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Kedves Olvasóink!
Istennek segedelmével a 2010-es esztendõ is

megérkezett. Egy-egy új idõszak megkezdésekor,
az Unitárius Élet szerkesztõi is terveznek, és szép
álmokat szövögetnek egyházi lapunk minél tartal-
masabbá és olvasmányosabbá tételére.

Az eddig megjelent szerkesztõi elõszavak hasz-
nos tanácsaiból, meglátásaiból válogattunk, és eze-
ket szeretnénk megosztani a kedves olvasóval:

„Akárhogy is csûrjük, csavarjuk a dolgot, azért
szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy minden
újév egy kicsit új oldalt jelent életünk történetében.

Hogy ez az új naptároldal egyben új szakaszt,
vagy fordulópontot is fog-e életünkben jelenteni,
azt még nem tudhatjuk. Azok az oldalak, amelyek
ekkor kezdõdnek még tiszták. Nagyrészt rajtunk is
múlik, nemcsak a sors szeszélyén, hogy milyen tör-
ténésekkel lesznek ezek teleírva. Hogy ezekbõl tör-
ténelem lesz-e, vagy csak egy csomó rossz hangu-
lat, kiábrándultság, reményvesztettség. Sokan sze-
retnék remélni, hogy lesz fordulat, lesz változás.”
(Zoltán Zoltán)

„A mai globális, pénzközpontú világban különö-
sen nagy szükség lenne szeretetet sugárzó, nyugal-
mat árasztó, felüdülést hozó írásokra. Híveinkhez
csak ritkán jutnak el azok az unitárius egyházi
(szak)könyvek, amelyek örömünkre, egyre na-
gyobb számban jelennek meg, de amelyekhez oly-
kor meglehetõsen nehézkes és költséges hozzájut-
ni. Idõvel, kedvvel, szakértelemmel s türelemmel
sem rendelkezik minden unitárius hívõ embertár-
sunk, Atyánkfia ezek elolvasásához. Kellenek tehát
az olyan lapok, mint az Unitárius Élet, hogy jól
szerkesztett, tartalmas, színvonalas és olvasmá-
nyos írásaival orvosolja, pótolja a hit- és egyházkö-
zösségi élet hiányosságait.” (Kálnoki Kiss Tamás)

„Az Unitárius Élet a Magyarországi Unitárius
Egyház egyetlen hivatalos lapja, amelyben vissza
kell tükrözõdnie életünknek, tevékenységünknek.
Most, hogy kivitelben, reméljük, hogy tartalomban
is megújult formában jut el a lap az Olvasóhoz, nem
hirdetünk hangzatos programot. Mi a munkára vál-
lalkozunk, hogy a Tisztelt Olvasó által hozzánk el-

juttatott anyagot összegyûjtjük, feldolgozzuk, és
próbáljuk úgy egységes egésszé szerkeszteni, hogy
a fentebb említett cél, az egyházi élet hû tükre le-
gyen és az olvasók körében érdeklõdést keltsen.”
(Balázsi László)

Az elõttünk álló esztendõben, majd az elkövet-
kezendõkben is, meg szeretnénk tartani mindazo-
kat az elveket, amelyek a múltban jóknak bizonyul-
tak. Ám nem elég csak valamit megtartani. Mai vi-
lágunkat a folyamatos fejlõdés jellemzi. Már az is,
ha valaki egy helyben áll, lemaradást jelent.

Új lehetõségek és megoldások után kutatunk.
Ebben az évben gyarapszik szerkesztõbizottságunk
két szakemberrel: Horn Ildikóval és Gazdag Ár-
páddal, akik ebben a megújult számunkban bemu-
tatkoznak. Új rovatokat fogunk bevezetni, többek
között olyan beszámolókat tervezünk közölni,
amelyek olvasóink és híveink körében végzett szo-
ciológiai felméréseket tartalmaznak, még életsze-
rûbbé téve lapunkat.

A 2010-es esztendõ Dávid Ferenc egyházalapí-
tónk születésének 500. éves évfordulója. Történé-
szek által is vitatott, mikor született – 1510 és 1520
közötti idõszakot felölelve – mert a korabeli doku-
mentumok elvesztek. Ami biztos az az, hogy 1910-
ben egyházunk nagy ünnepséget rendezett a 400.
születési évfordulón.

Ma már egy interaktív kommunikációs világban
élünk. Bárki írhat, szerkeszthet, létrehozhat inter-
netes blogot, naplót, hozzászólhat bármihez. Az
Unitárius Élet folyóiratunknak is van internetes,
online formája. Oda is várjuk a megjegyzéseket,
hozzászólásokat. És szerkesszük együtt a nyomta-
tott változatot is!

Dávid Ferenc korában hitvitákat rendeztek ah-
hoz, hogy bevonják a híveket is az egyház és a hit-
elvek kifejtésének vérkeringésébe. Napjainkban a
párbeszéd és a közös együttmûködés közepette tud-
juk modernné, aktuálissá és idõszerûvé tenni vallá-
sunkat.

szerkesztõbizottság
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A ma egy heti bibliai szakasz
folytatásával kezdjük a mai istentiszteletünket.
Arról beszéltem ma egy hete, hogy Jézus Isten
lelkének erejével ment vissza szülõföldjére Ná-
záretbe tanítani. Ahogy a zsinagógába ért Ézsa-
iás próféta könyvébõl olvasott fel:

• „Az Úrnak lelke van énrajtam, mivel fel-
kent engem,

• Hogy evangéliumot hirdessek a szegények-
nek,

• Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek
a foglyoknak,

• Hogy szabadon bocsássam az elnyomotta-
kat,

• Hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”
(Lk 4, 18-19),

majd ezt magyarázta.
És innen folytatnám ma egy hete megkezdett

elmélkedésemet. Az elsõ bibliai verse ennek a
mai szakasznak, ami textusunk is, így hangzik:
„Mindnyájan egyetértettek vele, és elcsodál-
koztak azon, ahogy a kegyelem igéit hirdeti.”
(Lk 4, 21.) És itt álljunk meg egy pillanatra.
Gondoljunk abba, hogy:

1. A csodálat, amirõl itt szó van, gyor-
san átcsaphat gyûlöletbe. Valljuk be ma-
gunknak, hogy megdöbbentõ tapasztalat ez.
Szavaink nyomán elmúlhat a csodálat, és a leg-
mélyebb gyûlölet léphet a helyébe hallgatósá-
gunk részérõl. Politikán és dogmatikán gyorsan
és alaposan össze lehet veszni. Ha e két tárgy-
ban megsértjük valakinek a meggyõzõdését, a
felfogását – megtapasztalhatjuk, hogy azt az
igazságot, amit Jézus szülõfalujában, Názáret-
ben átélt: „Mindnyájan csodálták szavait, ame-
lyek kedvesen ömlöttek szájából.” (Lk 4, 22)

Aztán csodálatuk hirtelen csapott át gyûlö-
letbe, mert egy adott pillanattól nem Jézus sza-
vait figyelték, hanem saját vallásos felfogásu-
kat, elképzelésüket védelmezték, és mindezt in-
dulattal felfokozottan tették.

2. A második alapigazságot ezzel kapcsolat-
ban fogalmazzuk meg – a hallottak tapasztalata
alapján így: a honfitársak nehezen viselik el föl-
dijeiket, ha azok kiemelkednek az átlagból.

Pedig az elismerés és a büszkeség lenne az
igazi megoldás, ha valaki kiemelkedik övéi kö-
rébõl tehetségével, tudásával, szorgalmával. De
– és ezt mi magyarok nagyon jól tudjuk – nem ez
az általános. Az irigység, a megvetés, a gyûlölet,
a megszólás gyakrabban megjelenik ilyenkor,

mint a csodálat. (Lásd Fodor
Sándor Tûzoltózenekar címû könyvében A
hûtlen c. írást).

Pedig ha helyén lenne az önismeretünk és a
szívünk, gondoljunk bele mekkora öröm lenne
osztozni annak örömében, eredményeiben, aki
kiemelkedik közülünk, és az átlag fölé tud fej-
lõdni.

Amíg megvetés, irigység, kitaszítás lesz szel-
lemi nagyjaink iránti érzésünk, magatartá-
sunk, addig biztos nem lesz felemelkedés, meg-
újulás, lelki ébredés. Pedig erre az elmúlt közel
egy évtized óta igencsak nagy szükségünk len-
ne.

3. Jézus bizonyította hallgatóinak, hogy az
üdvösség nem csupán egy népnek szól.

A názáretiek szíve akkor telt meg gyûlölettel,
amikor Jézus példákat mondott arról, hogy a
prófétáknak nem csak a saját nemzetükhöz volt
küldetésük, hanem minden néphez, még a zsi-
dók által pogányoknak tartottakhoz is.

Jézus késõbbi tanításaiban is többször di-
csérte a pogányokat, vagy pl. a zsidók által meg-
vetett szamaritánusokat.

• „Asszony, nagy a te hited.” Mondta Jézus a
sziro-fönicíai asszonynak (Mt 15, 21-28)

• „Mondom nektek, nem találtam ekkora hi-
tet Izraelben.” Mondta Jézus a kapernaumi szá-
zadosról (Lk 7, 1-10)

• A gyûlöletes szamaritánusok közül az egyi-
ket, az irgalmas szamaritánust meg egyenesen
példának állította. Lk 10, 25-37

• A szamáriai asszonnyal való beszélgetés
után nagy hatással prédikált a városukban. (Jn
4, 7-42)

4. A próféta saját hazájában, az övéi között
eredménytelen.

Az lenne logikus, ha a mieink körében, ahol
megbecsülnek, elfogadnak, ismernek – ott ér-
nénk el a legnagyobb eredményeket. Mégsem
így van. Miért?

• Mert túlságosan közelrõl látják gyarlósá-
gunkat?

• Nem veszik észre, nem akarják észrevenni
szellemi, lelki növekedésünket?

• A sorból való kilógásnak tartják eredmé-
nyeinket, fejlõdésünket?

• Régi énünket szívesebben látják, látnák,
mint az újat?

Csodálatból gyûlöletbe

Olvasmány: Lk 4, 21-30 Textus: Lk 4, 21

Kászoni József
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• Túl közelrõl nem látni, nem érzékelni a
nagyságot, az elkötelezést?

• Kellemetlen, ha valaki szavaival, életével
változásra, megtérésre buzdít?

Megannyi kérdés, amire jó volna megadni ne-
künk a választ. Akik ma itt vagyunk ezen el-
mélkedünk, ezeket a szavakat hallgatjuk.

5. Bármennyire is hihetetlennek tûnik, de
higgyétek el tapasztalatból mondom, van ami-
kor az igehirdetés gyûlöletet ébreszt.

Mert akit az igazság eltalál, az valahogy meg-
változik, vagy megharagszik. Aki nem változni
akar, azt hiszi, hogy kiprédikálták, megalázták,
lejáratták.

Hányszor kellett hallanom székelyföldi tevé-
kenységem alatt azt a megállapítást egyes híve-
im részérõl, akiknek haragosa volt: tiszteletes
úr jól megmondta mai prédikációjában a ko-
mámnak, amit pedig nekem kellett volna rég el-
mondanom. Gratulálok! Érdekes a negatívu-

mot nem vette az ilyen ember soha magára,
mindig csak másra tartotta azt érvényesnek.

Sok esetben pedig csak annyi történt, hogy
egy nyilvánvaló igazság jól eltalálta némelyik
hallgató lénye legmélyét.

Kézenfekvõ lenne megszívlelni, megtartani
mindezt, de kivagyiságból vagy gõgbõl azt az il-
letõ elutasítja, és az igazságot kimondó embert
teszi meg bûnbaknak, megvetendõnek, gyûlöl-
ködõnek. Így lesz sokak számára az igazság
kárhozattá.

De a mi lelkészi, prédikátori, papi életünk
már ilyen, hogy az igét akkor is hirdetni kell, ha
annak ilyen eredménye lesz, mint amirõl az
imént beszéltem. Már csak azért is, mert ilyen-
kor nem az igehirdetõ a hibás, mint ahogy Jé-
zus sem volt az abban, ahogyan prédikált,
amint beszélt.

Ámen.

EGYHÁZI HÍREK

Jegyzõkönyvi kivonat
a 2010. február 6-i tanácskozásról

A Magyarországi Unitárius Egyház Képvise-
lõ Tanácsa a 2009. november 7-én tartott ülé-
sén elhatározta, hogy 2010. február 6-ra zsina-
tot hív össze az Egyházi Képviselõ Tanács ülé-
sén felvett jegyzõkönyv 20. pontjában rögzített
határozat értelmében. Az Alaptörvény elõírása-
inak megfelelõen ez az összehívás meg is tör-
tént, a tárgysorozat pontjai közé felvéve a ha-
táridõ betartásával beérkezett beadványokat is.
A Fõhatóság elvégezte a mandátumvizsgálatot
is, hogy a zsinatra csak a jegyzõkönyvileg iga-
zolt képviselõk kapjanak meghívást.

A zsinatot sokszor kemény hangon megfogal-
mazott véleménynyilvánítások elõzték meg.
Mindkét fél: az erdélyi anyaegyházzal való
egyesítést célul kitûzõ csoport, annak eljárásá-
val szemben kifogásokat felhozó tagok leírták
levelezésben és a meghívó tárgysorozatába fel-
vett beadványokban véleményüket, elképzelé-
süket. Az 52 zsinati tanácsos közül 29-en jelen-
tek meg, így a zsinat határozatképtelen volt. A
megjelent zsinati tagok úgy döntöttek, hogy
konzultatív testületként elvégzik azt a munkát,
amirõl a meghívó szólt. A megjelent 29 zsinati
tag elfogadta vagy elutasította a tárgysorozat-
ban felvett beadványok, megtárgyalni valók
egyikét másikát. Részletesen megtekinthetõ a

konzultatív tárgyalásról készített emlékeztetõ-
ben!

Elekes Botond fõgondnok többször is hang-
súlyozta, hogy kizárólag az eltervezett napiren-
dekrõl való konzultatív tanácskozás folyik. A je-
lenlévõ zsinati tagok napirend elõtt meghall-
gatták Lõrinczy Zsolt tanácsos írásban rögzí-
tett, és felolvasott gondolatait:

Fõtisztelendõ Zsinat! Kedves Vendégeink!

Az elmúlt két-három hétben sokszor visszasír-
tam az internet nélküli boldog békeidõket. Tu-
dom, nem az internet a hibás, hanem mi, gyarló
emberek, de a levelezõ fórumok, hírportálok nél-
kül talán elkerülhettük volna ezt a szégyellniva-
ló belháborút. (Tisztelet a józan hangú hozzá-
szólóknak). Megtörtént dolgokon változtatni
nem tudunk, de remélem a tanulságokat levon-
va a mai megbeszélésen mindenki a helyhez és
alkalomhoz méltó módon fejti ki álláspontját.

Zsinatunk legfontosabb napirendi pontja az
Egyházi Képviselõ Tanács 2009. november 7-én
tartott ülése 20/2009 számú jegyzõkönyvi hatá-
rozatának megtárgyalása, azaz a Magyarorszá-
gi Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius
Egyház egyesítésének kérdése.
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Vitatkozhatunk az elõzményekrõl, például az
EKT határozat meghozatalának alaptörvény el-
lenességén, de ebben a kérdésben pro és kontra
kifejtették véleményüket Dr. Gacsályi Csaba és
Dr. Lõrincz Ernõ ügyvéd urak is. Éppen az õ el-
lentétes véleményük mutatja, óriási egyeztetõ
munka vár ránk. Vitatkozhatnánk arról is, hogy
kellõképpen elõ volt-e készítve ennek a nagy hor-
derejû, unitárius jövõnket meghatározó kérdés-
nek a napirendre tûzése. Feltehetjük a kérdést,
hogy jót tettünk-e az ügynek azzal, hogy a sajtó,
rádió és minden hírterjesztõ fórum beharangoz-
ta Zsinatunk célját, nagy figyelmet irányítva ta-
nácskozásunkra.

Azt ajánlom, legyen vége a vitának. A Ma-
gyarországi Unitárius Egyház önálló püspöksé-
gének védelmezõi olvassák el most, ha még nem
olvasták Dr. Barabássy Sándor határozati ja-
vaslatok formájában közölt történelmi áttekin-
tését a MUE (1968–1971) önállósulásáról és
gondolkodjanak el azon, vajon az általuk fenn-
tartandónak minõsített szervezet – alaptörvé-
nyestül – megérdemli-e támogatásukat.

Egyesülést akarók és egyesülést ellenzõk egy-
aránt értsük meg, hogy ebben a kérdésben
egy-két szavazatnyi különbséggel hozott határo-
zat: SZÉGYEN. Sajnos nem térhetünk vissza a
november 7-e elõtti idõkbe, hogy alaposabb elõ-
készítéssel, tárgyalásokkal készítsük elõ a Zsi-
natot. Így aztán mindnyájunknak csak azt tu-
dom javasolni, hogy hagyjuk a haragot, meg a
büszkeséget és szavazzunk IGEN-nel. Minél
több NEM szavazat születik, annál nagyobb a
presztízsveszteségünk. Nem a Fõgondnok úr
vagy a Fõjegyzõ úr presztízsére gondolok, ha-
nem a Magyarországi Unitárius Egyházéra és
sajnos az Erdélyi Unitárius Egyházéra is!

Jó hírnevünket, ami még van, a NEM szava-
zatok gyõzelme esetén (Isten õrizz!) nincs az a
püspök, aki helyre tudná állítani, nem is beszél-
ve arról, hogy a „történelmi” jelzõ utáni vá-
gyunk örökösen vágy maradna. Apropo, „püs-
pök”! A magyarországi püspökségre jogosult
legesélyesebb lelkészeink nem pályáznának a
püspökségre, más pedig aligha kapna bizalmat.

