lóval (Böszörményi Ede: Unitáriusok. Hódmezõvásárhely
történetében, Szabó Ferenc fõszerkesztõ, II. kötet, 705.
lap, 1993). Az iskola 1931-ig, a két épületben tehát össze-
sen 40 éven keresztül állott fenn, e sorok írója ott végezte
az elsõ három osztályt. A templomot 1912-ben szentelték
fel, Barabás István lelkészsége, Boros Áron kántor-taní-
tósága idejében. A templom felavatásáról nagyapám egy

fennmaradt levelében így számolt be fiának (apámnak,
aki akkor Budapesten tanult orvostanhallgatóként):

Kedves Fiam!

Végre lezajlott a templomszentelés, ami várakozáson

felül szépen sikerült. Vidékrõl igen sokan, legalább nyolc-

vanan voltak jelen. Ferencz József püspök, Józan esperes,

a volt itteni papok majdnem mind itt voltak. Világi nota-

bilitások szintén, közöttük Fekete Gábor kolozsvári táblai

elnök. Vasárnap délelõtt volt a felszentelés, délután 2 óra-

kor fényes közebéd és délután 6 órakor kezdõdõ orgona-

hangverseny. Ez utóbbi nagy belépti díj mellett, és a temp-

lom mégis tömve volt. Nagy élvezettel hallgattuk a

hangverseny minden számát. A programot az egész ünne-

pélyrõl itt küldöm. Tulajdonképpen tegnap estig voltunk

elfoglalva, mert az este Kovácsék, a pap és tanító, meg

Lõrinczy tordai esperes és Lolával egyidõs leánya vendé-

geink voltak vacsorára.

Hódmezõvásárhely, 1912. május 8.

Dr. Ormos Jenõ,
Szeged
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A Református Teológiai
Doktorok Kollégiuma Egyházi
Néprajzi Szekciója 2003. au-
gusztus 25–29. között tartotta
Konferenciáját a budapesti Rá-
day Kollégiumban.

A Konferencia rendes tagja
és rendszeres elõadója, aki ez
alkalommal is meghívott volt,
Simén Domokos nyugalmazott
unitárius lelkész, aki „A toroc-
kói sziklasíros temetkezés és a
sírkamra-elkészítés” címen
tartott elõadást. Külön meghí-
vott elõadó volt Pap Gy. László
nagyváradi unitárius lelkész,
aki a „Fegyelem a bágyoni
(Aranyosmente) Unitárius
Egyházközségben” címmel tar-
tott elõadást.

Egy harmadik unitárius té-
májú elõadás is elhangzott
Újváry Zoltán részérõl „Folk-
lórkutató lelkészek a XIX. Szá-
zadban: Kriza János” címmel.

Harmadnapján a Konferen-
cia levezetõ elnöke Simén Do-
mokos nyugalmazott unitárius
lelkész volt.

Nagy öröm számunkra,
hogy már több alkalommal uni-
tárius lelkész is rendszeres
meghívottja és elõadója ennek
a Konferenciának.

*

A Dávid Ferenc Egylet 2003.
szeptember 21-én szervezte
Nagy Ignác utcai templomunk-
ban a 2003/2004-es év elsõ ren-
dezvényét. „In memoriam Gelei
József” címmel.

A gyülekezeti ének után
Kászoni József lelkész tartott
áhítatot. Dr. Nyiredy Szabolcs
elnöki beköszöntõje után
Bánffy György Kossuth díjas
színmûvész idézte fel Gelei Jó-
zsef szellemiségét. Utána Fa-
ragó Laura énekmûvész erdé-
lyi népdalokat énekelt.

A gyülekezeti ének elének-
lése után mindkét himnuszunk
eléneklésével zárult az est.

