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Péter-Pál elmúlt, jó sok napja már,
S még aratatlan az egész határ.

Kicsit megkésett bizony a vetés,
S ami termett: a szem is oly kevés.

De ami végre így is csak kerül:
Magam izzadtam érte emberül.

Nem segített szerencse vakeset –
Maga az Isten is csak keveset!

Sõt olykor éppen õ bocsátgatott
Földemre egy kis jégverést, fagyot.

De legyen áldott: nem hagyott henyén
Heverni, s ím csak megedzõdtem én.

Így készítek – míg életem szakad –
Termõbb jövendõt, vígabb nyarakat!
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Unitárius vallási mûsorok
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MAGYAR TELEVÍZIÓ
1-es csatorna

Istentisztelet-közvetítés
szeptember 29., vasárnap, 10.00

Õszi hálaadó istentisztelet

„Örömhír”
címû mûsor

december 15., vasárnap 15.30

MAGYAR RÁDIÓ
Kossuth adó

Istentisztelet-közvetítés

november 10. vasárnap 10.00

„Egy az Isten”
címû unitárius félóra

szeptember 27., péntek 13.30

október 25., péntek 13.30

december 27., péntek 13.30

A figyelmes olvasó bizonyára észrevette, hogy utolsó számunk
impresszumából kimaradt Muszka Ibolya fõszerkesztõ-helyettes ne-
ve, aki 2001 februárjától állt a lap élén, és lelkiismeretes következe-
tességgel végezte azt a munkát, amelyre megválasztották.

Muszka Ibolya könyvtáros-levéltáros és hitoktatói tevékenysége
mellett látta el az Unitárius Élet szerkesztésével járó teendõket úgy,
hogy az elõbb említett két hivatásának is maradéktalanul eleget tett.
Az Unitárius Élet ebben az idõszakban nyerte el jelenlegi arculatát,
beosztását és vált rendszeressé egyes rovatok állandó szerepelte-
tése, mint például a „Kereszténység és kultúra” címû rovat jelenléte
az újságban.

Ezt a munkát sajnos nem tudta tovább vállalni és folytatni, mivel
a közeljövõben különbözõ vizsgák letételére készül, amelyhez sok
sikert kíván neki a Szerkesztõség, megköszönve eddigi tevékeny-
ségét és részvételét az evangélium szolgálatának közös ügyében.

(Szerkesztõség)
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„Vagyok, aki vagyok”
Általános egyházi beszéd

2 Móz. 3, 14

Van egy kérdés, amelyrõl nem lehet igazán írni, de
nem lehet nem írni sem. A kérdés így hangzik: Hogyan le-
het megtalálni, és egyáltalán, milyen Isten?

Gyermekkorom csöndes estéi jutnak eszembe, amikor
teljes ráfeledkezéssel beszélgettem Istennel, tudtam, hogy
hogyan néz ki, milyen is Õ. Aztán „felnõve” már másként
„láttam” mindent. Rájöttem arra, hogy a világot nem lehet
egyértelmûen hívõkre és hitetlenekre osztani, hogy hitvi-
lágunk nem fehér és nem fekete, hanem sokkal inkább a
kettõ sokféle keveréke.

Nehéz feladat elõtt állva talán Mózes is hasonló kérdé-
sekkel foglalkozott. Bár a Hóreb hegyén megjelenik neki
az Isten, aki magasztos feladattal bízza meg õt, mégis töb-
bet akar tudni róla. Egy arc és név, azaz tulajdonság nél-
küli Istennél többre van szüksége, ezért kér több bizo-
nyosságot. Bár hite több mint sejtés, bizonyára a Titkot
gyöngének és idegennek, a legkiskorúbbnak találja, hi-
szen oly gyenge az a mindennapi világban. Mert minél
magasabb rangú egy titok, érték, annál kevésbé lehet
„észrevenni” a közvetlen világban. Igen, a legszentebben
a legkönnyebb nevetni, õt lehet a legkönnyebben átkozni,
megcsalni.

Mózesnek szerencséje van, ostromlása és keresése nem
hiábavaló. Isten kinyilatkoztatja magát. Vagyok, aki va-
gyok - mondja. Megnevezi önmagát. És bár élõ Isten Õ,
nem használ tulajdonnevet, csak „árnyékát” mutatja meg.
Egyszerre transzcendens és immanens, bár az ember szí-
vébe írja be magát, mégiscsak „szent”, aki nem válhat a
tudás objektumává. Szentségének szimbólumai a „fenség”
és a „dicsõség”.