Mindent egybevetve az egyesülés felé vezetõ
utak közül a leggöröngyösebbet választottuk, de
szerintem még sincs visszaút. Egyházi vezetõ-
inktõl elvárnám, hogy vallják be, tévedtek, ami-
kor a gyors egyesülés reményében bizony nem
minden döntésük elõtt tanulmányozták Alap-
törvényünket. Egy ilyen beismeréssel meg-
könnyítenék a másképp gondolkodók vélemény
változtatását és fõleg megelõzhetnék, hogy a
„törvényesség mindenek felett” szemlélet esetleg
egyházunk, vallásunk lejáratását szolgáló pe-
rekhez vezessen. A gödröket be kell temetnünk, a
keresztény SZERETET jegyében össze kell fog-

nunk és kéz a kézben haladnunk erdélyi testvé-
reink felé. Az egyesülést eddig ellenzõk most
IGEN szavazatukkal a folyamat erkölcsi gyõzte-
sei lehetnek.

Befejezésül arra kérem egyházi vezetõinket,
hogy a jövõben az eddigieknél sokkal jobban vi-
gyázzanak minden lépésükre, tiszteljék Alaptör-
vényünket, bármennyire közelinek is tûnik ér-
vénytelenítése, mert nem lehet a végtelenségig
arra hivatkozni, hogy „a Zsinat mindent magá-
hoz vonhat”. Segítsék elõ egy olyan szakértõkbõl
álló BIZOTTSÁG létrehozását, amelyik mind-
annyiunk bizalmát elnyerheti, és tegyék lehetõvé
a bizottság független munkáját az óhajtott egy-
séges MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ létre-
hozása érdekében.

Bíznunk, hinnünk kell abban, hogy az egyete-
mes unitarizmus javát, erõsödését szolgálja az
egyesülés. A magyarországi unitárius életbõl el-
tûnnek a szekértáborok, nálunk is kialakul az
egység. Ehhez azonban akarat, türelem, megér-
tés, Dávid Ferenc-i tolerancia, és mindenek elõtt
SZERETET kell.

Az Erdélyi Unitárius Egyház vezetõitõl a to-
vábbiakban sokkal egyértelmübb szakmai és er-
kölcsi támogatást várunk.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
(Felolvasva, még mielõtt megállapítottuk

volna a Zsinat határozatképtelenségét.)

A meghívó 4. pontjában található, a több
mint 20 zsinati tag elõterjesztését, annak hatá-
rozati javaslatát a 29 jelenlévõ zsinati tag egy-
hangúlag elfogadta.

F

Határozati javaslat

A Zsinat, mint a Magyarországi Unitárius
Egyház legfõbb törvényhozó szerve (Alaptör-
vény 120. §), kizárólagos törvényalkotási és
-módosítási jogával élve (6.§), a Fõtisztelendõ
Rázmány Csaba püspök úr halálával megürese-
dett püspöki tisztség betöltésével kapcsolatban
az alábbiak szerint határoz:

1. Az Alaptörvény 160.§ (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a Zsinat tudomásul ve-
szi, hogy a püspök halálát követõ három hóna-
pon belül az Egyházi Képviselõ Tanács (EKT) –
egyházpolitikai és egyházigazgatási szempont-
okra tekintettel – nem hívta össze a püspökvá-
lasztó rendkívüli zsinatot. A tudomásulvétel
egyben azt jelenti, hogy a Zsinat – mint a legfel-
sõbb felügyeleti és ellenõrzési jogosítványok
birtokosa – az EKT-t a mulasztás vétsége alól
felmenti, valamint minden további, ezzel kap-
csolatos jogorvoslat, illetve vizsgálat okafogyott
lehetõségét kizárja.
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2. Tekintettel a 2011. évi rendes és teljes
tisztújítás közeli idõpontjára, valamint az Erdé-
lyi Unitárius Egyházzal tervezett és a 2009. no-
vember 7-i EKT ülés által javasolt egyesülés-
re, a testület nem tart rendkívüli püspökvá-
lasztó zsinati ülést és nem választ új püspököt.

3. A megüresedett püspöki tisztség ellátásá-
val, teljes püspöki jogkörrel a Zsinat Balázsi
László fõjegyzõt bízza meg az Alaptörvény
166.§ (1) bekezdése értelmében.

F

A Magyarországi Unitárius Egyház
Zsinata az Egyházi Képviselõ Tanács
2009. november 7-én hozott döntésével
kapcsolatban az alábbi határozatot

hozza:

1. A Zsinat az EKT határozatát megerõsíti és
támogatja az Erdélyi Unitárius Egyház és a Ma-
gyarországi Unitárius Egyház szervezeti egye-
sítésére tett javaslatot, melynek eredménye-
ként a magyarországi unitárius közösség önál-
ló, teljes vagyoni-gazdasági-pénzügyi autonó-
miával rendelkezõ szervezeti egységként integ-
rálódik az egységes Magyar Unitárius Egyház-
ba.

2. A Zsinat felhatalmazza az Elnökséget,
hogy a Magyarországi Unitárius Egyház képvi-
seletében teljes körû mandátummal az Erdélyi
Unitárius Egyház képviselõivel közösen dolgoz-
za ki az egyesülés részleteit és menetrendjét.

3. A Magyarországi Unitárius Egyház Elnök-
sége háromhavonta tájékoztassa az Egyházi
Képviselõ Tanácsot az egyesülés megvalósításá-
nak folyamatáról és eredményeirõl. Az Elnök-
ség az Erdélyi Unitárius Egyház képviselõivel
közösen kidolgozott, év közben elkészült tartal-
makat jóváhagyás céljából terjessze az Egyházi
Képviselõ Tanács elé.

4. Az Egyházi Képviselõ Tanács az egyesülés
megvalósítására vonatkozó részletes és végle-
ges javaslatot, illetve az arra irányuló konkrét
határozatokat, illetve jóváhagyandó dokumen-
tumokat terjessze a Zsinat elé a végleges döntés
meghozatala érdekében, legkésõbb 2010. de-
cember 5-éig.

A Barabássy Sándor által elõterjesztett
beadványt 1 nem szavazat mellett 28 igen-
nel szavazták meg a jelenlévõk:

1. A jelenlévõ zsinati képviselõk kinyilvánít-
ják, hogy az 1968. augusztus 21-én a Deák téri
evangélikus templomban tartott elsõ magyar-
országi unitárius zsinat, amelyik az Állami
Egyházügyi Hivatal segítségével jött létre, a
kommunista kormány támogatása mellett és a
hívek, világiak megkérdezése nélkül kimondta
az Erdélyi Anyaegyháztól való elszakadást, po-

litikai nyomás alatti, legitimnek nem tekinthe-
tõ tett volt.

2. A jelenlévõ zsinati képviselõk kinyilvánít-
ják, hogy az Európai Unióban egyesülõ magyar
nemzet unitárius tagjai számára véget ért a
kényszerû, külsõ nyomásra és befolyásra bekö-
vetkezett egyházszakadás és eljött a történelmi
pillanat a Magyar Unitárius Egyház legitim
egységének helyreállítására.

A Balázsi László fõjegyzõ által készített be-
számolót a 2007.és 2008. évrõl 1 tartózkodás
mellett 28 igen szavazattal találta a jelenlévõ
tagság megtárgyalásra alkalmasnak, de a kö-
vetkezõ zsinaton kell végsõ döntést hozni an-
nak elfogadásáról.

A Nagy Ignác utcai ingatlan visszakapott
49%-áról szóló tájékoztatást egyhangúlag fo-
gadták el a jelenlévõk.

A Dr. Murvay Sámuel tiszteletbeli fõgondnok
beszámolójával és kitüntetésével kapcsolatos
tárgysorozati pontot szintén 1 tartózkodás mel-
lett 28 igen szavazattal fogadták el a megjelent
tanácsosok.

A fõjegyzõi teendõk ellátására történõ vá-
lasztást egyhangúlag a következõ EKT elé utal-
ták a jelenlévõk. Az úgynevezett 8-ak, 9-ek által
jegyzett beadványt 3 tartózkodás mellett 26
igen szavazattal tûzte napirendre a jelenlévõ
tagság. Elekes Botond fõgondnok felolvasta a
határozati javaslatukat, amit a jelenlévõk egy-
hangúlag elutasítottak. Ugyancsak egyhangú-
lag utasította el a 29 jelenlévõ zsinati tag a Bar-
tók Béla Egyházközség, a 2009. november 7-i
Egyházi Képviselõ Tanács összehívása, határo-
zati javaslata ellen benyújtott felfolyamodását.
A meghívóban található többi beadványt a je-
lenlévõk nem tûzték napirendre.

F

A jelenlévõ zsinati tagok a napi munká-
jukról az alábbi közös nyilatkozatot ad-
ták ki :

Nyilatkozat

A Magyarországi Unitárius Egyház Képvise-
lõ Tanácsa határozata értelmében az Elnökség
2010. február 6-ra Zsinatot hívott össze. A zsi-
nat 52 tagja közül 29 személy jelent meg, ezért
a Zsinat nem tudott megalakulni. A távollévõ
23 fõbõl csak 5 fõ mentette ki magát hivatalo-
san.

A jelenlévõ zsinati tagok úgy döntöttek, hogy
együtt maradnak, és a zsinat tervezett napiren-
di pontjait megvitatva közös állásfoglalást ala-
kítanak ki.

Az Erdélyi Unitárius Egyház részérõl a ta-
nácskozáson jelen volt fõtisztelendõ Bálint



Unitárius Élet 5

Benczédi Ferenc püspök úr és Nagy László fõ-
jegyzõ úr.

A jelenlévõ zsinati tagok tájékoztatást adtak
a Magyarországi Unitárius Egyház egyházköz-
ségeinek az Elnökség elõterjesztésével és an-
nak határozati pontjaival kapcsolatos állásfog-
lalásról. A tizenegy egyházközségbõl kilenc
közgyûlése, illetve presbitériuma egyhangúlag
az Erdélyi Unitárius Egyházzal történõ egyesü-
lés mellett foglalt állást, támogatva a feltételek
tisztázására vonatkozó egyeztetések megkez-
dését. A zsinati határozati javaslat szerint a fel-
tételek tisztázását követõen a Zsinat kell, hogy
az egyesülésrõl a végleges döntést meghozza.

A jelenlévõ zsinati tagok elutasították azon
felfolyamodványban foglaltakat, amely bead-
vány az Egyházi Képviselõ Tanács 2009. no-
vember 7-i ülését, és ennek alapján a Zsinat
összehívását törvénytelennek tekinti.

A jelenlévõ zsinati tagok úgy döntöttek, hogy
a távollévõkkel folytatni kívánják az egyesülés-
sel kapcsolatos párbeszédet és e célból egy hó-
napon belül kerekasztal-megbeszélést hívnak
össze, majd záros határidõn belül egy újabb zsi-
nati ülés összehívását kezdeményezik. Ameny-
nyiben a MUE tagságának és az egyházközsé-
geknek meghatározó többsége az egyesülési fo-

lyamat feltételeinek tisztázása mellett foglal ál-
lást, úgy ezt a folyamatot nem szabad megállí-
tani. A párbeszéd folytatása mellett szól az egy-
ház iránti felelõsségünk, a zsinati esküben vál-
lalt kötelezettségünk.

Budapest, 2010. február 6.
A tanácskozáson részt vevõ zsinati tagok

F

A jelenlévõ 28 tag javasolja, hogy az elnökségi
munka jobb menetele érdekében az Elnökség
kooptálja Kászoni József lelkészt Kelemen Atti-
la, a Heltai Kft. ügyvezetõ igazgatójának 2005-
ben történt kooptálásához hasonlóan, ugyan-
azon jogállással. Kászoni József így részt fog
venni a következõ elnökségi ülésen tanácskozá-
si és szavazati joggal.

A Dr. Murvay Sámuel tiszteletbeli fõgondnok
kitüntetésével kapcsolatban Szent-Iványi Ilona
tanácsos kéri a jelenlévõket, hogy zsinati felha-
talmazás nélkül adhassa át a kitüntetést Elekes
Botond fõgondnok és Balázsi László fõjegyzõ
Dr. Murvay Sámuelnek, betegségére és elõreha-
ladott korára való tekintettel. A jelenlévõk egy-
hangúlag elfogadták a javaslatot. Balázsi Lász-
ló fõjegyzõ az elkészült Laudációból részleteket
olvasott fel.

Laudáció
Dr. Murvay Sámuelnek,

a Magyarországi Unitárius Egyház tiszteletbeli fõgondnokának
az egyház legmagasabb díjával, a Szervét Mihály-díjjal való kitüntetésén

„Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok!”
(I. Thess. 5:21)

Vannak emberek, akik életük alkonyán kap-
ják meg azt az elégtételt, amivel azt ismerik el
róluk, hogy egész életükben jó és igaz ügyért
küzdöttek. És azért boldogok, megelégedettek,
mert nem azért tették rá életüket eszményeik
megvalósítására, hogy elismeréseket kapjanak,
hanem az eszme gyõzelméért.

Dr. Murvay Sámuel, mint a hazai unitáriu-
sok legnagyobb része, Erdélyben, annak egyik
legszebb részén született, a Hargita megyei Új-
székely kisközségben, 1920-ban, tehetõs, õsrégi
unitárius családban. Egyértelmû volt, hogy is-
koláit a híres Székelykeresztúri Unitárius Fõ-
gimnáziumban végezte. Majd a Kolozsvári
Egyetemen jogi és államtudományi doktorátust
szerzett. Katonaság és hadifogság szakította
meg életpályáját. A fogságból 1946-ban meg-
szökve borzalmas állapotok várták itthon, mert
az új hódítók, mint mindenhol, õket is
kifosztották, mindenüket elvitték. Édesanyjá-
val megkezdte a gazdaság helyreállítását.

A következõ évben bátyja hazatért az angol
hadifogságból, akinek átadta a gazdaság veze-
tését, és a jogi pályán helyezkedett el. 1955-ig
Marosvásárhelyen törvényszéki bíróként dol-
gozott. Ártatlanul meghurcolt 22 tanár felmen-
téséért nemkívánatos lett és lemondott bírói
tisztérõl. 33 évig szintén Marosvásárhelyen
ügyvédként dolgozott. Mindig szoros kapcsola-
tot tartott fenn egyházával. Jogi ügyekben segí-
tette a kolozsvári püspökséget. 18 éven keresz-
tül a Marosi Egyházkör felügyelõ gondnoka
volt, egészen 1988-ig, amikor családi okok mi-
att áttelepedett az Anyaországba. Erdélyben a
köri vizitációk rendszeres résztvevõje volt, is-
merte a lelkészi családok és gyülekezeteik éle-
tét. Igyekezett a más felekezetûekkel jó vi-
szonyt ápolni, fõként a katolikus Márton Áron
püspökkel. Ügyvédi munkájával segítette azo-
kat, akiket jogtalanul hurcoltak meg. Két alka-
lommal õt is letartóztatták, de nem találtak raj-
ta fogást, így hazaengedték.
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Az Anyaországban kitelepedésük után azon-
nal bekapcsolódott az egyházi munkába. Az
1994-ben tartott Zsinat fõgondnokká választot-
ta. Rengeteg munka várt rá. Az egyházi élet
minden területén volt mit helyrehozni, újítani,
rendbe tenni. Hatósági, hivatali szervekkel és
testvéregyházakkal jó kapcsolatokat teremtett.
Oroszlánrésze volt az államtól visszakapott
Nagy Ignác utcai ingatlan 51%-nak rendezésé-
ben, valamint a 49% épületrész visszaszerzésé-
nek elindításában. Jogi és történelmi tények,
adatok felsorakoztatásával beadványok tucat-
jait szerkesztette nagy hozzáértéssel, mind az
említett 49%, mind pedig a Hõgyes Endre utcai
ingatlan visszaszerzése érdekében. A Hõgyes
Endre utcai ingatlan esetében a remény ma-
radt, de a Nagy Ignác utcai esetében 2000-ben
megszületett a visszaadási törvény. Aztán
évekre elhúzódott minden, hogy most, 2009 ka-
rácsonya elõtt, az unokaöccse, Elekes Botond
fõgondnoksága alatt megszülessen a birtokba-
adási rendelet, és kezdõdhessen a tulajdonjogi
bejegyzés.

Egyháza, családja mellett örök szerelme ma-
radt Erdély, a szülõföld. Több, az erdélyieket,
székelyföldieket összefogó, támogató szervezet
vezetõje is volt. Fõgondnoksága a 2001. évi zsi-
nati választásokig tartott. Az ingatlanrendezés,

az egyházi rend megteremtése mellett soha
nem szûnt meg azért dolgozni, hogy a Trianon
által szétszakított unitárius egyház egysége új-
ra helyreálljon. Közel az idõ, hogy ez az álma is
teljesüljön. Beadványa végén is szeretettel üze-
ni: „A Zsinaton – legalább lélekben – én is jelen
leszek, és kérem egy örök Istenünket, áldja meg
drága Egyházunkat, annak minden jelen és jö-
võ tagját az egész világ magyarságával együtt.
Ámen. Eger, 2010. január 15.” Köszönet az éle-
téért!

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksé-
gének javaslatára a Magyarországi Unitárius
Egyház Zsinatán megjelent 29 tag Dr. Murvay
Sámuel tiszteletbeli fõgondnoknak egyházunk
legmagasabb elismerését, a Szervét Mihály-dí-
jat és a vele járó oklevelet adja az egyház és az
összmagyarság érdekében végzett önzetlen, hû-
séges és kitartó munkájáért. Egyben kéri Isten
áldását további életére és családja életére, hogy
tudja hordozni keresztjét jézusi türelemmel.