Tisztelettel köszöntjük Ráz-
mány Csabát, a Magyarországi
Unitárius Egyház Fõpásztorát,
aki augusztus 27-én, a Buda-
pesti Belvárosi római katolikus
templomban a Vitézi Rend
avatóünnepségén egyházi szol-
gálatot végzett. A Vitézi Rend
fõkapitánya, a magyarság ér-
dekében kifejtett odaadó mun-
kájáért, valamint nemzetünk
hírnevének terjesztéséért a Vi-
tézi Rend Ezüst Érdemkereszt-
jét adományozta a püspök úr-
nak..

Adja az Isten, hogy az elkö-
vetkezendõkben is maradék
nélküli odaadással tudjon ten-
ni magyarságunkért, Egyhá-
zunk nevét is öregbítve.

a szerkesztõség

EVANGÉLIUMI SZÍNHÁZ

2003. október 30-án,
csütörtök este 7 órakor

bemutatja
Jean Giraudoux:

TRÓJÁBAN NEM LESZ
HÁBORÚ

*
December 10.

UNITÁRIUS NAP !
Este 19 (hét) óra!

*
Jegyárusítás mindennap
a 250-5338-as telefonon
és hétfõ, szerda, péntek

délután 14–18 óra között a
DUNA PALOTA portáján.

Telefon: 235-5500
Helyárak:

1500 Ft, 1100 Ft, 900 Ft

A tizenkilencedik
bemutató elé...

Néhány évvel a második vi-
lágháború kitörése elõtt,
1935-ben egy francia drámaíró,
Jean Giraudoux az ösztönök
nyugtalanságának, a költõi elõ-
érzetnek és az emberi szorongás-
nak a hangján szólalt meg a pá-

rizsi ATHÉNÉE-színház színpa-
dán. A gyûlölettõl izzó világha-
talmi vetélkedésben, a háború
küszöbén világosságot gyújtott
az irdatlan sötétségben – hirdet-
te az emberséget, a békét és a há-
ború gyalázatát. Látta a háború
végzetét, hallotta fenyegetõ za-
ját. Trójában – a világban – há-
ború készülõdik; vigyázzatok!
De az emberiség nem hallotta
meg a költõ szavát. Kitört a má-
sodik világháború!

Több mint fél évszázada
hangzott fel az igaz emberség lel-
kiismereteként a költõi mementó
– s a világ még mindig nem sza-
badult meg a háború rémétõl.
Hisszük és valljuk, hogy ezt a me-
mentót újra kell mondani! Nincs
végzet, csak önzõ emberi gonosz-
ság, emberi érdek van, amelynek
legyõzhetetlennek látszó szöve-
vényét nevezte el a harcba belefá-
radt ember végzetnek. Ezt a
gyarlóságot kell számûzni éle-
tünkbõl.

Különös igézetet áraszt
Giraudoux – kialakítja azt a lel-
kiállapotot, amely a korok és
társadalmak fölötti lebegésbe
emel –, költészetben oldja fel az
ellentéteket. Nekünk ezt üzeni
ma. Bárcsak így csengene fur-
csa, gyakran kételyektõl fátyo-
los hangja emberek és nemze-
tek, kicsik és nagyok, erõsek és
gyengék – mindnyájunk szívé-
ben. Talán eljön végre ez az idõ
is! És akkor nincs többé tragé-
dia, nincs többé végzet. Akkor a
ködös istenek és démonok mez-
telenül és nevetségesen didereg-
nek majd a leleplezett Olümpo-
szon, s a bízó, sugárzó emberi
szemek csak tanulságért néz-
nek majd vissza a történelembe.
Akkor: Trójában valóban nem
lesz háború!

Budapest, 2003.
a Reformáció ünnepén
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November 23-án, vasárnap
18 órától, Varga Vilmos és Kis
Törék Ildikó, nagyváradi szí-
nészek Wass Albert estet tar-
tanak a budapesti Bartók Béla
Unitárius Egyházközség temp-
lomában. (1092 Bp., Hõgyes E. u. 3.)
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