A héber vagyok akár „leszek”-ként is fordítható, amely
kifejezi Isten folyamatos kiáradását, lelkünkben való foly-
tonosan érlelõ jelenlétét, s bár természetfölötti Õ, ez a
szempont semmit sem vesz el a földi kapcsolat színébõl,
annál inkább a dolgoknak értelmet ad, és rámutat arra,
hogy az ember kiteljesedése lehet végsõ cél, örök hazata-
lálás.

A Hóreb hegyen Isten megjelenik Mózesnek. Nagy él-
mény volt ez. Hiszem azt, hogy közületek is sokan megél-
tetek ehhez hasonlót. Hiszem azt, hogy szerencsés az az
ember, akinek Isten felé való törekvései középpontjában
nagy élmények állnak. Sokszor kellene azokra a percekre,
órákra visszaemlékeznie, amikor igazán közelrõl látta Õt.
A legtöbbünknek azonban nem adatik meg úgy a hit, hogy
ne kellene nap mint nap kísértések, nehézségek közepette
imádkozva kikönyörögnünk. Folyamatosan hatolunk be
egy folyton növekvõ titokba. Mert errõl van szó, hogy
folytonosan növekedve fel tud- e tárulni szemünk elõtt
újabb meg újabb titok. Nem másképpen, mint a környezõ
világunk iránti fesztelen, közvetlen magatartással, a „Ti-
tok” iránti nyitottsággal. Bízva abban, hogy ebbõl új ott-
hon sarjad a világban: belsõ otthon.

Minden beteljesedés egy új kezdet, egy még teljesebb
beteljesedés kezdete. Örök Istenkeresõk vagyunk, az
örökélet ígéretével járunk-kelünk. Végsõ soron errõl szól
Mózes története, errõl szól az egész Biblia, arról, hogy

egy folytonos keresésben az ember keresi Istenét, és ez
fordítva is igaz: Isten keresi az embert.

Az Isten-kép nem más, mint valamely belsõ tapasztalat
történetileg meghatározott kifejezése. Bár Isten atyai mi-
voltáig Jézus jut el, a Mózes által kialakított kép sem nél-
külöz hasonló vonásokat. Élményeit néhány „járulékos
darabkával” kiegészítve, érzi, hogy Istene vele van, vezeti
õt pusztai vándorlásában. Õ a lét teljessége, akinél népé-
vel együtt kiköthet, Õ az igazság, akinél kérdéseire vá-
laszt kap, Õ a szeretet, aki mellett biztonságban érezhetik
magukat. Vagyis – végtelenül felnagyítva – megtaláljuk
Istenben azt, amit mi igazságnak, szeretetnek nevezünk.

Lelkünk egyfajta természetes hajlammal irányul a „ne-
ki megfelelõ Valóságra”.

Miközben párszor ismétlésszerûen lebontjuk és újraé-
pítjük a bennünk lévõ örök templomot, újrafogalmazzuk
hivatásunkat, világképünk egyre tágul, mígnem las-
san-lassan beletorkollik az Örökkévalóba, Istenbe.

Emberi hivatásunk megélését, Istenünk elérését, ki szá-
munkra szent, három szinten látom megvalósulni (Hesse).

Az elsõ szinten lévõk nem válnak „igazi emberré”.
Arcnélküliségükben megmaradnak a konfliktusok és a
fejlõdés gyermeki evilágiságában, megállnak ösztöneik és
csecsemõalmaik felelõtlen terében. A homályos világukon
túli állapot, a jó és a rossz miatti kétségbeesés és felelõs-
ségtudat, az Istenhez való emelkedés legtöbbször nevetsé-
ges számukra.

Aztán második fokon vannak azok, akik meg tudják
különböztetni a jót a rossztól, fel tudnak növi a vallás, az
emberiség eszményeinek, a kultúra, az erkölcs követelmé-
nyeihez. És ha ezt a fokozatot komolyan és differenciáltan
élik meg, akkor meg kell tapasztalniuk azt, hogy elégedett
szolgálat nem létezik, az igazságosság elérhetetlen, a jó-
ság a maga teljességében teljesíthetetlen.

Ez vagy a kétségbeesés, vagy a szellem harmadik biro-
dalmába vezet, a földi erkölcs és törvényen túli állapot
megéléséhez, menedékünkhöz, Istenhez.