Budapest, 2010. február 6.

Balázsi László Elekes Botond
egyházi fõjegyzõ, egyházi fõgondnok
püspökhelyettes

A jegyzõkönyvet összeállította:
Balázsi László

Kereszténység és kultúra
Megemlékezés Március 15-rõl

Múltunk Idézésekor át kell hangolódni az
1848-as eseményekre, mikor népünk akkori fiai
nem csak anyagiakat, hanem életüket is felál-
dozták a haza oltárán „jó szívvel és ingyen”. Is-
ten akaratából egy olyan évet értünk meg,
melyben a jelzett események 150. évfordulója
alkalmából ünnepelhetünk. Ennek ismereté-
ben nézzünk bele a „Népek tavaszának” forra-
dalmi eseményeibe.

Tudni kell, hogy két fontos személy létezett
az akkori eseményekben: az egyik a barikádo-
kon, vagy a harcmezõn, a másik pedig, aki ün-
nepelte a forradalmat. Nekünk ma az a felada-
tunk, hogy fejet hajtsunk a hõsök elõtt, és tiszta
szívvel maradjunk meg a világ ünneplõi között.

A szabadságharc eseményei 1848. január
12-én Itáliában indultak el, mikor Palermóban
kitört a forradalom. Miután térdre kényszerít-
tették a nápolyi királyt, kiszabadították a poli-
tikai foglyokat. A vezetést nyomban egy ideigle-
nes kormány vette át, ami életre is hívta a de-
mokratikus alkotmányt.

A következõ hónapban már Franciaországra
is átterjedt a forradalom, de ott a királyi kor-
mány a tüntetõ tömegbe lövetett, mikor többen
megsebesültek és meghaltak. Párizsban 1500
barikádot emeltek a forradalmárok s minden
fontosabb stratégiai pontot: kaszárnyát, fegy-
verraktárt, de magát a királyi palotát is elfog-
lalták. Itt is ideiglenes kormány alakult, ami a
tömeg nyomására kimondta a monarchia meg-
döntését és kikiáltotta a Köztársaságot.

Márciusban már Bajorországban is mozgal-
mak robbantak ki. Kilenc nap múlva Bécsre is
átterjedt a forradalom. Metternich birodalmi
kancellár lemondott, Ferdinánd császár pedig
alkotmányt és saját sajtószabadságot ígért.

Már a párizsi események hatására Kossuth
Lajos megfogalmazta és elõterjesztette javasla-
tait egy új, felelõs kormány megalakítása érde-
kében. Ebbõl a beszédbõl lesz majd a híres 12
pont:

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra el-
törlését.
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2. Felelõs minisztériumot Budapesten.
3. Évenkénti országgyûlést Pesten.
4. Törvény elõtti egyenlõséget polgári és val-

lási tekintetben.
5. Nemzeti õrsereget.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlõség alap-

ján.
9. Nemzeti bank.
10. Katonaság esküdjék meg az Alkotmány-

ra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a
külföldieket vigyék el tõlünk.

11. Politikai status foglyok szabadon bocsát-
tassanak.

12. Unió.
Az új hang hatással volt, hiszen a magyar fel-

sõtábla éppen a bécsi forradalom hatására elfo-
gadta a fenti javaslatot, és március 15-én Pes-
ten is kitör a forradalom, és gyõz. A márciusi if-
jak kezdeményezésére kinyomtatták a 12 pon-
tot és szavalták Petõfi Sándor Nemzeti dal-át. A
délutáni órákban már 10 000 ember gyûlt össze
a Nemzeti Múzeum elõtt, akik a forradalom
szellemétõl átlelkesülve hallgatták a forradal-
mi követeléseket. A helytartó tanács és a had-
parancsnokság is meghátrált, és így sikerült ki-
szabadítani a Budán raboskodó Táncsics Mi-
hályt. Gr. Batthányi Lajos külön magyar kor-
mányt alakított. Március 20-án az erdélyi libe-
rális ellenzék kezdeményezésére megegyezés
született arra vonatkozóan, hogy Erdély Ma-
gyarországgal való egyesítése céljából ország-
gyûlést hívjanak össze. Az erdélyi vármegyék és
székek: Marosvásárhely, Temesvár, Déva,
Nagyenyed, Fogaras, Alsó-Fehér vármegye,
Udvarhelyszék a gyûléseken üdvözlik a forra-
dalmat és a 12 pontot, de a román vezetõk is a
társadalmi és nemzeti átalakulás kezdetét lát-
ták a forradalomban.

Egy Budán napvilágot látott névtelen röpirat
éppen arra mutatott rá, hogy Erdélynek Ma-
gyarországgal való egyesülése az erdélyi romá-
noknak is javukra válna, mert Magyarországon
már „feljött az igazság és a szabadság napja”,
itt már nincsenek „sem jobbágyok, sem neme-
sek, nincsenek sem urak, sem szolgák”, de csak
az egyesülés megvalósulása esetén lesz így Er-
délyben is. Az erdélyi románok Brassói Kiáltvá-
nya reménységgel fogadta az uniót, hiszen ettõl
éppen a zsarnoki törvények megszüntetését re-
mélte. Ezzel szemben azonban Simion Barnut
visszautasította az uniót, de annak tárgyalását
a román nagygyûlésre bízta. A kiáltványt azon-
ban õ is széles körben elterjesztette.

Az új kormánnyal az új utakra lépõ ország-
ban megkezdõdtek a munkásmozgalmak: céh-
legényekkel, nyomdászokkal, proletárokkal, de
parasztmozgalmakkal is találkozunk, melyek
arra irányultak, hogy kitágítsák a jobbágy-fel-
szabadítás körét. Fontos helyet foglal el azon-
ban az együtt élõ nemzetiség ilyen irányú moz-
galma is, hiszen mindannyian nagy várakozás-
sal tekintettek a változások elé.

A Batthányi-kormány május 12-én még ha-
tározottan elutasította egy önálló magyar had-
sereg megteremtését, de 15-én kimondta egy
10 000 fõnyi reguláris sereg létrehozását, amit
toborzás útján valósítottak meg. A fegyverfo-
gásra nagyobb számban a szegény parasztok,
falusi nincstelenek, de olyanok is vállalkoztak,
akik egyszerûen a munkanélküliség elõl mene-
kültek, de sok esetben áldozatkészségbõl, ön-
ként is jelentkeztek: munkások és értelmiségi-
ek is.

Az elsõ honvédzászlóaljak megalakulása nem
csak a forradalom katonai helyzetére hatott jó-
tékonyan, hanem a forradalom állásait gazda-
sági téren is igyekezett megszilárdítani. Az új
alakulatok igényei lehetõvé tették, hogy ipar-
ágak egész sora komoly tevékenységekbe kezd-
hessen. Ennek a nagy seregnek azonban ko-
moly kiadásai fedezésére a kincstár nem volt
képes, ezért a közvéleményhez fordult ismét
Kossuth Lajos, abban a reményben, hogy sike-
rül összegyûjtenie egy új magyar bankjegy fede-
zetét.

Az a forradalom, amely megjelenése óta si-
kert sikerre halmozott, egyszerre megtorpant,
hiszen ellenforradalmi fordulat következett,
amikor az udvar közvetlen támadásra indult
Magyarország ellen. A forradalmi erõk minden
erejükkel, tehetségükkel igyekeztek megakadá-
lyozni a harc kirobbanását, de mivel újabb alá-
rendeltséget nem voltak képesek elviselni, így
meg kellett indítaniuk az önvédelmi harcot.

A szeptemberi fordulat középpontját nem az
ellenállás szellemének az erõsödése, vagy a pes-

Magyarország és Erdély egyesülésének allegóriája
(Tyroler József metszete, 1848.)
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ti nép újabb megmozdulása, hanem a képviselõ-
ház balra fordulása jelentette. Nem sok idõre
éppen bizalmi kérdések felmerülése miatt meg-
alakították a Honvédelmi Bizottmányt, mely-
nek az volt a feladata, hogy állandóan ellenõriz-
ze a miniszterelnököt. A Bizottmány tagjai kö-
zé erdélyi liberálisokat is választottak: Mada-
rász Lászlót, Nyáry Pált, Patay Józsefet és
Semberey Imrét. Madarász László az, akit vád
alá helyeztek elszámolatlan pénzek miatt és
megvonták tõle a bizalmat.

Legfontosabb feladat tehát lassan az lett,
hogy megteremtsenek egy erõs hadsereget. A
Honvédelmi Bizottmány ezért nagy lendülettel
folytatta a toborzást, és egymás után alakította
meg az új honvédzászlóaljakat. A honvédsereg
gyalogzászlóaljainak száma decemberre már 64
volt, amihez csatlakozott még a császári hadse-
regbõl 22. sorgyalogezredbeli zászlóalj is, amely
leszakadt a hadtestrõl. Eredményesen folyt a
lovasság szerevezése is, s közben rohamos lép-
tekkel haladt elõre a honvéd tüzérség kiépítése
is. A császári hadseregtõl örökölt ütegen kívül
decemberre már 32 honvédüteget is számlál-
tak. Decemberben tehát a forradalom hadse-
regében 84 000 gyalogos, 8000 huszár és 3000
tüzér szolgált. Ez elsõ sorban is annak az embe-
rek tízezreit elöntõ lelkesedés hullámnak volt
köszönhetõ, ami miatt már sok helyen a soro-
zást nem is kellett elrendelni.

A harcok megkezdõdtek az ország szélein az
ellenség mellékhaderõivel, de a nemzetiségi fel-
kelõkkel is. Az utóbbiaknak az volt a legnyomó-
sabb oka, hogy a magyarországi nem magyarok
az ellenforradalom nyílt fellépését közvetlenül
megelõzõ és követõ idõszakban nem sok bízta-
tást kaptak nemzeti követeléseik méltányolá-
sát illetõen. Emiatt pedig természetes, hogy a
szerb, vagy éppen a horvát szembeszegülés –
amely megelõzõen szembeszállt a forradalom-
mal – megtalálta a román követõit is. A szembe-
szegülést olyan események is erõsítették, mint
pl. az az aranyoslónai esemény, mikor az újonc-
toborzás alkalmával az összegyûlt tömegbe be-
lelõttek a katonák és 13 ember halálát okozták.
Ugyanakkor az ellenállást erõsítette és emiatt a
forradalom számára nem lehetett megnyerni a
román parasztságot, mert késleltették a felsza-
badítási törvény kiadását. A balázsfalvi ország-
gyûlésen pedig annak az óhajnak adtak hangot,
hogy az osztrák kormánynak rendelik alá ma-
gukat, amit nem nagy megértéssel fogadtak a
havaselvi románok. Igaz, volt egy magát meg-
nevezni nem akaró kisebbség is a balázsfalvi
képviselõk között, akik jelezték Batthányinak,
hogy amennyiben a románok jogait is tisztelet-
ben tartják, akkor meg lesz alapítva a kölcsönös
szeretet, és egy hónapon belül minden kénysze-
rítés nélkül 20 000 román fog honvédnek fel-

csapni. A román nemzeti forradalom útját
azonban már semmi sem tudta elállni.

A harcok kitörése után sorban vesztették el a
Dunántúlt, feladták a fõvárost. Látni kellett az
ellenség önkényuralmát a megszállott vidéken,
de tapasztalni kellett azt is, hogy az ellenség-
nek magyar támogatói is vannak. Elérkezett az
a pillanat, mikor kirobbant az önvédelmi harc.
Az Erdélyre vonatkozó részében Damjanich tá-
bornok vezetésével mintegy 50 000 harcos állo-
másozott februárban Szolnokkal átellenben lé-
tesített táborban, s ezzel az ellentámadás fel-
tételei meg is teremtõdtek. November vége óta
Erdély majdnem egész területe az ellenség ke-
zében volt, s számítani lehetett arra, hogy az el-
lenség hamarosan kísérletet tesz Nagyvárad
majd Debrecen elfoglalására. Ebben azonban
mindenekelõtt a székelyek gátolták meg az el-
lenséget. A Székelyföld lakói októberben gyû-
lést tartottak Agyagfalván, ahol kimondták,
hogy általános népfelkelést szerveznek a forra-
dalom minden rendû és rangú ellenségeinek
megleckéztetésére. Ennek köszönhetõen né-
hány nap múlva 30 000 székely állott fegyver-
ben, s a gyenge császári csapatok arra kénysze-
rültek, hogy kivonuljanak a Székelyföldrõl, Há-
romszék kivételével. Itt lángolt fel másodszorra
is a népfelkelés, és a fegyverhiányt Gábor Áron
tizedes kezdetleges öntödéje igyekezett pótol-
ni. Puchner eredeti támadásáról lemondott
(Nagyvárad) és 17 000 fõs csapatot irányított
Háromszékbe. A régebbi gyõzelem után most
már vereséget szenvedtek a székelyek Hídvég-
nél. Eddig azonban megerõsödött a forradalmi
csapat, mely Bem vezetésével tört elõre. Nagy-
bánya tájékáról indult el decemberben, és Ko-
lozsváron átvágta Puchner útját, aki Nagyvá-
rad meghódítására indult. Karl Urban csapata-
it követve Bucovinába ment, és addig üldözte
õket, amíg Urban csapatai szét nem szóródtak.

Kossuth Cegléden, 1848. szeptember
(Than Mór festménye)
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Dr. GELLÉRD IMRE
(1920–1980)

„…ha rád gondolok, az egész biblia
mosolyogni kezd, mosolyognak a

mezõk, ég – föld, a csizmás magyarok
s fent a nagytiszteletû angyalok.”

Szabó Lõrinc

Úgy írja a történelem, hogy Bethlen Gábor
nemesi címet adományozott a papoknak (nem
tudom, hogy a mieinknek igen-e, mert bár nagy
fejedelme volt szép Erdélyországunknak, „tün-
dérkertté” téve azt, ha elõdeink meg is kapták e
címet, az nem tartotta vissza attól, hogy mind
jobban visszaszorított egyházunkat a katolikus
elõdei munkájának folytatásaként még kisebb-
re zsugorítsa papostól, mindenestõl. Elég a Ke-
serûi Dajka János-féle, katonai kísérettel segí-
tett „térítésre” gondolnunk, aminek során több
mint félszáz gyülekezetet veszítettünk el Há-
romszéken, és a számunkra egyáltalán nem di-
csõséges utódai is folytatták), aminek indoklá-
sa, költõi átültetésben nagyon illik arra az alá-
zatos, de tartásos istenszolgájá-
ra, akinek kettõs évfordulója
van ebben az esztendõben: 90
éve született és 30 évvel ezelõtt
halt meg.

De hogy is van ez az említett
versidézet: „Akik mohos tetõk
alatt / szegényeket tanítanak, /
fohászt kik állva mondanak, /
térdet-fejet nem hajtanak, / fá-
radnak és virrasztanak / s gon-
dokkal terhesek, / sötétség felde-
rítõi, / gyémánt magvak elhin-
tõi, / a becsülettel teljesek, / a jó
sorsra érdemesek… / …Kiket
nem várt földi vagyon, / kikre az
Úr gondja vagyon, / a fáradt

sokgyerekesek, / kiket a baj megkeresett, / az iga-
zak, a kevesek, / az ütésektõl sebesek, / azok a ne-
mesek.”

90 éves lenne. Hányan élnek most is még eb-
ben a szép, hajlott korban és tiszta elmével ad-
ják át még az utódoknak, utókornak gondolata-
ikat, álmaikat, terveiket, amiket ennyi idõ alatt
sem sikerült megfeszített, fáradságot nem is-
merõ munka után sem, vagy galád emberek
megakadályozták. Nem szándékom Gellérd Im-
rérõl életrajzot írni. Megjelent mûveiben, lá-
nya, a mindannyiunk által ismert Zizi hatalmas
értékmentõ munkája nyomán ott áll elõttünk a
családfõ, az édesapa, a lelkész, a teológus, a sok
tudományágban jeleskedõ tudós, „a Liberté

rabja”, a mellõzött, vakvágány-
ra állított ember. És még mindig
nem teljes a kép, még mindig
ideillõ Kovács István, néhai teo-
lógiai tanárnak Keresztúry De-
zsõtõl vett idézete : „A töredék
egy-egy felvillanó láng, / mely
parázs lett: szívperzselõ égés. /
Benne az egész hiányát szánd: /
hogy nem volt rá idõ, erõ.”

Mindenkinek van egy Gellérd
Imréje, aki élt abban az idõben,
aki találkozott, beszélgetett ve-
le, aki hallotta gyönyörû szolgá-
latait, aki olvasta prédikációit,
aki elvitte tõle és soha nem adta
vissza (ilyenekrõl is panaszko-

4000 emberét Észak-Erdély õrizetére hagyta,
9000 emberével pedig bevonult Marosvásár-
helyre. Gálfalvánál útját akarta vágni Puchner
csapata, de nem sikerült. Közben székelyföldi
honvédekkel erõsítette csapatát. Puchner tá-
madására válaszolva üldözõbe vette, majd Dé-
vánál Damjanich csapataival egyesülve 3000
fõnyi erõsítést kapott. Nagyszebent is elfoglal-
ta. Március 20-án tehát Erdély területén Gyula-
fehérvár és Déva várõrségét és az Érchegység-
ben körülzárt román felkelõket leszámítva nem
volt többé ellenséges fegyveres erõ.

1849 elején már elkezdõdtek a politikai csa-
tározások a baloldal és a békepárt között. A bé-
kepártiak elengedhetetlennek tartották a balol-

daliak kiszorítását, de Kossuth megbuktatását
is. Egyszerre azonban nem lehetett támadásba
lendülni, csak fokozatosan.

