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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