Ez utóbbi állapotot kell nekünk folytonosan megélnünk
és mindenki számára továbbítanunk, még akkor is, ha na-
gyon gyakran visszaesünk a „második szint” világába, ha
nem látványos a sikerünk, még akkor is, ha néha úgy
érezzük, hogy megszerzett bölcsességünk át nem adható.

Mindenek ellenére, hiszem azt, hogy az elkövetkezõk-
ben, „vándorlásunkban”, Isten velünk lesz. Ahogyan Mó-
zest vezette a pusztában, ahogy maga mellé állította õt,
gondot viselt egész népére és megmutatta szeretetét,
ahogy szövetségre lépett velük, úgy lép velünk is szövet-
ségre, és újítja meg azt.

Hiszem azt, hogy ha teljes szívvel és lélekkel keressük
õt, keresésünket nem hagyja válasz nélkül. És bár hosszú
utat keli bejárnunk a „vagyok, aki vagyok” nyomában,
mindenképpen otthonra lelünk.

Ámen

Máté Ernõ
lelkész
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„Én Istenem legyek vidám...”
(Beszélgetés Istennel verses gondolatok alapján)

Gondviselésnek áldott Istene,
mennyei jó Atyám!

A kalászérlelõ nyári hõségben
azért imádkoztam Hozzád,
Atyám, hogy küldj aratókat a
soron következõ munka elvégzé-
sére, mert olyan sok az aratni-
való, de a munkás kevés. Meg-
adtad az áldást verejtékes mun-
kánk nyomán, fülünkben cseng
atyai hívásod, küldésed: „Elve-
tettétek a magot, / aratni kell,
arassatok! / Nyár van, kévékre
hull a fény, / aratni kell nyár
idején!

Köszönöm, Atyám, hogy kis
népemmel elvégezhettem a ke-
nyérszerzõ, -teremtõ munkámat.
Légy áldott, hogy a lélekmezõn
is gazdag aratásra adtál alkal-
mat. Egy évszázad csak porszem
a te örökkévaló idõdben, de hit-
valló elõdeink annyi ideje vet-
nek, kapálnak, kaszálnak, arat-
nak imádságos szívvel, kitartás-
sal ezeken a tájakon. Dávid Fe-
renc alföldi, Jézus-követõ népe
száz éve, hogy egymás terhét
hordozva igyekszik betölteni az
evangéliumot hol nagyobb, hol
kevesebb sikerrel, eredménnyel.
Légy áldott, hogy soha nem
hagytad árván, õrizetlen e ma-
réknyi hitvalló sereget, mert Te
nem akarod, hogy egy is el-
vesszen a kicsinyek közül, ha-
nem szent szándékod, hogy min-
denki megtalálja a boldogulás
útját, bármilyen imával, zsoltár-
ral közeledjen Hozzád, kövesse
Jézusát.

E csillaghullásos augusztus-
ban sokszor tekintünk az égre,
mert életünk egén sok olyan
csillagot ragyogtatsz, akik elõt-
tünk járva mutatták és mutat-
ják az utat jó és balsorsban egy-
aránt.

„Jött villámcsapás, jött fegy-
ver, jött fergeteg, jött emberek
hálátlansága, jött kegyetlenség,
jött bûn, jött éhség és szomorú-
ság, jött megalázás, jött üldözés
és megpróbáltatás, jött bujdosás
lélek-pusztában és nem volt ho-
vá lehajtani fejet, jött kínszen-
vedés, Krisztus hét szenvedése,
jött korbácsütés testen és lel-

ken, jött börtön... nagy bajom-
ban mindig csak azt mondtam:
Isten kezében vagyunk és ott
vagyunk a legjobb helyen.”
(Bartalis János)

Mindig bebizonyosult, hogy a
Te kezed a legbiztosabb mene-
dék. Megtanítottál mindannyi-
unkat a legszebb imánkra: Is-
ten, áldd meg a magyart / Jó
kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje
védõkart, Ha küzd ellenséggel!
És jött ellenség, ha nem kintrõl,
akkor támad bentrõl, és egy
szempillantás alatt veszett el,
amit századok alatt összehor-
dott e nép.