A harcszíntéren megjelent az orosz beavat-
kozás az elszigetelt Magyarország ellen. Ekkor
nem csak a csapatok összpontosításához fog-
tak, hanem egy népfelkelés beindítását is szor-
galmazták. Bár látszik az Udvar és a nemzeti-
ség szövetségének meglazulása, sõt a román–
magyar megegyezés is létrejött, de az összeom-
lás felé vezetõ útról már nem volt visszatérés.
Arad, Temesvár és a világosi fegyverletétel kö-
vetkezett és az a pillanat, melyben a csata elve-
szett, de az eszme megmaradt örökké.

Pap Gy. László

Gellérd Imre
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dott életében), és megkockáztatom, hogy van
Gellérd Imréje azoknak is (akiket nem hagy
nyugodni évtizedek távolából sem szelleme),
akik szaporították a több száz oldalas jelentés-
dömpinget besúgásaikkal. Az elmúlt adventen
találkoztam lányával Budapesten, a híres
Kénosi-Uzoni egyháztörténelem második köte-
tének könyvbemutatóján. Ott mondtam el,
hogy az én megkapott iratanyagomban vannak
„vádló” utalások az édesapjára, miszerint tanít-
ványa voltam és mindenféle anyaggal ellátott
engem diák- és teológiai hallgató koromban.
Zizi mondta, hogy õ is hozzájutott az édesapja
irdatlan mennyiségû anyagához, amiben fellel-
hetõ vagyok én is. De hol és mikor is kezdõdött
minden? Lókodból, szülõfalumból 1963-ban
költözött az anyaországba édesanyjához László
Andor lelkész és családja. Gyermekeivel játszó-
és iskolatársak voltunk.

Emlékszem, hogy szüleimnek panaszolta
(odafigyeltünk néha a gyermekkuckóból az
ilyesmikre), hogy már nem bírja, mert a téesze-
sítés miatt többször kékre-zöldre verték
Székelyudvarhelyen, és el kell, hogy menjen az
országból is. Édesanyám is sokszor mesélte, fõ-
leg, amikor bejelentettem, hogy teológiára me-
gyek és lelkész fogok lenni, hogy a papbácsi egy
kenyérsütéskor megmutatta a felhorzsolt, lilá-
ra vert hátát. Õk eljöttek. 1964-ben Pálffy Al-
bert papbácsit helyezték Lókodba, szintén bör-
tönviselt lelkész. Késõbb, a beszélgetésekkor
tudtam meg, hogy együtt voltak sok más ártat-
lanul elítélttel, Gellérd Imrével is. Homoród-
szentmártonba kellett járjuk az 5-8 osztályt.
Ott meg-megjelent az örökifjú Zoltán Sándor
lelkész mellett Imre bácsi. Hamarosan hallot-
tuk innen is onnan is, hogy milyen gyönyörûen
prédikál. Pálffy papbácsi, akinél konfirmáltam,
és sok idõt eltöltöttem vele is, kezdett néha
szólni a fogságról édesapám jelenlétében, aki
harangozó, kántor, amolyan mindenes volt a
gyülekezetben.

Aztán megtudtam azt is, hogy szentmártoni
iskolatársaim közül néhány, még vala- melyik
néptanácsi vezetõ gyereke is eljár a hittanóra
mellett tanulni, magánórákra Imre bácsihoz.
Közben Pálffy papbácsinkat nyugdíjazták és
megjelent beszolgálni Gellérd Imre. A lókodiak
templomosak voltak addig is, de azután még in-
kább. A szép ünnepélyek, ünnepségek, temp-
lomelõtti beszélgetések élményt jelentettek.
Ezekbe engem is bekapcsolt Imre bácsi szavala-
tokkal, énekszámokkal, még saját gyülekezeté-
be is hívott. Közben középiskolás lettem Szé-
kelyudvarhelyen, de nem szakadt meg a kap-
csolatunk. Lókod fiatal lelkészt kapott Hal-
mágyi Csaba személyében, de sok alkalommal
eljártam az Imre bácsi rendezvényeire is. Utam
egyenesen vezetett a teológiára.

Halmágyi Csaba elment Gagyba, és ismét jött
Imre bácsi. Teológiai éveim alatt, a nyári vaká-
ciókban, sokszor elcsigázva a mezei munkától,
de le-leszaladtam Szentmártonba Imre bácsi-
hoz, aki szintén elfáradva a sok fizikai munká-
tól, de készséggel ült le beszélgetni. Olvasniva-
lókat adott, és mind többet beszélt fogságáról,
egyházbeli mellõzésérõl. A teológián már sok
mindent megtapasztaltam. Elkeseredett pilla-
nataimban bíztatott: Látod, Lacika (köszönöm
neki ezt a megszólítást, nem voltam hozzászok-
va), velem is hogy bánnak. Készítette, nem is
emlékszem már hányadik dolgozatát, hogy
megszerezze doktorátusát. Fent a teológián pe-
dig az a hírhedt Izsák-Incze Walter gúnyosan
mutatta nekem az asztalán a bekötött dolgoza-
tokat, mondván, hogy „a papod megint nem
lesz doktor, mert valami fordítási hibák vannak
a dolgozatában”. (Tudni kell, hogy a magyar
dolgozatot le kellett fordítani az állam nyelvére,
és azt is, hogy Imre bácsi a legtökéletesebb iro-
dalmi román nyelven beszélt). És Erdély legna-
gyobb tudású teológusa, szónoka maradt to-
vább Homoródszentmártonban, Izsák Vili pe-
dig lett a gyakorlati teológia (a homiletika-
szónoklattan is ehhez tartozott) doktorocskája.

Hányszor kellett hallgatnom (számomra ez
megtisztelõ volt) a tanár úr gúnyos, csúfolódó
megjegyzéseit, hogy olyan pesszimista vagyok,
mint a tanítómesterem. Idétlen, csúnya írásá-
val ráírta nem egy dolgozatomra, hogy Gellérd
Imre befolyása alatt vagyok. Egy imapályázat
után csúnyán összeszólalkoztunk, megkérdez-
tem, hogy mit keres itt a teológiai tanszéken (az
irataim között ott van errõl is a besúgása ennek
az emberi jelzõvel nem illethetõ lénynek, aki az-
tán még lelkészek nemzedékét okította).

Imre bácsi, amikor megtudta, hogy (de bizta-
tott õ is erre) felvételiztem a doktori továbbkép-
zõre, minden nehézségrõl felvilágosított. De el-
borzadt, amikor megtudta, hogy a vezetõ taná-
rom Izsák lesz. Egyéb okok miatt is, aztán én is
maradtam lelkész.

1980 január elején szüleim írták meg a tragi-
kus hírt, Imre bácsi önként vállalt módon el-
ment, 60 évesen feladta. Paphiány miatt már is-
mét régebbrõl õ szolgált be Lókodba. Boldog
voltam mindig, amikor mesélte, hogy mennyire
szeret feljárni ebbe a kicsi faluba, mert a
szentmártoniak eléggé templomkerülõk, de
Lókodban mindig megnyugszik, és, ahogy szok-
tuk mondani paposan, jól ki tudja prédikálni
magát. Szüleim mesélték, hogy a karácsonyi
ünnepen is már vettek észre rajta szomorúsá-
got, valami olyasmit, ami máskor nem volt jel-
lemzõ rá. Állítólag az akkori gondnokéktól is
furcsán köszönt, búcsúzott el.
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Az említett Kovács István tanár által összeál-
lított könyvben lehozott utolsó beszédébõl idéz-
ve emlékezem én (hiszem, sokan mások is, mert
sok-sok tanítványa volt, talán azok között is,
akik félelmetes tudása miatt nem ismerték el):
„Ne a világot akarjuk megváltani, hanem saját
magunkat s környezetünket. Ne várjuk, hogy a
megváltás csodálatos módon, valamilyen termé-
szetfeletti eseményekkel jön. Nem, a megváltás
kézzelfogható, valóságos, mindennapi tény. A
megváltást nem várni, hanem teremteni kell…
Idõnként kérdezzük meg magunktól: Hát én va-

lakinek vagy valakiknek voltam-e megváltója?
Az én könnyeimen, simogatásomon, segítsége-
men, az én jó tanácsomon keresztül valaki szá-
mára jelentettem-e megváltást?...

Bennünk is szülessen meg a megváltás szán-
dékának kisdede. Ápoljuk, gondozzuk ezt a gon-
dolatcsecsemõt, ezt az elhatározás-kisdedet és
törekedjünk arra, hogy napról-napra gazdagod-
jék a világ, szépüljön a Föld, s a megváltás… le-
gyen üdvözítõ valóság a nagyvilágon minden-
hol.”

Balázsi László

Williams csodára hív

Mi inspirálta Önt az oratórium megírá-
sára?

A közvetlen impulzust egy eminens asztro-
fizikustól kaptam, aki történetesen David
Williams professzor, az édesapám (és akit a The
Inquirer olvasói már jól ismernek). Édesapám
is és édesanyám is buzgó kórustagok, és édes-
apámnak mindig bántotta a csõrét, hogy a világ
teremtésérõl mindig kizárólag csak vallási
szempontból énekelhetett. Így azt javasolta,
hogy írjak egy tudományos oratóriumot. Aztán
rájöttem, hogy 2009 az Asztrológia Nemzetközi
Éve, és a BBC is érdeklõdést mutatott ebben az
évben: a Salford Choral Society-vel együtt mu-
tatja be a darabot.

Mik a hasonlóságok a között, ahogyan
Ön, mint 21. századi szerzõ próbálja meg
bemutatni ezt a témát, meg a között, aho-
gyan Haydn próbálkozott, a 18. század-
ban, a The Creation (Teremtés) címû mû-
vében?

Egy másik szerencsés véletlen, hogy ez az év
Haydn halálának kétszázadik évfordulója, és a
BBC Filharmonikusok egy nagyobb Haydn so-
rozat részeként, már programra tûzték a Te-
remtést. Azt tartják, hogy a szerzõt egy látoga-

tás inspirálta a Teremtés c. oratórium meg-
írására. Strout-ban meglátogatta William
Herschel obszervatóriumát, majd éjszakába
menõen beszélgettek. Külön pikantériája a do-
lognak, hogy az asztrológus katonaként, majd
templomi zenészként kezdte a karrierét.
Haydn a már megszokott bibliai történetet
használja fel, és nem hiszem, hogy abban az idõ-
ben – mélyen a Felvilágosodás korában – valaki
azt megkérdõjelezte volna, de mindenképpen
ideje volt már egy tudományos szemlélet bemu-
tatásának.

Haydn kijelentette, hogy „A mennyor-
szág Isten dicsõségét beszéli el” híres kó-
rusmûvében. Ön, tudományos oratóriu-
mában, arra törekszik, hogy csupán tény-
szerûen közelítse meg a témát, vagy van
benne egy spirituális felhang is?

A darab nyíltan törekszik arra, hogy választ
találjon arra a kérdésre, vajon a természeti je-
lenségek csodálata átveheti-e a vallás szerepét,
amennyiben az emberi lénynek nyújtott vigasz-
ról van szó. Nem hiszem, hogy pont a „spirituá-
lis” szót használnám (ritkán teszem), inkább
azt, hogy „emberi”, a szó legtágabb értelmében.
Kétféle szerep van, mely a halál elkerülhetet-

Williams zenévé konvertálja az õsrobbanást

E hónap végén, a BBC Filharmonikusok és a Salford
Choral Society közös munkára vállalkoznak egy unitárius
szerzõ kedvéért. Alan Edward Williams mûve, a Csoda:
Tudományos Oratórium egy új kórusmû, melyet olyan év-
ben mutatnak be, amikor több fontos évfordulója is van a vi-
lágegyetem témájának. Alan – Jane Williams fia, aki a Nagy-
gyûlés egyik volt elnöke – most az Oldham egyházközség tag-
ja.

Az alábbiakban egy másik volt Nagygyûlés elnök és teno-
rista készít Alannel interjút.



12 Unitárius Élet

lenségének árnyékában él. Thea – az asztronó-
mus, aki mezzoszoprán (sok nõ asztrológus lé-
tezik már a világban) – számára az a válasz,
hogy az ûr megfigyelésében talál vigaszt. Kom-
munikálja is ezt a vigasztaló csodát tanulójá-
nak, barátjának és szerelmének, Marcus-nak,
aki viszont csak kiábrándultságot talál a világ-
mindenségben. Egy adott ponton az egész da-
rab csak egyszavas párbeszédre szorítkozik:
Thea azt énekli „csodálatos”, Marcus pedig azt
„kiábrándító”.

Minden általa befejezett szerzemény-
hez Haydn hozzátette azt is, hogy „Áldjuk
az Istent”. Ha valamilyen hasonló szókap-
csolatot kellene használnia, mi lenne az?

Diodh byth – ez welsziül azt jelenti: áldassék,
de az „Isten” szó nélkül… Azt hiszem fontos
hálásnak lenünk, még akkor is, ha nem egy te-
remtõ istennek mondunk köszönetet.

Az Ön unitárius volta mennyiben hatá-
rozza meg témaválasztását?

Mélyen. Az unitarizmus alatt én nem csak Is-
ten egyediségének kifejezését értem, hanem az
emberiség elképzelhetõ egyediségét is. Darabja-
im közül sok foglalkozik az ellentétek megbéké-
lésével – mint például a népzene és az avant-
garde, természetes és mû, tradíció és innováció,
dzsessz és klasszikus zene. Ez egyik gondja Bar-
tóknak is, aki természetesen maga is unitárius.
Valószínûleg õ az a zeneszerzõ, aki legnagyobb
hatással volt rám. Zenéje állandóan a vidéki,
hagyományos népzene és a városi avantgard
között vergõdik.

Mondana kicsit többet Magyarország-
gal és annak zenéjével való kapcsolatá-
ról?

Nos, zenei kapcsolatom Magyarországgal az
unitarizmusból következett. Egy évig tanultam
a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián, mia-
latt kutatásokat végeztem a magyar kortárs ze-
neszerzõkkel kapcsolatban. Most is nagyon erõ-
sen kötõdöm a magyar nyelvhez és a magyar
kultúrához – már szinte életem felétõl folyéko-
nyan beszélek magyarul. De most a welszi dol-
goknak is megszállottjává váltam. Azt hiszem,
én vagyok az egyedüli unitárius, aki mindkét
nyelvet beszéli.

Milyen reményei vannak ezzel a darab-
bal kapcsolatban?

Remélem, hogy az emberek élvezni fogják,
hogy üzenete inspirálja majd õket, hogy a szo-
katlant is el fogják fogadni a megszokottal

együtt, és azt fogják érezni, hogy ez egy õszinte,
tiszta szívbõl fakadó próbálkozás. A jövõbeni
elõadásokat illetõen a darab úgy van felépítve,
hogy bizonyos részeit külön is elõ lehet adni. A
nyolc nagy-kórus együtt énekel, és a zenekari
betéteket fölveszik a BBC Filharmonikusok,
hogy lejátszhatóak legyenek a 3-as Rádióadón.

Sokan aggódva mennek el egy modern
szerzeményeket bemutató koncertre,
mert attól tartanak, hogy a zene „nehéz”
lesz, nem lesz harmonikus. Modern zene-
szerzõnek tartja magát?

Írtam egy amatõr énekkar számára, akik a
régi, nagy-északi stílusban énekeltek, de most
itt vannak a BBC Filharmonikusok, valamint a
BBC Énekesei. Tehát a darabban lévõ anyag a
viszonylag egyszerûtõl és dallamostól az érzé-
kelhetõen másvilágiig terjed. Nem várható el,
hogy az õsrobbanás úgy hangozzon, mint a
Beatles, nem? A tartalom azt súgta, hogy hasz-
náljam fel úgy az énekkar hagyományait, mint
az asztronómiai megfigyelések által szolgálta-
tott adatok hangjait, melyeket Jodrell Banktõl
kaptam. Így aztán vannak csikorgó hangok is,
meg furcsa hangképek, és minden, ami a kettõ
között elképzelhetõ. Reményeim szerint össze-
függõ képet adok egy korokon átívelõ utazásról.

A továbbiakban hogyan látja munkája
fejlõdését, mint zeneszerzõ?

Egy operát tervezek, a librettóírómmal,
Philip Gouldinggal, de még nagyon az elején va-
gyunk vele. Szeretnék kamarazenét írni: tá-
madt egy ötletem egy kvékertalálkozón, egy
olyan darabról, mely a hang és csend határán
lenne – valószínûleg nem ez az, amit George
Fox szeretne egy ilyen találkozón. De – mint
tudjuk – az unitáriusok nem arról híresek, hogy
be tudják fogni a szájukat.

(Alan Williams sokak által ismert angol zene-
szerzõ, aki sok barátot szerzett magának az erdé-
lyi és magyarországi unitáriusok közül. Több-
ször járt Erdélybe 1991-tõl kezdõdõen, majd Bu-
dapesten is tanult egy évet a Liszt Ferenc Zene-
akadémián. Amint említést tesz róla a cikkben
folyékonyan beszél magyarul. Méltón nevezhet-
jük olyannak, mint aki igazi kapcsolatteremtõ
az angol és magyar unitáriusok között. K.J.)

The Inquirer, 2009. november 7.

Fordította:
Kászoni József
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A múltnak kútja
„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? Feneket-

lennek még akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag és egyedül az ember az, aki-
nek múltjáról kérdés és szó esik: ez a rejtélyes lény, aki a magunk természeti-gyö-
nyörûséges és természetfeletti-nyomorúságos létének tartálya, s akinek titka ért-
hetõ módon minden kérdésünk és szavunk alfája és omegája, s minden szavunkat
hévvel és szorongással és minden kérdésünket izgatott sürgetéssel telíti.”