Beletemetkezve a múlt bizta-
tásába, imádságos verejtékezés-
sel hordtuk az elhordhatatlan-
nak látszó kínt, ahogy lehetett,
övig vérben és mocsokban, por-
ban és hamuban, de a Te néped
maradtunk. „Mikor fellegek fel-
tornyosultak és / a hullámok
összecsaptak fejünk felett. / Mi-
kor a templomok leomlottak és /
meghasadott a hegy, mikor sö-
tétség borult / a világra, végte-
len sötétség és az égre / nem jöt-
tek fel a csillagok, mikor a Halál
/ örvényénél álltunk, mikor az
utolsó kiáltás / is elhangzott
Krisztus ajkáról, függve a / ke-
resztfán, utolsót lehelve lelke:
Éli, Éli / Lama Sabaktani! – Ó,
népem, drága népem / E ször-
nyû ítéletben, ez elveszejtõ ne-
héz / idõben mindig hittem: Is-
ten kezében vagyunk és / ott va-
gyunk a legbiztosabb helyen!”
(B. J.)

Mindig hittem, Atyám, de in-
kább mindig éreztem, hogy Te
vagy a legbiztosabb rév! Meg-
szántad népemet, a magyart,
„kit vészek hányának”, védõ
kart nyújtottál „tengerén kínjá-
nak”. Mert „Én Uram, Te tudod,
a nép örök gyermek / kényes
szív-motorját mesével-csodával /
kell etetni mindég, különben
megdermed, / Etesd meg a né-
pem hõsi legendával, / úgy lelje
a Pusztán a csodát, mint tálcán
/ az ételt, bûvöld meg csodatevõ
pálcám. / Tudja meg a népem,
hogy tejjel-mézzel / folyó Kána-
án is, meg az egész Éden / egész

közel van, csak látó szemmel
nézzen / jól az életébe: ott van a
szívében, / ott a férfi karban s a
Pusztában mélyen / mely most
elzárkózik siváran kevélyen. /
Uram, éldd meg népem, hogy el
ne átkozza / aranybányát rejtõ
szikla-szabadságát / dolgozzon
az Erõ, amit költõk kobza, / eke-
vas, kalapács, penna, imádság
ád, / legyen hõssé ezen hõs-neve-
lõ tájon / mindenki, s a Puszta
Kánaánná váljon!” (Mécs L.)

Ha Te akarod, Atyám, a kõ-
halmokból újra várak lehetnek
odaadó munkánk nyomán, ha Te
akarod, õseink, hõseink vérébõl,
csontjaiból élet fakad hûségáldo-
zatunk eredményeként, amikor
már nem kell elriadni, megfutni,
ha áztatott kötél is paskolja tes-
tünket-lelkünket, mert bármer-
re riadjon tekintetünk minde-
nütt honunkra lelünk e hazá-
ban, kesergés, panaszkodás, si-
ránkozás, kicsinyhitûség helyett
„kedv s öröm” röpkednek újra.
Eredményeink láttán, a szép
ünneplések után szinte ránk zú-
dul a tettvágyak özöne, mert
atyai gondviselõ szereteteddel,
türelmeddel a múlt példáival
lelkesítesz biztos jelent építeni
és merész álmokkal jövõt for-
málni.

Megköszönöm, Atyám hálás
gyermeki szívvel ezt a szívet-lel-
ket melengetõ nyári élményvilá-
got, amiben részeltettél és ami-
vel gazdagítottál. Bár majd a
számadás õsze jön, szeretteim-
mel már pihentetõ tél utáni
megújulasról teszünk vallomást:
„Négy égi tájon szenvedés-ugar-
ba / vetettük ömlõ könnyeink
vetését, / tél közepén kezdünk
már tavaszi dalba / s úgy várjuk
a vetésünk kikelését, / mert ara-
tás kell: ÉLNI AKARUNK! / Re-
mény-ösvényen a négy égi tájról
/ indulgatunk neki az új jövõnek
/ Szõlõt akarunk szedni bojtor-
jánról / s elhisszük, hogy tövisen
fügék nõnek, / elhisszük most,
mert: ÉLNI AKARUNK!!” (Mécs
László)

Ámen!

B. L.
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Egyházi hírek

Részvétel a Szejkén tartott Világtalálkozón,
testvérkapcsolat felvétele Árkoson

2002. augusztus 9., hajnali 4 óra. Ismét indul egy 30 fõs
csapat az Alföldrõl Erdély felé többszörös úticéllal. A két
mikrobusz egyike megtelik itt Füzesgyarmaton, a másikra
pedig felszedegetjük a szórványbeli útitársainkat. A Méh-
kerék-Szalonta határállomásnál összeáll a társaság Fü-
zesgyarmat, Budapest, Bélmegyer, Békéscsaba, Köte-
gyán képviseletébõl. Szalontától nem Nagyvárad felé
vesszük útunkat, hanem egy bizonytalanabb irányba, To-
pánfalva felé, az Aranyos völgyét megcélozva. Érnek is
meglepetések, hiszen olyan útban is lesz részünk, ami-
lyent gyermekkoromban csordajáró útnak neveztünk,
annyira rossz volt. A látvány mégis pótol mindenért. A ve-
lünk lévõ riporter, a Szabad Föld újságírója van igazán
elemében, mert a lassú haladás miatt szinte mindent le
tud jegyezni. Gyönyörû tájakon haladunk, hegyre fel,
völgybe le. Hosszú kilométerek után Borévnél letérünk
Torockó felé. Addig érdemes megjegyezni valónk Veres-
patak elsiratása volt, amely unitárius vonatkozású telepü-
lést a terjeszkedõ vadkapitalizmus el akar törölni a föld
színérõl. Torockó felé több lyukat meg lehetett számolni
az aszfalton, mint amennyi egy szép, míves párta gyöngy-
szemkészlete. Pedig a jó útviszony hány ezerrel több láto-
gatót vonzana!

A Székelykõ lábánál ugyancsak kattogtak a fényképe-
zõgépek, és házi operatõrünk, B. Noémi is egyfolytában
videózott. Meglátogattuk a múzeumot, szinte teljes anya-
gát lefilmezve. Majd a templomba mentünk be egy rövid
elmélkedésre és csodálkozásra. Nem hagytuk ki azokat a
házsorokat sem a megtekinteni valóból, amelyekért a Vi-
lágörökség része lett Torockó. Tovább nem mertünk men-
ni Nagyenyed felé, mert attól tartottunk, hogy nem marad
semmi a buszainkból a tervezett kétezer kilométert bejár-
ni. Visszajöttünk Torda felé, és a már ismert úton mentünk
Marosvásárhely felé. A tordai úton haladva megbámulhat-
tuk más szögbõl a híres Tordai-hasadékot. Mindkét jármû-
ben igyekeztünk feleségemmel elmondani a tudnivalókat
történelmi, közelebbrõl unitárius vonatkozásban. A meg-
tett útról, a látottakról beszélve, egy-két alkalommal meg-
állva falatozni is, észre se vettük, hogy a nap hanyatlóban
van, és nekünk este 8, fél 9 tájban Székelyudvarhelyen
kellene lennünk. Ahogy az útviszonyok engedték (Nyárád-
tõtõl Ákosfalváig nagyon lefogtak) megiramodtunk Bala-
vásáron, Szovátán, Korondon keresztül, hogy so-
kat ne késsünk. Csak arról beszéltünk egyre, hogy
holnap és a következõ napokon mit fogunk látni
azokon a helyeken, ahol most átszáguldoztunk.

Kedei Mózes esperes-lelkész és Vilma nõvérem
jóvoltából olyan szálláshelyeket kaptunk Székely-
udvarhelyen, amilyeneket még a király sem! Le-
gyen köszönet nekik! Szépen elfoglaltuk szobáin-
kat,lakrészeinket,készültünk a pihenõre, hiszen éj-
félre járt már az idõ. Elég szomorkás volt az idõjá-
rás, de reméltük, hogy Isten napja ránk fog ragyog-
ni a találkozó óráiban. Így is lett és nem csak a ta-
lálkozó alkalmával, hanem mindenkor, amikor
megérkeztünk valamilyen célponthoz, célállomás-
hoz. Volt, amikor úgy zuhogott az esõ, ahogy Er-
dély hegyei között szokott, de amikor a betervezett
helyre érkeztünk „kivirradt” és a nap is ránk ragyo-
gott! 10-én reggel a korábban kelõk megismerked-
hettek szállásunk környezetével, hiszen este nem
sokat lehetett látni. Nagyon tetszett mindenkinek

ez a szép magyar városka, tisztaságával, rendjével, béké-
jével, lakosaival. Egyik éjszaka nekem is megadatott,
hogy besétáljuk egykori diákvárosom fõterét! Eszmélésem
színhelyei újra feltöltöttek sok energiával.