(Thomas Mann: József és testvérei)

Bemutatkozás – Dr. Horn Ildikó
1981-ben kezd-

tem meg tanulmá-
nyaimat az Eötvös
Loránd Tudomány-
egyetemen. 1986-
ban történelem-
francia szakos ta-
nári diplomát sze-
reztem, és tanítani
kezdtem ELTE Kö-
zépkori és Kora Új-
kori Magyar Törté-

neti Tanszékén. 1990-ben második diplomámat
is megszereztem turkológiából. A magyar kora
újkor történetével R. Várkonyi Ágnes pro-
fesszornõ irányításával ismerkedtem meg, akit
a mai napig mesteremnek tartok, s akinek örö-
kébe léphettem, amikor 2005-ben én lettem a
tanszék vezetõje. Kutatási területem a 16–17.
századi Magyarország és Erdélyi Fejedelemség
politika- és mentalitástörténete.

Különbözõ ösztöndíjaknak köszönhetõen há-
rom-három hónapot tölthettem Párizsban, il-
letve Isztambulban, két hónapot Krakkóban és
egy hónapot Kolozsváron, de dolgoztam a bécsi,
brnói, pozsonyi, kassai, lõcsei, eperjesi, kolozs-
vári és marosvásárhelyi levéltárban is. Doktori
disszertációmat Rákóczi László sárosi fõispán-
ról írtam, aki I. Rákóczi György unokaöccse
volt, és 1663-ban Várad falainál, a törökök ellen
harcolva vesztette életét. Habilitációm a 16.

századi erdélyi politikai elitrõl szólt. Megemlí-
teném még a Báthory Andrásról, illetve Bocskai
Istvánról készült életrajzomat, valamint az er-
délyi mûvelõdéstörténettel kapcsolatos írásai-
mat. Az oktató- és kutatómunka mellett fontos-
nak tartom az ismeretterjesztést is: szerkesztõ-
je vagyok a L’Harmattan Kiadó Múltidézõ Zseb-
könyvtár címû sorozatának.

Tagja vagyok a Gróf Mikó Imre Alapítvány-
nak, pártoló tagja az Erdélyi Múzeum Egyesü-
letnek. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikõvel, a kolozsvá-
ri Babeº-Bolyai Egyetem dékánhelyettesével
megalapítottuk a Transylvania Emlékeiért Tu-
dományos Egyesületet, amely fiatal tanítvá-
nyainkat és más kutatókat bevonva, az Erdélyi
Fejedelemség történetére vonatkozó források
feltárásával és kiadásával foglalkozik.

Több mint tíz éve foglalkozom az erdélyi uni-
táriusokkal, nem teológiai, szellemtörténeti,
hanem kifejezetten politika- és mûvelõdéstör-
téneti megközelítésbõl. Kutatásaim eredmé-
nyeként jelent meg 2009 nyarán a 16. századi
unitárius nemesség történetével foglalkozó
könyvem, amelynek – a remélem hamarosan el-
készülõ – folytatása a fejedelemség végéig kíséri
nyomon az unitárius elitet. Ennek köszönhetõ-
en kaptam a Magyar Unitárius Egyház vezetõi-
tõl azt a számomra rendkívül megtisztelõ felké-
rést, hogy a közelmúltban elhunyt Kelemen
Miklós munkáját folytassam, és szerkesszem az
Unitárius Élet történelmi rovatát.

Horn Ildikó: Hit és hatalom
– Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi

története
Egy az Isten és Vendégség, Jókai Mór megej-

tõen romantikus regénye és Páskándi Géza át-
hallásos besúgódrámája – a legtöbbünk számá-
ra alkalmasint e két, egymástól oly markánsan
különbözõ irodalmi mû reprezentálja az erdélyi
unitárius felekezet belvilágát, s meglehet, elsõ-
sorban irodalmi mûvek révén véljük ismerni az
erdélyi fejedelemség elsõ évtizedeinek, János
Zsigmond uralkodásának, és különösképp a Bá-

thoryak vitézlésének viharos korszakát is: Ke-
mény Zsigmond regényétõl, a Gyulay Páltól
Márton László jelenkori mûveiig. Az epocha
iránt táplált érdeklõdés persze korántsem meg-
lepõ, hiszen a felekezeti vetélkedés, s még in-
kább a két nagyhatalom között ingadozó fejede-
lemség zajos vitákkal és véres leszámolásokkal
tarkított politikai élete az ismerõsség érzését
kelti a XIX., a XX., s úgy tetszik, a XXI. század

A HIT

OSZLOPAI
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közönségében egyaránt. De éppígy frappírozó-
an ismerõsnek és egyszersmind izgalmasnak
hat e téma mindennemû szépirodalmi megfor-
málás nélkül, egy részletekben gazdag, lucidus
történettudományi monográfia tárgyaként is –
amint arról Horn Ildikó munkáját olvasván
egyhamar meggyõzõdhetünk.

A magyar kora újkor jeles kutatójának új
könyve két fõrészre oszlik: az elsõ az unitárius
felekezet politikai bázisának hatalmi szerepét,
fel- és leértékelõdési periódusait rekonstruálja
a XVI. század második felének erdélyi történel-
mébe ágyazva, míg a második az unitárius poli-
tikai elit 21 korabeli képviselõjének életrajzát
göngyölíti az olvasó elé. Az elsõ pozícióit még az
erdélyi protestáns egyházon belül megszerzõ
antitrinitárius, azaz szentháromság-tagadó
(vagy miként ellenfeleik bélyegezték õket a ké-
sõ ókori szekta elnevezése nyomán: ariánus) fe-
lekezet János Zsigmond uralkodása alatt impo-
náló lendülettel látott a befolyásos hívek tobor-
zásához. A nyughatatlan istenkeresõ Dávid Fe-
renc püspök és az orvostudományi jártasságát
diplomáciai ügyességgel és teológiai tudással
ötvözõ fejedelmi bizalmas, Giorgio Biandrata
hitsorsosává szegõdött maga az ifjú fejedelem
is, s e tény nagyban megnövelte az újdonat
religio vonzerejét. Így történhetett, hogy a Já-
nos Zsigmond váratlan halálát (1571. március
14.) követõ idõszakban kulcsszerephez jutta-
tott (ám e lehetõséggel élni végül mégsem tudó)
négy testamentumos úr mindegyike e felekezet
követõje volt.

Csakhogy a fejedelmi támogatás elvesztése
mégis szomorú következményekkel járt az uni-
tárius egyház számára, s Horn Ildikó elemzése
világos okfejtéssel tárja az olvasó elé a felekeze-
ti térhódítás megtorpanásának, s utóbb vissza-
szorulásának indokait. Báthory István fejede-
lemmé választásával az uralkodói pártfogás
odalett, a hitvitázó agitáció lehetõsége meg-

szûnt, s a tehetséges, feltörekvõ fiatalok meg-
nyerésének programját a jezsuiták sikereseb-
ben tették magukévá – úgyannyira, hogy szá-
mos unitárius úr leszármazottjából vált utóbb
buzgó katolikus. A Báthory István lengyel ki-
rállyá választását követõ évek, majd Báthory
Zsigmond kiskorúságának idõszaka mindazo-
náltal lehetõséget kínált az unitárius elit tagjai
számára, hogy újfent visszatérjenek a hatalom
köreibe, s hogy onnan várják és szenvedjék el a
századvég és a századforduló véres erdélyi
konfliktusait (köztük a második és egyben utol-
só unitárius fejedelem, Székely Mózes tragédiá-
ját), melyeknek részletes tárgyalása immár a
kötet készülõ folytatására marad.

A könyv második felét kitevõ életrajzgyûjte-
mény személyes sorsokra lebontva ábrázolja, s
árnyalja egyszersmind az elsõ nagyegység tör-
téneti áttekintésének kiemelt célcsoportját.
Színes személyiségû, magasan képzett, forté-
lyosan taktikázó és nehezen összeférhetõ urak
arcképcsarnokát, s rokoni szálak egész szövedé-
két mutatja be Horn Ildikó, ám mi e szakaszból
ehelyütt most csak a humanista mûveltségû, s
1592 decemberében a teljes erdélyi hatalmi elit
közremûködésével feláldozott és halálra szánt
Gyulay Pál néhány mondatát idéznénk. Levelé-
nek sorai ugyanis megrendítõen érzékeltetik a
magát a közrendûek sorából felküzdõ, s a pro-
pagandában felettébb hasznos udvari ember vi-
gasztalan, s utóbb végzetessé váló gyökértelen
helyzetének érzékeltetésére. „Kévánnám bi-
zony csak az Istentõl, hogy mindennapi kenyé-
rért ne kellene más ember szájában néznöm és
mástul várnom, lenne valami tulajdon helyöcs-
kém, kinek fruktussából az én kicsin rendöm
szerént bátor infra mediocritatem élhetnék. […]
minden nap az egy királra nézök, ennek szavait
hallgatom, cseleködetit nézöm…de uram…ü
halála miatt…ki kezdök innet menni…hova le-
gyek? Kihöz menjek?”

László Ferenc

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegye-
tem 2010. május 9–15. között 40.-ik alkalommal
rendezi meg Akadémiai Napjait. A hatnapos konfe-
renciára Nyíregyháza-Sóstófürdõ parkos üdülõtele-
pén, festõi környezetben, a tisztavizû tó és az él-
ményfürdõ közelében kerül sor. A téma: A szolidari-
tás ideje.

A szokásos elõadások, kerekasz-
tal-beszélgetések, vitacsoportok
mellett ezúttal a program fontos ré-
szét alkotják a kirándulások is. A résztvevõk meglá-
togatják az evangélikus és a református egyház által
fenntartott, példamutató emberi szolidaritásról
tanuskodó szeretetotthonokat, továbbá Nyíregyháza
kulturális emlékeit. Kiránduláson ismerkedhetnek
meg az elragadó szabolcsi tájjal, és áldozócsütörtök-
ön – a Szabadegyetem történetében elõször – egész

napos kirándulást szerveznek Kárpátaljára. Bereg-
szászon, az ökumenikus istentisztelet után megtekin-
tik a város magyar intézményeit, majd a szépen res-
taurált munkácsi várat. A gazdag kulturális mûsor
keretében Sebestyén Márta és zenész barátai, a nagy-
hírû nyíregyházi Cantemus kórus, Berecz András
mesemondó, nyíregyházi elõadómûvészek lépnek

fel, a program a Krúdy Gyula emlé-
kének szentelt irodalmi esttel zárul.
A konferenciát követõ szombaton

fakultatív kirándulásra van lehetõség Szatmár-
csekére (Kölcsey Ferenc sírjához), Nyírbátorra,
Csarodára és Tákosra, a híres – gótikus, illetve kazet-
tás mennyezetû – református templomokhoz.

Jelentkezés: Nagy Judit, Oltalom Szeretetszolgá-
lat, H – 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3, e-mail: ol-
talom@lutheran.hu (március 31-ig).

AJÁNLÓ



Unitárius Élet 15

Humanizmus, pszichoanalízis,
vallás

1981-ben kezdtem teológiai
tanulmányaimat Kolozsváron.
Kezdettõl olvasgattam a hozzá-
férhetõ pszichoanalitikus mun-
kákat (Gartner Pál: A lelki be-
tegségek keletkezése és gyógyí-
tása; Freud: Pszichoanalízis,
Fromm: A szeretet mûvészete)
és a jóga filozófiát (Baktay Er-

vin: A diadalmas jóga, Henry Clarke Warren:
Buddhism in Translations).

1989-ben tettem szakvizsgát, 1990 márciusá-
ban áttelepültünk. Több munkahelyen és kü-
lönbözõ munkakörökben dolgoztam, többek kö-
zött: nevelõ-tanár, titkár, ügyvezetõ asszisz-
tens. 11 éve a UPC képújság csatornáját szer-
kesztem, otthonról. Ez a munka sok szabadidõt
jelentett és így lehetõséget adott további tanul-
mányokra. Felfedeztem az amerikai humaniz-
must, ami a Church of Religious Humanism
alapítójához, Joe Ben-Davidhez vezetett és egy
újabb szakvizsgához, amelynek témája: modern
elméletek a vallás jövõjérõl ill. a jövõ vallásáról.
(Ehhez többek között a Magyar Pszichoanaliti-
kus Egyesület tanfolyamán ajánlott irodalmat
is felhasználtam, résztvettem egy õszi konfe-
renciájukon, ill. egy alkalommal személyes kon-
zultáción.)

2009-ben úgy láttam eljött az ideje az unitári-
us szellemiség kezdeteinek megismerésére. Ne-
kiláttam áttanulmányozni Dávid Ferenc Rövid
magyarázat… és Rövid útmutatás… címû alap-
vetõ mûveit. Az elõzõ a szentháromságról, má-
sodik a bibliáról írt összefoglaló tanulmány.
Mindkettõt 1567-ben adták ki (a másodikat ki-
lenc nappal a tordai országgyûlés elõtt). Átír-
tam õket mai nyelvre, majd lefordítottam an-
golra. Októberben kimentem Amerikába, hogy
a korrektúrát és kiadást intézzem. 10 hetet töl-
töttem Portlandban, különbözõ tanfolyamokra,
elõadásokra, istentiszteletekre jártam. Ezek
közül a fontosabbak voltak azok, amelyeket az
unitárius egyház, az Amerikai Humanista
Egyesület, és a Jung Oregoni Baráti Társasága
szervezett (ld. gazdagarpad.blogspot.com.).

2010 januárjában tartott lelkészi értekezlet
megválasztott a Teológiai Mûhely világi gond-
nokává és vállaltam tanulmányok közlését az
Unitárius Életben. Ezekhez a tanulmányokhoz

több tudomány területérõl szerzem az inspirá-
ciót, amelyek fényt vetnek a vallásra, mint
egyéni és társadalmi jelenségre. Meghatározó
ezek közül az a szellemi irányzat, amelyet hu-
manizmusnak nevezünk, illetve a mélylélek-
tan, mely behatóan foglalkozik a vallás jelensé-
gével.

A humanizmusról

A humanizmus relatív fogalom. Mindig vol-
tak, akik az emberi értékekre helyezték a hang-
súlyt a hagyománnyal szemben. A humanizmus
akkor kap szerepet, amikor a szellemi fejlõdés-
ben jelentõsebb változás zajlik. Ilyen korban él-
hetett Ekhnaton fáraó, a monoteizmus „feltalá-
lója”, az „emberiség elsõ egyénisége”. Ilyen kor-
ra utal a Jézus utáni néhány nemzedék világ-
szemléletében bekövetkezett forradalom, majd
a reformáció kora, amelytõl a humanizmust,
mint szellemi irányzatot eredeztetjük.

A XIX–XX század fele a szellemi fejlõdés fel-
gyorsult, az értelemre és az emberi értékekre
való hivatkozás mind gyakoribb lett. Még a ke-
reszténységben is, lásd a semper reformandi
(állandó reformáció) elvét követõ unitárius esz-
merendszert, amely Dávid Ferenc után lénye-
ges pontokban szakított a keresztény dogmati-
kával: az eredendõ bûnt felcserélte az eredendõ
jósággal; az ebbõl következõ eleve elrendelést a
szabad akarattal; a tekintélyben való hitet az
értelemmel és lelkiismerettel (lásd: Dr. Erdõ
János hittanát).

Nem csoda tehát, hogy az egyetemes keresz-
ténység csak vonakodva ismeri el a mi „keresz-
tényi”-ségünket, hisz már maga Dávid Ferenc
sem ismerne ránk!

Eredendõ jóság, szabadakarat, értelem és lel-
kiismeret – mindezek erkölcsfilozófiai fogal-
mak. Ezekbõl következett, hogy az unitárius
vallás Amerikában a modern humanizmus me-
legágyává vált. Elsõ képviselõje John Dietrich
(1878–1957), aki az 1910-es években Spokane-i
lelkészsége idején kezdte használni a humaniz-
mus fogalmat vallásos értelemben. 1933-ban
megjelenik az Elsõ Humanista Kiáltvány – ami-
kor Balázs Ferenc mészkõi lelkész már javában
hirdette Erdélyben a magyar vallásos humaniz-
mus eszméit…

TEOLÓGIAI MÛHELY



A pszichoanalízisrõl
A reformáció idejében megjelent humaniz-

mussal egyidõben a tudomány lassan kikerült a
keresztény egyház felügyelete alól. Így az or-
vostudomány is, amely a XIX. században már
szigorúan materialisztikus szemléleten alapult.

Sigmund Freudot korán érdekelte a filozó-
fia, széleskörû mûveltségre tett szert mielõtt
orvosi pályára lépett. Orvosként számos olyan
esettel találkozott, ahol a szimptómák mögött
nem tudott fizikai eredetû okot találni. Vállalva
az orvostársadalom kiközösítését komolyan
vette ezeket a „hisztériás” eseteket, és nekilá-
tott a „nem létezõ” okok felderítésének. Elõ-
ször hipnózissal próbálkozott, majd úgy látta
hatásosabb a probléma megértése és kibeszélé-
se, amely katartikus élményhez juttatja a páci-
enst. Felismerte, hogy az álom a lelki problé-
mák felderítésének „királyi útja”. Álomelemzés
címû könyve a pszichoanalízis alapvetése
(1900). Elmélete szerint a libidó, mint szexuális
jellegû ösztön-energia, és az ebbõl felépülõ be-
nyomás-világ meghatározza a jellemet és kap-
csolatunkat a környezetünkkel. Kialakul e tu-
domány fogalomrendszere: felettes-én, ösz-
tön-én és én.