Szombaton, 10 óra után már a Szejkén voltunk. Gyûlt a
tömeg. A végén úgy 5-6 ezer ember népesítette be a sza-
badtéri színpaddal szembeni domboldalat, erdõaljat. Igye-
keztünk jönni lelkünk hívószavára, és nem utolsósorban a
hivatalos meghívásra is, hogy ez a találkozó nemzeti, val-
lási, lelki egységet szolgál. A hivatalosan kiküldött képvi-
selõ – e sorok írója – nem juthatott szóhoz, a kolozsvári
vezetés nem engedte elmondani egyházunk üdvözletét.

A lovasok zászlóbehozatalától kezdve, a Sinkford tiszte-
letes prédikációján, a különbözõ együttesek fellépésén, a
zenekarok szereplésén keresztül az Orbán Balázs sírjá-
hoz való kivonulásig és koszorúzásig szivet-lelket melen-
getõ élményt kapott az alföldi társaság, hiszen ezért vállal-
ták ezt a hosszú utazást. Az ünnepség után meglátogattuk
Farkaslakán Tamási Áron sírját, megbámultuk a csodála-
tos, apa és fia által készített síremléket. Korondon folytat-
tuk vásárló körútunkat, majd Szovátán töltöttünk egy ke-
vés idõt. A Szejkén felkerestem a szovátai egyházveze-
tést, és 1,3 millió lejt ajándékoztunk az építendõ templom
javára. Reméljük, eljön az idõ, amikor szovátai templo-
munkba betérhetünk imádkozni. Este a vármezõi halasta-
vaknál fogyasztott el csapatunk egy remek pisztrángva-
csorát az anyaországi árak feléért. Élménytelten, fáradtan
érkeztünk vissza az udvarhelyi szállásunkra.

Felkerekedve elindultunk erdélyi utazásunk másik nagy
célja felé, Árkosra. Ez a település Sepsiszentgyörgytõl 3
km-re fekszik, kies, szép helyen. Úgy határoztunk, hogy
amíg tudnak fogadni ottani testvéreink este 7 óra tájban,
szétnézünk Háromszék „fõvárosában”.

Fél hét után érkeztünk meg leendõ testvéregyházközsé-
günkbe. Már várt a hívek egy része, aztán közösen vártuk
a tiszteletesasszony hazaérkezését. Székely János tiszte-
letes úr jött-ment, intézkedett, vala mi titokzatos homály
lengte be az egész fogadást. Majd kiderült, megtapasztal-
tuk, hogy milyen meglepetések is várnak ránk. A vár bejá-
ratánál tartalmas elõadást hallhattunk az egyházközség, a
vár, a templom történetérõl. Utána bementünk az Isten há-
zába, ahol áhítatot tartott Székely tiszteletes. Olyan gyö-
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Beszámoló értekezleteinkrõl
Utolsó beszámolónk óta három értekezletre is sor került.

Június 26-án az Elnökség ülésezett. Július 5-én lelkészi
karunk tartotta évi, második rendes értekezletét. Július
6-án pedig Egyházi Képviselõ Tanácsunk ugyancsak évi,
második rendes ülésére gyûlt össze.

A július 5-i lelkészi értekezletet Léta Sándor lelkész el-
mélkedése nyitotta meg, az énekvezéri teendõket Nyitrai
Levente lelkész látta el. Az értekezlet fõ témája volt az is-
tentiszteleti rend meghirdetett és már elkezdett egységesí-
tése.

Július 6-án az EKT az elõzõleg, az Elnökség által meg-
tárgyalt és határozati javaslattal ellátott napirendi pontokat
tárgyalta meg és hagyta jóvá. Ez alkalommal is az Egyhá-
zunk elõmenetelét szolgáló ügyekkel foglalkoztunk, pró-
báltunk megoldásokat keresni az Egyházunk életét még
mindig feszültségben tartó ügyekre.

A legnyomasztóbb ügy, amely Egyházunkat a legna-
gyobb mértékben teljesen ártatlanul meghurcolta, az
Orbókné Szent-Iványi Ilona diplomaügye volt. Fentneve-
zett több helyre elküldte összegyûjtött, teológiai tanulmá-
nyait igazoló iratait. Többek között a kolozsvári püspök-
ségre is. Emellett EK Tanácsunk meghallgatta fentneve-
zettet ügyének folyásáról, és a Kolozsvárról érkezett ira-
tokban foglaltak segítségével meghozta határozatát, ter-
mészetesen fenntartva azokat a kiegészítéseket, amelye-
ket elõzõ lapszámunkban kiadott közleményünkben kibo-
csátottunk, és amelyek egy részét fentnevezett elhallgatott
ügyének tisztázása során bizonyos médiákban (pl. õ mon-
dott le a lelkészi állásáról és nem megvonták tõle a szol-
gálatot!), valamint fenntartva azt a véleményünket, hogy a
Magyarországi Unitárius Egyház másként ítéli meg (és eh-
hez joga van, mint önálló Egyháznak!) a beadott iratokat,
mint Kolozsvár.

Ezeknek elõrebocsátásával ezt a határozatot fogalmaz-
ta meg EK Tanácsunk: A Magyarországi Unitárius Egyház
Képviselõ Tanácsa sajnálattal értesült az Erdélyi Unitárius
Egyház Lelkészképesítõ Bizottsága nevében Dr. Szabó
Árpád püspök és Gyerõ Dávid tanácsos által megfogalma-
zott állásfoglalásról, miszerint a Szent-Iványi Ilona által
Kolozsvárra eljuttatott lelkészi végzettségét igazoló okmá-
nyok megfelelõ és elégséges törvényességgel igazolják
lelkészi mivoltát, ugyanakkor feleslegesnek tartják azok
érvényesítését és a lelkészi Oklevél kiállítását, mindannak
ellenére, hogy az elõzetes személyes egyeztetés során
teljesen más megállapodást fogalmazott meg a két egy-
ház legfelsõbb vezetése.

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselõ Tanácsa
július 6-án azonban elfogadta az Erdélyi Unitárius Egyház
fenti állásfoglalását, továbbá engedélyezte Szent-Iványi
Ilona számára a lelkészi szolgálatok végzését, de csakis
felkérésre és az illetékes egyházközség lelkészének en-
gedélyével. Ugyanakkor Egyházi Képviselõ Tanácsunk
egyhangúlag kimondta, hogy mivel Szent-Iványi Ilona je-
lenleg nem áll törvényes munkaviszonyban a Magyaror-
szági Unitárius Egyházzal és abban nem gyakorló lelkész,
sehol és semmilyen formában nem nyilatkozhat unitárius
lelkészként Egyházunk nevében! Ezzel a határozatával
Egyházunk az ügyet lezártnak tekinti, és a nemrég felállí-
tott sajtófigyelõ szolgálaton keresztül igyekszik rátekinteni
még jobban arra, hogy ki, hol és miként nyilatkozik Egyhá-
zunkról és milyen minõségben teszi ezt. Felkérjük olvasó-
inkat, hogy bárhol ráakadnak sajtóban, rádióban, tévében
Egyházunkról, vallásunkról szóló véleményekre, ismertes-
sék sajtóközpontunkkal, hogy megfelelõ módon tudjon
Egyházunk reagálni az elhangzottakra, akár pozitívak,
akár negatívak azok.

nyörûen énekelt a váró és vendéggyülekezet, hogy min-
den szív megtelt melegséggel. Áhítat után a lelkész kö-
szöntötte a vendégeket. E sorok írója is elmondta köszön-
tését és jövetelünknek célját, hogy testvéregyházközségi
kapcsolatra kívánunk lépni az árkosiakkal. A két lelkész
ezt elõre megtárgyalta, az árkosi presbitérium áldását adta
rá. Mi magunkkal vittünk egy szándéknyilatkozatot, azt fel-
olvastam, majd a két lelkész aláírta, ugyancsak kézjegyé-
vel látta el az árkosi gondnok, valamint a füzesgyarmati
gondnok helyett Barna Lajosné, aki köszöntötte is a jelen-
lévõket, megköszönve a meleg fogadtatást és meginvitálta
az árkosiakat, hogy látogassanak meg minket itt az Alföld-
ön. (Amire ígéretet is kaptunk!) Egyházközségünk nevé-
ben Balázsiné tiszteletesasszony átadott két olyan írásos
falvédõt, amit a templomunkból vittünk ajándékba. Szintén

gyülekezetünk nevében átadtunk 2,6 millió lejt az
árkosiaknak, hogy használják fel templomuk szépíté-
sére vagy arra, amit a legsürgõsebb megvalósítani az
egyházközségben.