Tanítványa, Jung, akinek apja protestáns
lelkész, mesterével ellentétben vallásos alkat.
Vonakodik attól, hogy a szexuális ösztönt is-
merje el alapvetõ energiának, viszont bevezeti
az archetípusok (õsképek) fogalmát. A két alap-
vetõ õsképet animus-nak és anima-nak nevezi,
a férfi és nõi lélek lényegének tartja. Ezek in-
tegrációja az individuáció, az önálló, tudatos
egyéniséggé válás folyamata, amely a teljesség-
hez vezet. Ezt a teljességet nevezi Jung én-nek,
melyet „a tudatos és tudattalan lét össze-
ge”-ként határoz meg.

Freud egy másik jelentõs munkatársa, Erich
Fromm, a hatalomnak való önalárendelés és
szabadság, birtoklás és létezés, imádat és szere-
tet közötti különbségrõl, illetve az ebbõl adódó
konfliktusról ír nagysikerû mûveket. Ezek a lé-
lekkutatók nézetkülönbségeik ellenére az ál-
mokban megjelenõ jelképeknek ugyanolyan

központi jelentõséget tulajdonítanak a mögöt-
tük rejlõ lelki tartalmak megismerésében. Azt
is felismerik, hogy minél gyakoribb, ill. egyete-
mesebb egy jelkép, annál gyakrabban fordul elõ
a vallásos szimbolikában. Gyógyításról szóló el-
méleteik és a vallásról alkotott felfogásuk ezen
a ponton összeolvad. Nem csoda tehát, hogy be-
hatóan foglalkozott mindhárom gondolkodó a
vallással. Felmerül a kérdés: mi a különbség lel-
kész és pszichológus között?

Így érkeztünk el a jelenkor nagy problémájá-
hoz, amit anyag és lélek újabb szintû konfliktu-
saként lehetne leírni. Ismerõs állapot, töb-
bé-kevésbé mindannyian átéltük már ezt a bi-
zonytalanságot: MI VAGYOK? Nagy dilemma,
fontos kérdés. Hogy mi köze ennek az istenhit-
hez? Nézzük csak az ószövetségi kijelentést:
VAGYOK, AMI VAGYOK! (II. Mózes 3.14).

Íme, hogyan fonódik össze humanizmus, lé-
lektan és vallás. Ezt mi magunk is megtapasz-
talhatjuk, ha visszamegyünk az idõben négy és
fél évszázadot, amikor

Dávid Ferenc
Leírja milyen nehéz volt Zwingliusnak „az

úrvacsorai test-kenyérbõl való kibontakozás”;
hogy legyõzve a kegyetlen háborúskodás „taj-
tékjától” való rettegését szakított atyái hagyo-
mányaival; hogy „megzavarodott” az írásban
tapasztalt ellentmondás miatt, „könyörgött”,
és végül felismerte, hogy különbözik az Atyais-
ten, a fizikai világ teremtõje az õ Szent Fiától,
aki ezt a világot mibennünk lelkileg újjáterem-
ti. Így különbözik az Ószövetség az újtól, mert
„… különbözik a külsõ betû és jelkép a belsõ lel-
ki értelemtõl”, „a külsõ és belsõ ember”, „a kül-
sõ és belsõ teremtés…”

Igen, Dávid Ferenc hasonló korban élt. És
várta az 1570-es esztendõt, hogy Krisztus az õ
„szájának lehelletével”, égi jegyek kíséretében
végleg megtisztítsa a világot „az Antikrisztus
szennyétõl” és eljusson az EGY-ség felismerésé-
re. Szegény, akkor még nem tudhatta, hogy a
„testi világ” sem 6 nap alatt lõn …

Gazdag Árpád

Kedves Testvéreink!
„Tudom, hogy Te mindent megtehetsz, és senki

Téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál.”
(Jób 42:2)

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége
lelkészeink, híveink, gyülekezeteink nevében meg-
rendülten tudatja, hogy Miklósi Vári Katinka
lelkésztársunk nehéz, de türelemmel viselt szenve-
dés után visszaadta lelkét Teremtõjének.

A Magyarországi Unitárius Egyház történelmébe
beíródott Katinka hosszú éveken át odaadással vég-
zett munkája, akár a fõvárosba, akár szórványba, de
fõként a Debreceni Egyházközségbe szólította hiva-
tása. Néhány évvel ezelõtt fájdalommal vettük tudo-
másul, hogy két gyermek vállalása után súlyos be-

tegség keresztjét kellett vállaira venni, és nehéz
szívvel, de reménykedéssel fogadtuk el, hogy el-
hagyva debreceni gyülekezetét, gyógyulást keresve
külföldre távozott szép, kis családjával.

Kérjük a mindenható Istent, hogy Családjának
adjon vigasztalódást, Neki csendes nyugodalmat ott,
a szülõföld porában, ahova visszavágyott örök pihe-
nésre.

Búcsúztatása, temetése 2010. március 10-én, dél-
után 1 órakor lesz Erdélyben, Firtosmartonosban.

Emléke legyen áldott!
Budapest, 2010. március 3.

Balázsi László Elekes Botond
egyházi fõjegyzõ fõgondnok
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Bartók Béla Unitárius Egyházközség
A 2010-es esztendõt Knut Heidelberg nor-

vég unitárius lelkész közremûködésével kezdte
meg egyházközségünk. A norvég lelkész egy hó-
napot töltött Budapesten és számos Istentiszte-
letünkön részt vett és szolgálatot végzett, mint
ahogyan az új esztendõ elsõ vasárnapján is.

Újév elsõ napján Léta Sándor lelkész szó-
széki szolgálatával és az azt követõ pezsgõbon-
tással köszöntöttük az új esztendõt a gyüleke-
zeti termünkben a hívek nagy létszámú részvé-
telével.

2010. január 10-én Egyházközségünk temp-
lomában ünnepi Istentisztelet keretében emlé-
keztünk meg a vallásszabadság napjára. Min-
den esztendõ január második vasárnapján em-
lékezünk az 1568. január 6–13 között tartott
Tordai Országgyûlésre, melynek keretében a
világon elõször mondották ki és foglalták tör-
vénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot.
Lõrinczy Zsolt presbiterünk érdekes beszá-
molót tartott a Magyar Rádió közalapítvány ku-
ratóriumi tagságának eltelt idõszakáról: Vallás-
szabadság – Szólásszabadság címmel.

2010. január 30-án a Torockóról elszárma-
zottak megtartották tizenegyedik találkozóju-
kat a gyülekezeti termünkben. Az áhítatot be-
számoló, beszélgetés és közös vacsora követett.

Megkezdtük angol nyelvû Istentiszteletein-
ket. Elsõ alkalommal december utolsó vasár-
napján búcsúztunk az Óévtõl és köszöntöttük
az újesztendõt azzal a 14 résztvevõvel, akik 12
órától részt vettek ezen az elsõ angol nyelvû Is-
tentiszteleten. Knut Heideberg norvég lelkész
Albert Schweitzer teológusról, majd az Üdv-
hadseregrõl beszélt.

Következõ, angol Istentiszteletes alkalmunk
január utolsó vasárnapján volt. Vendégmeghí-
vottunk Dr. Federmayer Éva egyetemi tanár
volt, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
és a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisz-
tika Tanszékén tanít. Az angol nyelvû Isten-
tiszteleten megemlékeztünk – ismételten – a
Tordai Országgyûlésrõl, majd Dr. Federmayer
Éva elõadást tartott négy kiemelkedõ amerikai
hírességrõl, akik unitárius mivoltukból eredõ-
en kiemelkedõ és meghatározó szellemiségekké
váltak: Ralph Waldo Emersonról, Margaret
Fullerõl, Henry Adamsról és Frank Lloyd
Wrightról.

2010. február 7-én vasárnapi Istentisztele-
tünk után beszélgetésre került sor Dr. Gaudi-
Nagy Tamás nemzetközi jogásszal, a jelen vi-
lág helyzete gazdasági-emberjogi-nemzeti-
egyházi életérõl, valamint a globalizmus elleni
új paradigmáról. Beszélgetésünket szeretet-
vendégség követte gyülekezeti termünkben,
ahol finom kolozsvári káposzta elfogyasztására
hívtuk meg kedves Testvéreinket.

2010. február 13-án a Nõszövetségünk gyer-
mekfarsangot szervezett, ahol meghívottunk
az Osztováta együttes volt és mesét mondott
dr. Karner Ottó, a „Zebegényi mesék” c.

Egyházközségeink életébõl

Lõrinczy Zsolt
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könyv szerzõje. Köszönetünket fejezzük ki
Mindenkinek e remekre sikerült rendezvé-
nyünkért.

2009. december 26-án, Karácsony másodnap-
ján megkereszteltük Szabó Attila és Nóra
harmadik gyermekét, Csaba Arnoldot. Isten
áldását kérjük az újszülött és a család életére.

2010. január 28-án örök nyugalomra helyez-
tük Pál Anna 85 évet élt Alsórákos-i születési
testvérünket.

2010. február 4-én búcsúztunk Tóbiás Imre
90 évet élt Torockó-i születési testvérünktõl. Is-
ten adjon nyugodalmat az eltávozottaknak, lel-
küknek örök üdvösséget, a gyászolóknak vi-
gasztalódást kívánunk.

2010. február 15-én egyházi megáldásban ré-
szesítettük Karner Miklós és Dr. Kovács Ré-
ka házasságkötését. Istennek áldása legyen ez
új család életén és gyarapodásán.

Szent Patrik kódexbeli áldás
(IV. század)

Isten legyen elõtted, hogy a jó utat mutassa
neked.

Isten legyen melletted, hogy téged karjába
zárjon és megvédjen.

Isten legyen mögötted, hogy megvédjen
a gonoszak cselvetésétõl.

Isten legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Isten legyen tebenned, hogy megvigasztaljon,

ha szomorú vagy.
Isten legyen körülötted, hogy megvédjen,

ha mások rád rontanak
Isten legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma,

holnap és minden idõben.
Ámen.

Léta Sándor

Budapesti Unitárius Egyházközség
Január 1-jén a budapesti unitárius egyház-

községben köszöntötték az újesztendõt azok a
gyülekezeti tagok és egyházközségi, egyetemes
egyházi elöljárók, akik a több éves hagyomány-
hoz hûen a Nagy Ignác utcai templomba jöttek.

Az istentisztelet szószéki szolgálatát a gyüle-
kezet lelkésze, Kászoni József végezte a Zsolt
72, 18; 118, 23 illetve a Róm 5, 5 alapján. Imád-
kozott és közérdekû hirdetéseket tartott. A
„püspöki körlevelet” Balázsi László fõjegyzõ
ismertette.

Istentiszteletet követõen a jelenlevõk az elsõ
emeleti gyülekezeti teremben gyülekeztek,
ahol szeretetvendégségre került sor. Annak a
reményében koccintottak a megjelentek, hogy
az újévben azok az új feladatok, amelyek meg-
valósítandóak mindannyiunk részérõl, meg-
nyugtató megoldáshoz vezetnek, és végre egy-
házi életünkre vonatkozóan prosperálást ered-
ményeznek.

Január 11-én a Kossuth Rádió egyenes adás-
ban közvetítette a Nagy Ignác utcai templom-
ból azt az ünnepi istentiszteletet, amelyet egy-
házunk fennállásának 442. éves évfordulója al-
kalmából tûztek mûsorra. 55 percen keresztül
sugározta a rádió adása a Kárpát-medencei ma-
gyarság és a nagyvilágba szétszóródott magya-
rok számára a türelmi rendeletet és lelkiisme-
reti szabadságot megelevenítõ ünnepi mûsort.
A visszajelzések, amit az egyházközség kapott
írásban és telefonon azt igazolta, hogy a fogad-
tatás a hallgatóság részérõl is elnyerte azok tet-
szését. Az ünnepi istentisztelet utolsó percei-

ben az Ars Renata régizene együttes közre-
mûködött korabeli szerzõk zsoltárait énekelve:
Balassi Bálint, Dávid Ferenc, Bogáti Fazakas
Miklós stb.

Január 14., este 6 órakor vendégül láthattuk
Horn Ildikó docens, egyetemi tanárt az ér-
ték+õrzõ sorozatunk keretében, aki élõ törté-
nelemmé varázsolta a 16. században élt unitári-
us nemesek életén keresztül azt a történelmi
idõszakot, amely oly fontos a mi számunkra. Já-
nos Zsigmond elsõ erdélyi fejedelem udvarához
tartozó nemes urak, mint pl. Csáky Mihály,
Hagymássy Kristóf, Bekes Gáspár, Stanislaw
Niezowski élete megidézése jelentette azt az él-
ményt a hallgatóság számára, amely felkeltette
mindannyiunk érdeklõdését a professzor asz-
szony nemrég megjelent könyve elolvasásához,
amelynek címe: Hit és hatalom, alcíme: Az erdé-
lyi unitárius nemesség 16. századi története. (A
könyv egyházközségünkben megvásárolható az
érdeklõdõk számára.) Az este szeretetvendég-
séggel zárult.

Január 21-én, csütörtökön meghívásunkra
érkezett hozzánk Borókai Gábor a Heti vá-
lasz fõszerkesztõje, aki Média ma – holnap cí-
men tartott elõadást. A tervezett idõ ilyen al-
kalmakkor, amit az elõadóknak felajánlunk,
40-50 perc, de tekintettel a jenlévõk érdeklõdé-
sére és azon érdekfeszítõ eszmefuttatások kifej-
tésére, amellyel vendégünk elkényeztetett, az
idõt meghosszabbítottuk közel másfél órára. Az
elõadás végén az érdeklõdõk részére Borókai
szerkesztõ úr könyvét dedikálta, nem kevés pél-
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dányszámban. Ez a rendezvényünk is ágápéval
zárult.

Január 31. is a kiemelkedõ napok jelzõjével
került be új évünk új hónapjának záróakkordja-
ként. Ünnepi istentiszteletünk meghívottjai
voltak: Farkas Boglárka, a Hír Tv szerkesztõ-
je, Zsombori Erzsébet selyemfestõ és Ján-
kyné Szabó Mária énekes. A hónapzáró isten-
tisztelet befejezésével, a nem kevés érdeklõdõ
levonult a gyülekezeti terembe, ahol kezdetét
vette az a könyvbemutató, amelyre Farkas Bog-
lárkát hívtuk meg, akinek Befejezetlen címû
könyvét Elekes Botond fõgondnok mutatta
be. Õt követõen hallgathattuk Mohai Gábor
elõadómûvészt, aki a képkiállítást nyitotta
meg, végül pedig a kolozsvári Operaház nyugal-
mazott csellistája gyönyörködtetett virágéne-
kekkel. Az ízletes szendvicseket és az ízlésesen
megterített asztalokat Finta Csillának és fér-
jének Finta Józsefnek köszönhettük.

Február 12-én, pénteken du. 17 órakor került
sor az Erdélyi Könyv Egylet és a Dávid Ferenc

Egylet közös rendezésében arra a könyvbemu-
tatóra, író-olvasó találkozóra, amelynek címe:
Rajzoljunk magunknak egy világot. A kötet írói
közül többen is megjelentek, akiket Veress
Zoltán, a könyv stockholmi szerkesztõje mu-
tatott be és köszöntött, pl. Jókai Anna,
Abloncziné Szabó Magda, Horváth Zsuzsa
– Hoffmann Rózsa képviseletében, Dávid
Gyula stb. Az elõadást zenehallgatás tette élve-
zetesebbé Kurlik Eszter (hegedû) és Nagy
Judit (cselló) fellépésével. A rendezvény szere-
tetvendégséggel fejezõdött be.

Február 13-án, szombaton este 7 órától vette
kezdetét a farsangi bál, amelyet az újonnan ala-
kult ifjúsági csoport tagjai szervezetek meg és
hívtak össze minden érdeklõdõ számára. Prog-
ramjukban szerepelt egyebek mellett: nyitó-
tánc – palotás, táncverseny, vetélkedõ, tombola-
sorsolás, tánc hajnalig: élõzenével, minden
korosztálynak. Mindez a jelenlévõk kellemes
együttlétére és szórakoztatására.

Kászoni József

Füzesgyarmat
és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet

2009. december 31-én fél tizenkettõkor Fü-
zesgyarmaton hívogatott óév búcsúztatóra és
újév köszöntésre a harangszó. Szép és felemelõ
volt, mint minden esztendõben. Egy kis pihenés
után pedig indultam a legkorábbi vonattal
Budapestre, hogy az újévi istentiszteletet és a
püspöki fogadást, az eddigiektõl eltérõen együtt
tartsuk meg a Nagy Ignác utcai templomunk-
ban. A szószéki szolgálatot megosztva Kászoni
Józseffel, a helyi lelkésszel , mintegy 70 érdek-
lõdõ hallgatta meg. Úgyszintén a fõjegyzõ és fõ-
gondnok által közösen megfogalmazott (szin-
tén újdonság) és szétküldött, e lap hasábjain is

megjelentetett újévi köszöntõt, pedig a mosto-
ha idõjárás kedvezõtlen volt.

Az istentisztelet után a gyülekezeti terem-
ben szinte mindenki megjelent a fogadáson,
ahol Elekes Botond fõgondnok mondott po-
hárköszöntõt, majd pezsgõbontás következett
és elfogyasztottuk az alkalomra rendelt szend-
vicseket és a Brock Margit asszony készítette
finom székely fánkot (pánkót), amit e helyen is
megköszönünk a még mindig (hiszen nyugdí-
jas) hûséggel segítõ Brock házaspárnak.

Január 3-án megtartottuk a gyülekezetünk-
ben is az újévi ünnepi istentiszteletet, amelyen

A lelkészházaspár második unokájának keresztelõje
Karácsonykor

A kislány neve
Balogh Balázsi Dorka Lili
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megemlékeztünk az elõzõ évben elköltözött
testvéreinkrõl, a keresztelésekrõl, konfirmálás-
ról, házassági megáldásról, aranykönyvi ado-
mányozásokról, sikeres rendezvényeinkrõl, ün-
nepélyeinkrõl.

Január 10-én a „Vallásszabadség Világnapja”
(A Patrubány Miklós vezette Magyarok Világ-
szövetsége indítványozta így nevezni a tordai
ediktum emléknapját még néhány évvel ez-
elõtt.) alkalmából emlékistentiszteletet tartot-
tunk, amelyen elhangzott a lelkiismereti és val-
lásszabadság törvénye is.

Január 12-én Budapesten részt vettem a
2010-es évünk elsõ elnökségi ülésén.

Január 16-án Budapesten lelkészi értekezle-
tet tartottunk az elõzõ év decemberében újjáa-
lakított Teológiai Mûhellyel. Az Alaptörvény
elõírása szerint a jelenlévõk megválasztották a
Teológiai Mûhely lelkészi és világi vezetõjét. Az
elõbbi tisztet Lakatos Csilla miskolci lelkész-
nõ, az utóbbit pedig Gazdag Árpád fogja be-
tölteni. A lelkészek mellett a világiak számára
továbbra is nyitott a belépési lehetõség a mû-
hely tagjai közé és részt venni annak munkájá-
ba. Az egyházi fõhatósági testületek munkájá-
ban Gazdag Árpád fog részt venni. A közös gyû-
lés konkrét tennivalókat fogalmazott meg a
2010-es esztendõre vonatkozóan. Köztük fon-
tos helyet foglal el az Unitárius Élet szerkesztõ-
bizottságának kibõvítése, a munka hatéko-
nyabbá tétele, a folyóirat tartalmának bõvítése,
gazdagítása is.

Január 17-én megtartottuk egyházközsé-
günk számadó közgyûlését. A sok szép ered-
mény mellett sajnálattal állapítottuk meg, hogy
a gyülekezet mind jobban elöregedik, a fiatal-
ság pedig húzódik el a vidékrõl az ország nyuga-
ti része felé a jobb megélhetés érdekében. A
gyulai szórványgyülekezet lassan erõsebbé vá-
lik, mint az anyaegyházközség mind adakozás-
ban, mind pedig lélekszámban.

Január 17-én délután megkezdõdött az egye-
temes imahét. Biharnagybajomba hívtak a re-
formátusok a megnyitón szolgálni, ahol felesé-
gemmel énekszámokat is adtunk elõ. Az imahét
folyamán szolgáltunk a helyi református, kato-
likus templomban, a dévaványai református
templomban, Békésen ökumenikus részvétel-
ben megtekintettük Wass Albert: A funtineli
boszorkány címû regényének színpadi adaptá-
cióját. A mi templomunk is megtelt, ahol a re-
formátus lelkész szolgált. Utána híveink és
nyugdíjas klubtagjaink bõségesen megvendé-
gelték a megjelenteket finom süteményekkel,
teával és a gondnok által felajánlott borral.
Majdnem mindenhol minket is megvendégeltek
a hívek.

Január 24-én zártuk istentiszteletünkön a
sikeres, lélekemelõ imahetet, azzal, hogy foly-
tatjuk majd.

A nyári, július 11-i alföldi búcsúra – amely-
nek központi témája a trianoni átkos diktátum
90. évfordulójára való emlékezés lesz – meghív-
tuk ünnepi szónoknak a biharnagybajomi re-
formátus lelkészt.

Január 27-én Budapesten újabb, a február
6-i zsinatot elõkészítõ elnökségi ülést tartot-
tunk.

Január 30-án Kecskeméten Elekes Botond
fõgondnokkal együtt részt vettünk a Duna-Ti-
szaközi Szórványegyházközség közgyûlésén,
ahol az Alaptörvény elõírásaival ellentétes elõz-
mények után a jelenlévõk Balázs Mihály
gondnok mellett megválasztották a fõtaná-
csi-zsinati képviselõjüket Szalontainé Kis-
györgy Zsuzsa személyében. A közgyûlés uta-
sította a képviselõket az erdélyi egyházzal való
egyesülés támogatására a február 6-án tartan-
dó zsinaton.

Január 31-én a füzesgyarmati Hajnal István
Idõsek Otthonában tartottunk istentiszteletet.

Február 2-án részt vettem Budapesten az
Egyesült Nemzetek Szervezete Társasága
számadó és tisztújító ülésén. E gyûlésen az egy-
házunk részérõl (még egy nyugdíjas evangéli-
kus püspököt és egy katolikus plébánost válasz-
tottak) beválasztottak az ENSz Társaság Kor-
mányzó Tanácsának tagjai közé az elkövetke-
zendõ ötéves ciklusra. A 2009-es zárszámadást
és 2010-es büdzsét is elfogadtuk.

Február 5-én, pénteken délelõtt a Békés Me-
gyei Képviselõtestület elnöke, Domokos Lász-
ló kezdeményezésére és meghívására részt vet-
tem a megyei legmagasabb rangú egyházveze-
tõk megbeszélésén. A történelmi egyházak
helyzetérõl, jövõbeni teendõirõl, lehetõségeirõl
értekeztünk. Központi helyet foglalt el a tár-
gyalások során a közelgõ választásokban az
egyházaink szerepvállalása is.

Ugyanaznap délben részt vettem az Idõsügyi
Tanács (amelynek egyedüli képviselõje vagyok
az egyházak részérõl) évi elsõ gyûlésén, ame-
lyen a nyugdíjas társadalom jövõbeni kilátásai-
ról tárgyaltunk.

Február 6-án gondnokunkkal és fõtanácsi
képviselõnkkel jelen voltunk az egyházegyesítõ
zsinaton. Nem rajtunk múlott, hogy a „megbe-
tegedett” ellenzék miatt a zsinat határozatlan-
képtelenné vált.

Február 12-én két budapesti megemlékezé-
sen vettem részt. Délelõtt a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság farkasréti temetõbeli megemlékezé-
sén, a budapesti ostrom áldozatainak szentelt
megemlékezésen megszégyenítõen, alig kéttu-
catnyi ember vett részt (az énekes középisko-
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lások némileg emelték a részvételi arányt),
amelyre a fõvédnök Pálinkás József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke sem jött el.
Szomorú volt az érdektelenség, már hõseinkre
sem tudunk méltóképpen emlékezni.

Ugyanaznap délután 4 órakor más volt a
hangulat a Turul téren tartott megemlékezé-
sen. Méltóságteljesen nagy tömeg emlékezett
az elesett hõsök emléke elõtt. Négy történelmi
felekezet lelkésze (köztük én is) mondta el gon-
dolatait, egykori résztvevõ, átélõ (Lányi Zsolt)
mondta el a tragikus eseményeket, Döbrentei
Kornél költõ olvasott fel verset, civilszerveze-
tek, emlékezõk koszorúztak.

Február 16-án délelõtt az Unitárius Élet
újonnan felállt szerkesztõbizottsága tartott
megbeszélést. E sorok írója mellett Léta Sán-
dor lelkész, Gazdag Árpád, a Teológiai Mû-
hely gondnoka, Kászoni József lelkész és
Horn Ildikó történész beszélgetett a folyóirat
ezutáni sorsáról.

Délután 3 órakor e sorok írója fogadta a Püs-
pöki Hivatalban Dr. Bándi Kundot, az Össz-
magyar Testület (örökös elnöke a nemrég elhalt
nagynevû erdélyi költõ, Bartis Ferenc) vezetõ-
jét, megbeszélést tartva a magyarság jövõbeni
szándékáról, tennivalóról, szétszórtságbeli
összefogásról, együttmûködésrõl.

Február 21-én Darvason eltemettük Bura
Józsefné sz. Gyólai Róza 51 évet élt testvérün-
ket. Türelemmel viselt nehéz betegség után ad-
ta vissza lelkét teremtõjének. Nagy résztvevõ
gyülekezet kísérte utolsó útjára. Két lánya,
akik tanítványaim voltak az iskolában, kértek
fel a búcsúszertartás elvégzésére, mert nem
tartozott egyházközségünk, vallásunk tagjai
közé. Isten adjon csendes pihenést neki.

Február 21-én Gyulán tartottunk szórvány-
beli istentiszteletet a környékbeli hívek közös-
ségében.

Február 25-én istentiszteleten emlékeztünk
meg a kommunizmus áldozatairól a templom-
kertben.

Február 27-én nagy élményben volt része a
hittanos gyerekeinknek. Budapesten a Püspöki

Hivatal termeiben vette fel a Magyar Televízió
gyermekeink két mûsorát, amiket március fo-
lyamán fognak közvetíteni. Az egyik összeállí-
tás a könyörülõ szamaritánus eljátszásáról
szólt, a másik pedig arra kért õszinte választ a
szereplõktõl – Szabó Lõrinc híres verse alapján
– hogy mi leszek, ha nagy leszek.

Remek és hangulatos volt a fõvárosba utazás
és a gyerekek lelkesedése az ismert, Bencze
Márton vezette Tv-stáb munkája és a felkészí-
tõ lelkészházaspár munkája nyomán. Várjuk a
mûsorainkat! Március folyamán a négy unitári-
us ifjúsági adás közül kettõ a mi gyerekeink
munkáját dicséri majd!

Február 28-án a helyi Hajnal István Idõsek
Otthonában tartottunk farsangi mûsoros isten-
tiszteletet.

Március 6-ra Egyházi Képviselõ tanácsi ülést
tervezünk, amelyen részt kívánunk venni a
gondnokkal.

Március 11-én nyugdíjas klubunkban mûsor-
ral és a gyülekezetben köszöntöttük nõtestvé-
reinket.

Március 15-én részt veszünk a városi ünnep-
ségen, gondnokunkkal és a lovagrendi testvére-
inkkel koszorúzunk. Utána a templomunkban
ünnepi, mûsoros istentiszteletet tartunk a tele-
pülés vezetõinek jelenlétében, utána a temp-
lomkerti 1848/49-es emlékmûnél elhelyezzük
az emlékezés virágait.

Március 24-én részt veszünk Gyomaendrõ-
dön egy általános nõnapi ünnepségen, ahol mû-
sorunkkal köszöntünk nyugdíjasokat és fiata-
labbakat, versekben és énekekben tolmácsolva
jókívánságainkat.

Március folyamán megkezdjük a szokásos
felkészülést Nagypéntekre, hogy újra elõadjuk
a hagyományos Péterffy Gyula-féle unitárius
passiót dalárdistáinkkal, gyülekezeti énekese-
inkkel és a Népdalkör közremûködésével. Ter-
mészetesen híveink kiveszik részüket a haza-
jobbító választásokra való elõkészületekbõl is,
hiszen érdekli õket a település és a haza sorsa.

/balázsi lászló/

Kocsord
Minden jó, ha a vége jó, hangzik a magyar

mondás. De lehet-e az élet jó, ha vége a halál?
Sõt lehet-e jó, amikor hosszú és pusztító szen-
vedés vége nem a gyógyulás, amikor a halál is
megváltásként érkezik a szenvedés után? Képe-
sek vagyunk-e akkora hitre, hogy jajszavaink
között az mondja meg az Istenben bízó lélek vá-
laszát? Azt, hogy élni mégis mindenkinek jó és
mindenkinek kell, akit életre ítélt a minden te-

remtményérõl egyforma szeretettel gondosko-
dó Isten.

A szinte már teljes valójával az anyagi világ
felé fordult emberben van-e még ennyi hit és
ennyi bizalom a teremtõ iránt? Van-e még
annyi erõ Istenbe kapaszkodó lelkünkben,
amennyi kell ehhez? Gyermekeink zuhanva
csökkenõ létszáma vajon nem arról beszél, hogy
épp ez az, aminek fogyatékában vagyunk, ami-
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ben híjával találtatunk? Templomlátogatóink
ritkulása, a megüresedõ templompadok vajon
nem éppen lelkünknek errõl a kiüresedésérõl
szólnak?

Fájdalmában és szomorúságában is két fenn-
költ példával szolgált egyházi életünk az elmúlt
év második felében. „Mondottam, ember küzdj,
és bízva bízzál!” Ezt az üzenetet kiáltotta
Rázmány Csaba Béla püspökünk július 30-i
és Kelemen Miklós lelkészünk december 11-i
búcsúztatása Hõgyes Endre utcai templomunk-
ból. Mire példa ez a két fájdalmas búcsúztatás?
Példa arra, hogy minél többen, minél jobban be-
csülünk és szeretünk valakit, annál fájdalma-
sabb tõlük a búcsúzásunk. De minden búcsúzás
után van vigasztalás is. Példa arra, hogy minél
gazdagabb az elköltözködõk élete, annál na-
gyobb érték az utánuk maradó hagyaték. Töb-
bet õk már nem hagyhatnak ránk, Rázmány
Csaba nem viseli tovább a püspöki palástot, Ke-
lemen Miklós nem írja tovább könyveit, de ne-
künk van mit õriznünk áldott örökségükön.
Búcsúztatásuk erre szolgál példa gyanánt a
hátramaradottaknak.

De példa-e ez a két búcsúztatás arra, hogy
nekik megérte végig élni az életüket, végig küz-
deni küzdelmüket, végig szenvedni szenvedé-
süket? Lehet-e erre igennel, vagy nemmel vála-
szolni? A választ csak Istennél lehet megtudni,
de Isten mindenikünkben ott van, mint a szere-
tet lelke és lelkiismerete. Õ senkit sem enged
nemmel válaszolni. Sõt kötelez bennünket a lel-
kiismeretünk kimondani az igent. Igenünk hi-
telét pedig az adja meg, ha örökségükbõl elvesz-
ni semmit nem hagyunk. Ha úgy õrizzük meg
annak minden kincsét, mintha õk tovább visel-
nék palástjukat, könyvespolcunkat tovább gaz-
dagítanák. Így hangzott el ez a két búcsúztatá-
son, így kellene tartanunk a búcsúztatottak élõ
emlékezetét is.

Az év utolsó vasárnapján megtartottuk az
utolsó presbiteri gyûlést, elõkészítve a követke-
zõ közgyûlést, melyet az óévi és újévi istentisz-
telet után következõ vasárnapon, 2010. január
3-án tartottunk. Ezen a közgyûlésen oldottuk
meg gyülekezetünk képviseletét a képviselõ- és
fõtanácsi gyûléseken. Jakab Ferenc gondnok
úr a pénztárnoki és gazdasági életünket vezetõ
tevékenységet vállalta magára a közgyûlés bi-
zalmából, mivelhogy betegeskedése nem teszi
lehetõvé számára az utazást. A gondnoki tiszt-
ségre pedig a fiatal önkormányzati dolgozó és
hûséges templomlátogató Pócsi Gábort vá-
lasztották, aki szívesen vállalja az utazást, aki
minden évben egyszer Szentegyházán, vagy
Homoródalmáson vesz úrvacsorát, aki a fen-

tebb említett Szöllösy Lajos szobrász- és festõ-
mûvésztõl festményt rendelt templomunkról
ajándékba a homoródalmási unitárius gyüleke-
zetnek.

A következõ hat évre minden más aktív tiszt-
ségviselõt újraválasztottunk.

A gazdasági életrõl szóló beszámoló rendjén
részletesen beszámoltam a lelkészi lakás átala-
kításáról, ami folyamatban van. Az átalakítás
támogatásokból folyik, és már nincs messze a
befejezéstõl.

Január 10-én és 17-én Vásárosnaményban,
illetve Nyíregyházán is tartottunk istentiszte-
letet.

Január 25., 26., 27. és 28. napjain ökuméni-
kus imahetet tartottunk az unitárius templom-
ban, a két református imateremben és a baptis-
ta imaházban, Nt. Szalay Kont Miklós és ne-
je, Nt. Szalayné Gacsályi Dóra református,
valamint Takács Zoltán baptista lelkész köz-
remûködésével. Az imahét záróakkordjaként
Takács Zoltán baptista lelkész és felesége, Zsu-
zsa mátészalkai lakásukon vacsorát adtak, me-
lyen Jakab Zsigmond polgármester úr és fele-
sége, Erzsébet is jelen volt.

Isten adjon békességet minden magyarorszá-
gi unitáriusnak és minden más hiten levõ honfi-
társunknak, akik között élnek szent vallásunk
gyakorlatában. Örömmel jelentjük, hogy az el-
múlt év folyamán megkereszteltünk 12 gyer-
meket, eskettünk egy házaspárt.

Szomorú szívvel, de Isten akaratában meg-
nyugodva jelentjük, hogy 2009. 03. 23-án vég-
tisztességben részesítettük és utolsó földi útján
elkísértük Nyíregyházán Széplaki Jánosné
testvérünket, akinek 91 életévet ajándékozott a
jóságos teremtõ.

2009. június 19-én Kemecsén mondtam bú-
csúbeszédet a tragikus hirtelenséggel élete és
pályafutása delén, 53 évesen elhunyt Varga
Csaba atyánkfia ravatalánál.

2009. október elsején vettünk búcsút Ko-
csordon sokat szenvedett testvérünktõl, Bakos
Tibor Zsigmondtól, akit Isten 67 éves korá-
ban szólított magához hûséges szerettei közül.

Az év utolsó napján Lakatos Barnabás 58
éves testvérünket búcsúztattuk Kocsordon,
akit súlyos szenvedés után szólított magához a
könyörülõ Isten.

Isten adjon békességes pihenést hazaszólí-
tott testvéreinknek, lelküknek örök üdvössé-
get, szeretteiknek vigasztalást.

Nyitrai Levente
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Szeged
2009. december 25-én, Karácsony elsõ napján

az ünnepi hangulatot árasztó templomba érke-
zõ hívek átérezték az orgona hangjai mellett a
zsoltár üzenetét: „Úr Istennek szent fia
születék e világra.”

Ez az örömhír kísérte végig
az istentiszteletet. Kiss Mi-
hály tiszteletes úr elmélkedé-
se alapjául Lukács evangéliu-
ma 2. részének 1-20. verse
szolgált. A szép karácsonyfa
elõtt Gábor Hajnalka kará-
csonyi verset mondott, ajándé-
kot is kapott. Sokan vettek úr-
vacsorát, melyet Faragó
Antalné adománya biztosí-
tott.

2010. január 10. Kiss Mi-
hály lelkész úr felolvasta a hí-
veknek Balázsi László püs-
pökhelyettes-fõjegyzõ úr újévi
üzenetét és Bálint Benczédi
Ferenc kolozsvári püspök úr

újévi pásztorlevelét Isten áldását kérve a bekö-
szöntõ új évre:
„Célok, tervek, álmok vezessenek ez évben!
Isten áldása jó sikerekre vigyen!

A küzdõ akarat gyõzi le az aka-
dályt.
Éltet a hit, a remény, s szívbéli
hû szeretet.”

(M. R.)
A jelenlévõk megkapták az

újévi naptárt, amelyen az idén
a százéves hódmezõvásárhelyi
unitárius templom látható.

2010. február 7. Az aposto-
lok cselekedetei 20. részének
9-10. verse képezte az elmélke-
dés alapját és az Ószövetség
ide vonatkozó részei.

Isten szeretete hívta elõ az
életet a földön. Jézus szívünk-
ben lakó szelleme a legbizto-
sabb életjel.

Vitálisné Miklós Éva
Gábor Hajnalka

karácsonyi verset mond

A gyászbeszédek és búcsúztatók terjedelmes voltá-
ra való tekintettel, részleteket közlünk:

• Én a bibliai próféta felkiáltásával szólok minden
jelenlévõhöz: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!
– így szól Istenetek. Ezt a vigasztalást, enyhületet
hozhatja el idõvel annak a tartalmas, dolgos életnek
emléke, ami megmarad Miklós Bátyánk után. Bárhol,
bármelyik gyülekezetben szolgált vagy mással bízta
meg egyháza, mindenhol a tökéletességre, a vállalt
feladat maradéktalan elvégzésére törekedett. Ezt tette
akkor is, amikor már élete az alkony felé hajlott, és
idõnként idõskori betegség környékezte, próbálta ma-
ga alá gyûrni. … Nem lehetett olyant kérni Tõle, amit
ne próbált volna a lelkiismeretesebben elvégezni.
Mintha az erdélyi Dsida Jenõ költõ vallomása lett vol-
na a hitvallása (sokszor idézem ezt hozzá hasonló em-
berek búcsúztatásán): „Be kell látnunk: / Ha kérdez-

nek, becsületesen / felelni kell. / A harcot becsületesen
/ fel kell venni, / az úton becsületesen végig kell menni,
/ a szerepet becsületesen / el kell játszani, / keményen
és tekintet nélkül./ A kapuk mögül ebek vicsorognak, /
az ablakokból kiköpdösnek / és röhögnek… Kemény
tárgyak zuhognak a fejünkhöz, / súlyos, vérezõ kövek,
/ de néha röppen sóhaj is, / szeretet is, rózsa is. / És es-
te a tûzhely mellett, /...hátrakötött kézzel, / mégis mon-
dogatni kell / a fellebbezhetetlen, / sziklakemény, /
erõsítõ, / vigasztaló / igét: / Krisztusnak és Pilátusnak,
/ farizeusoknak és vámosoknak, / zsidóknak és római-
aknak / egyformán szolgálni / nem lehet!”

(Balázsi László)

• Gazdag életmunkásságot hagyott maga mögött,
errõl tanúskodik a levéltárunknak hagyott rengeteg
dokumentum, prédikáció, a Kislexikon és a még utána

A gyászbeszédek legszebb gondolatai

Búcsú Kelemen Miklóstól

Kelemen Miklós unitárius lelkész, történész, született 1925. febru-
ár 16-án Szegeden – elhunyt 2009. november 24-én Veresegyházán.
Búcsúztatására 2009. december 11-én került sor a Bartók Béla Unitá-
rius Egyházközség templomában. Gyászbeszédeket mondtak: Dr.
Rezi Elek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rektora, Kele-
men Attila, a Magyarországi Unitárius Egyház részérõl, Balázs Mi-
hály, a kecskeméti egyházközség gondnoka, Léta Sándor a lelkészek
nevében és Balázsi László fõjegyzõ.



összegyûjtött életrajzi adatok sokasága. Gyakorlati
ember volt, tisztán és világosan látta a világot, és an-
nak haladását. Egyik beszédében így vallott: A meg-
változott világ és megváltozott élet új tartalmat, új
lényeget, új követelményt állít s nekünk e sok „Új” fi-
gyelembevételével kell Jézust követnünk. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy követésünkkel teljesen szakítunk
a múlttal. Hiszen az elõdök hasonló törekvései arra fi-
gyelmeztetnek, hogy minden korban és minden idõben
új körülmények között kell megtalálni a követés lénye-
gét… Ma legnagyobb ereje a tudományoknak van s
nekünk ezekben olyan jártasságra kell szert tenni,
mellyel mások felé is világosságul szolgálunk. Az
atomkorban élõ embernek ismernie kell az elemi ré-
szekbõl fölépülõ világot, éppen úgy, mint önmagát s
lelkének atomjait arra kell fölhasználja, hogy bölcs
szívhez jusson. Ismernie kell azokat a határokat, ame-
lyeknek egy-egy köve nemcsak figyelmeztetõ, hanem
irányjelzõ is, hogy megmaradhasson azon az úton,
mely Isten szeretete mellett az emberszeretetre is fi-
gyelmeztet. Tudnia kell, hogy ma éppen úgy Isten
gyermeke, mint volt annak elõtte s hite nem aláren-
deltje tudásának, hanem segítõje s ennek a tudásnak
alapja az az Isten, aki mindeneknek teremtõje. Foko-
zott mértékben kell megtalálni az evangéliumi igazsá-
gok között azt, ami minden embernek igazság, s amely
nem csak Jézus, hanem a mi vonatkozásunkban is így
hangzik; „én és az én Atyám egyek vagyunk.

Miklós bácsi már elhagyta e földi világ rész szerin-
ti voltát, megszûnt számára az ismeret és a prófétálás,
de tudjuk, hogy a teljesség része lett – e teljességben
Isten és az Õ lelke ismét eggyé vált. Mi is nagyrabe-
csüléssel, és a pátriárkáknak kijáró tiszteletadással
kell adóznunk Miklós bácsi elõtt, aki számunkra is
egy világító fáklya volt. Nekünk azokat a keveseket
kell megbecsülnünk, akik a mai szeretetet nélkülözõ
világban is szeretetben élnek. Akiket nem az önzés, az
egyéni boldogulás vágya vezérel, hanem az a feleba-
ráti szeretet, mely a köz javát szolgálja.

(Léta Sándor)

• Drága Miklós bátyám, gyászjelentéseden Ady
Endre alábbi örök soraival búcsúzol:

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és
váratlanul / Átölelt az Isten”.

Téged tényleg átölelt, és hiszem, hogy szeretetben
átölelve tart az, akit 62 éven át, még nyugdíjasként is
hosszú éveken át szolgáltál, földi pályafutásod gazdag
hagyatékát hagyva ránk, az utódokra.

Az egyház szolgálatában írott bölcs megfogalma-
zásaidat õrzik a levéltári jegyzõkönyvek.

A lelkésztársak és a világiak mindig bizalommal,
teljes õszinteséggel fordulhattak hozzád.

A mai lelkészek példát vehetnek rólad, embersé-
gedrõl, hitedrõl, egyházunk iránti elkötelezettséged-
rõl.

(Kelemen Attila)

• Keresztény Testvéreim! A búcsúzás pillanatában
szemtõl szembe állunk Kelemen Miklós néhai testvé-
rünk életmûvével. Köszönjük Istennek, hogy adta õt
számunkra, és munkáján keresztül ránk testálta drága
szellemi-lelki örökségét. Kelemen Miklós megbe-
csülte a munkát és a munkavégzése szép tisztességet
adott neki.

– Élete szép példája annak, hogy a hûséggel, kitar-
tással végzett munka – szolgálat – bármilyen területen
is, meghozza elõbb utóbb a maga gyümölcsét, termést
hoz mások életében. Munkája gyümölcsének mi va-
gyunk és az utánunk következõ nemzedék lesz az iga-
zi élvezõje.

– Élete szép példája annak, hogyan kell szolgálni
az unitárius szellemiség ügyét lelkészként, népneve-
lõként, történészként, adománytevõként.

– Élete szép példája annak, hogy a csendes, szelíd,
de határozott emberi magatartás több tisztességet nyer
el, mint a törtetés, a torzsalkodás, a versengés, vagy
éppen a gyûlölködés.

– Élete szép példája annak, hogy az érdek helyett az
értékhez ragaszkodjunk és a rágalmazás helyett az
igazsághoz.

– Élete szép példája annak, hogy nemcsak fiatal,
hanem idõsebb korban is lehet meleg családi otthont
teremteni, szeretni önzetlenül másokat, a rábízottakat
és azok által tisztelve, szeretve lenni.

Kelemen Miklós életmûve azt tükrözi, hogy jól
szolgálta egyházát, népét, az unitárius szellemiséget,
elõttünk szép tisztességet nyert magának. Hiszem,
hogy amikor hazatért az „örök gazdához” számadás-
ra, így csendült fel Istenminõsítõ ítélete: „Jól vagyon,
jó és hû szolgám!

(Rezi Elek)

• A halál tulajdonképpen jelentéktelen dolog, való-
jában csak átmentem ide a szomszéd szobába. Én én
vagyok, te pedig te. Akármit is jelentettünk egymás-
nak egymás életében, ez mit sem változott. Nevezz
csak nyugodtan a megszokott nevemen, beszélj velem
ugyanazon a könnyed hangon, melyen mindig is be-
széltél. Ne változtass a hangszíneden! Nevess ugyan-
úgy, ahogy valaha együtt nevettünk. Imádkozz, moso-
lyogj, gondolj rám, emlegesd fel a nevem nap, mint
nap, ahogyan annak elõtte is, de ne árnyékolja be sem-
mi a hangulatot, amikor szóba kerülök. Az élet nem
kapott semmiféle új jelentést! Minden olyan, amilyen
volt, nem szakadt meg a folytonosság. Az, hogy nem
látnak, még nem jelenti azt, hogy nem kell rám gon-
dolni. Várok rád, itt vagyok a közeledben, egészen kö-
zel. Nincs semmi baj, ne félj, nem is lesz semmi baj!
Viszontlátásra, mondom mégis, mégis. Viszontlátásra
holnap! Vagy ha nem holnap, hát holnapután. Vagy ha
nem akkor, hát majd azután. És ha azután sem, talán
egy év múlva. S ha még akkor sem, Isten tudja, hát
ezer év múlva. Viszontlátásra a földnek porában. Vi-
szontlátásra az égi sugárban. Viszontlátásra a Hold
udvarán, vagy a Tejút valamelyik ragyogó csillagán!
(olvasmányélmény szabad idézése)

Isten gondviselõ áldása legyen az elköltözött emlé-
kén és az emlékeket õrzõkén. Az Úr, a mi Istenünk le-
gyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, ne
hagyjon el, minket, el se távozzon tõlünk, hanem hajt-
sa magához a mi szívünket, hogy járhassunk az õ ren-
deléséiben, és tartsuk meg az õ parancsolatait, végzé-
seit, amelyeket a mi atyáinknak és nekünk is adott.

Miklós Bátyánk! Isten legyen Veled az örökkévaló-
ság honában, Isten maradjon velünk itt e földi tereken
kijelölt pályánkon. Ámen”

(Balázsi László)



G y e r e k e k n e k
Ottó bácsi meséi:

Királybéka és a tollas hátú kiskutyus
Hol volt, hol nem volt, az égig érõ nagy hegyeken

innen, a lapos mezõn túl volt egy sûrû, kerek erdõ. Ez
a kerek erdõ olyan kerek volt, mint egy nagy kerek
sajt, csak éppen nem volt benne egy darab lyuk sem,
mert nem sajtból volt, hanem hatalmas fenyõfák és
makkos tölgyfák nyújtogatták a fejüket az ég felé.

Az erdõ közepén tisztás volt, itt élt a Királybéka, az
erdei békák uralkodója, minden békák királya. Még a
folyóparti brekuszok is nagy tisztelettel brekegték ki a
nevét, mielõtt beleugrottak volna a vízbe, hogy kifog-
janak egy-egy óvatlan szúnyogot vagy muslincát.

A Királybéka szép barna volt, mint a barna kenyér
héja, és úgy brekegett, hogy visszhangzott tõle az
egész erdõ. Most viszont nem brekegett, mert délutáni
álmát aludta egy odvas fatörzs barlangjában, még a
béka-mobil-telefont is kikapcsolta, nehogy felzavar-
ják a giliszta ebéd után.

Már éppen arról álmodott, hogy meglátogatja az
unokáit, a kis ebihalakat a közeli tóban, amikor egy-
szer csak felriadt.

– Ejnye, teringette, álmomat a zaj elvitte! – pislo-
gott szép nagy szemeivel. – Ki sír itt? Mindjárt kiporo-
lom a kabátját, ebugatta, zajos csibész!

Kiugrott a barlangból, hát majdnem fellökte egy
kiskutya, az bömbölt keservesen, nagy könnycseppek
szánkáztak le az orra mellett az avarba.

– Hé, te! Nem szégyelled magad, felébresztettél,
irrgum-burgum! Tudod-e ki vagyok? Én vagyok a bé-
kák királya, ha én elbrekegem magam, összeszalad az
egész erdõ, de még azon túl is minden béka ideugrik,
no, ehhez tartsd magad! Mi szél hozott az erdõbe, te
bikkmakk?

– Brü-hü-hü, brü-hü-hü, jajajaj, jajajaj! – hangzott a
felelet.

Erre aztán elkerekedett a Királybéka nagy szeme
még nagyobbra. Hát micsoda értetlen fajzat tévedt ide
az erdõbe?

– Beszélj nekem értelmesen, mert meghúzom a fü-
led, te lakli!

– Tessék nézni... tessék nézni... jajajaj, brühühü... –
zokogott a kutyus, de ettõl nem lett okosabb a Király-
béka.

– Mit nézzek?

– A hátamat!

– Nocsak, nocsak... ejha... – nézi a Királybéka a ku-
tyus hátát – ...no de ilyet! Hát ez toll!

– Igen... brühühü... toll nõtt a hátamon, rajtam nevet
az egész utca... jajajaj, eljöttem az erdõbe, hogy ne lás-
son senki.

– Én még ilyet nem láttam. Hogy került a hátadra ez
a szép toll? – lett kíváncsi a Királybéka.

– Ez szép?! Hát mi vagyok én, vadkacsa? – nézett
szemrehányóan a kiskutya. – Megnyaltam a szomszéd
bácsi kezét a kapuban, mire õ rám kiáltott, hogy
„hüccs innen, te nyálas, nõjön toll a hátadra!”, pedig
én... brühühü... jajajaj, szeretem az embereket, én nem
harapok, jajajaj, és most tollas lettem, mint a tyúk-
anyó. Pedig az én kis gazdám beíratott kutyakiképzõ
iskolába is, ott mondta az oktató bácsi, hogy aki nem
harap, az cukrot kap... nekem pedig toll nõtt a háta-
mon, brühühü, jajajaj! – törött el a mécses megint ke-
servesen.

– Úgy látszik a szomszéd bácsi valami gonosz va-
rázsló lehet, de egyet se búsulj, kiskomám! Szeren-
cséd van, hogy találkoztál a békák királyával. Az én
száz esztendõs nagyanyám szokott segíteni a bajba ju-
tott kis békákon. Te ugyan nem vagy béka, de ha meg-
kérem a mamát, úgy levarázsolja rólad a tollat, hogy
öröm lesz nézni.

Ezzel felkapta a béka-mobil-telefont a Királybéka
és belebrekegett.

A bánatos tollas hátú kutyus nem értett semmit az
egészbõl, mert a kutyusok nem tudnak a békák nyel-
vén.

Miután lebrekegte az üzenetet a Királybéka, ráka-
csintott a kutyusra.

– Utazunk a mamához! – azzal hatalmas békaugrá-
sokkal nekivágott az erdei ösvénynek, a kiskutya alig
tudta követni. – Énekeljünk, hogy vidámak legyünk! –
brekegett hátra a jószívû Királybéka.

Gyerekek, tudjátok-e hová utaztak? Kanizsára bi-
zony, a kanizsai állomásra, mert a kanizsai tó mellett
lakott a béka nagymama.

Nagyon megörült a béka nagymama a Királybéká-
nak, adott neki két nagy puszit és utána megszemlélte
a tollas hátú kiskutyát.

– Csukd be a szemed és légy bátor! – azzal a béka
nagymama elbrekegte a varázsigét és mielõtt a kutyus
kinyithatta volna a szemét, úgy eltûnt a hátáról az a
borzalmas tollcsúfság, mintha ott sem lett volna. A
kiskutya megint rendes kutya lett, csóválhatta a farkát
vidáman, mint a többi rokon.

Ezek után, ha a kiskutyus meglátott egy ugró békát
vagy valamelyik napozó társát, barátságosan ugatott
nekik, hiszen tudta milyen jó szívûek. Vigyázzatok ti
is a békákra, kedves gyerekek!



Képek 1848/49-bõl

A komáromi csata (Than Mór)

Kossuth megérkezése Pest-Budára
(Tyroder József)

Nemzetõr (Borsos József)

Huszár (Borsos József)