Székely tiszteletes ezután meghívta a vendégeket
– és ez volt a meglepetés! – a mûvelõdési házba egy
csodálatos, feledhetetlen estére, ahol az egyházköz-
ség, a falu iskolásai, kicsik és nagyok olyan elõadást
produkáltak néptáncokból, amilyent a mi televízióink-
ban, mûvelõdési házainkban is ritkán láthatunk.
Annyit tapsoltuk vissza a táncosokat, hogy alig gyõz-
ték a kedvünket teljesíteni. A mûsor után a lelkészhá-
zaspár szétosztotta a vendégeket, ki-ki gazdájára ta-
lált és mentünk a szállásainkra. Másnap, amikor már
úton voltunk, akkor beszélt mindenki a vendéglátóiról.
Csak az elragadtatás hangján szóltak. Barátságok
kötõdtek. A kitartók közösen szinte hajnalig voltak
együtt szórakozni. Olyan is megesett már, hogy a fo-
gadó gazda jön Kötegyánba, mert a vendége szé-

kelykaput akar vele faragtatni. De mástól is lehetett hallani
jövõbeni találkozásokról, kapcsolattartásról, levelezésrõl.
Megegyeztünk, hogy a jövõben eljönnek ide az Alfödre, és
elhozzák azt a nagyszerû tánccsoportot, hogy szórakoz-
tassanak bennünket, és megismerjék minél többen a szé-
kely szokásokat, hagyományokat. Egyházközségi kapcso-
latunk része lesz nem csak a felnõttek látogatása, hanem
a hittanosok, ifjak csereüdültetése is.

Reggel szomorkás hangulatban váltunk el kedves gaz-
dáinktól a viszontlátás reményében. E helyrõl is illesse kö-
szönet Székely János és Enikõ lelkészpárt, családját és
az egész gyülekezetet azért a nagyszerû fogadásért, ami-
ben részesítettek bennünket. Szeretettel várjuk, hogy
visszaadhassuk az Alföld tájain!

B. L.
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Rázmány Csaba püspök és Mikó István beszámolóik-
ban visszatérõen hangsúlyozták azt, hogy az egyházveze-
tés az egyházépítéssel kíván foglalkozni, és ehhez min-
den jószándékú erõre szükség van, mert az utóbbi idõk-
ben is folytatódik az egyházvezetõk lejáratása, rágalmazá-
sa, az egyház törvényes rendjének megbontása, az egy-
házvezetés lemondatási szándéka vagy fegyelmi elé állí-
tási szándéka. Az EKT foglalkozott Tóth Bence, Pécsi Ba-
lázs és Orbán Sándor írásaival, akik levélben, interneten
ahol érik pocskondiázzák az egyházvezetõket, lemondás-
ra szólítják fel, fegyelmivel fenyegetõznek. Az EKT kéri,
hogy 15 napon belül az említettek juttassák el a vádjaikat
megalapozó dokumentumaikat a Fõhatósághoz, hogy
azokat ki lehessen vizsgálni. Egyben felszólítja fentneve-
zetteket, hogy azt is mellékeljék, hogy konfirmálásuk óta
milyen munkát végeznek egyházközségeikben.

Dr. Bardócz-Tódor András fegyelmi ügyében úgy dönt
az EK Tanács, hogy elfogadja a Fegyelmi Bíróság határo-
zatát valamint az eljárás alá vont személy felfolyamodását
is, de megtárgyalásra és végsõ döntésre az õszi Fõta-
nácsra bízza az egész ügyet.

Az elõre kiküldött, véleményezésre ajánlott Fegyelmi
Szabályzat-tervezetet az EKT egyhangúlag elfogadta,
mint olyant, amit a Fõtanács elé lehet terjeszteni végleges
elfogadásra és törvénybe iktatásra. Addig értelemszerûen
a régit kell használni, a döntéseket annak elõírásai szerint
meghozni. Erre sóhajt fel az egyházvezetés, bárcsak ne
kellene soha használni semmilyen paragrafusait!

EK Tanácsunk megerõsiti, hogy a Partner Church
Council-Testvéregyházi Tanácsban Egyházunkat Léta
Sándor lelkész képviseli, az ügyeket egy háromtagú bi-
zottság intézi, melynek tagjai: Rázmány Csaba, Kászoni
József és Léta Sándor.

Az EK Tanács elfogadja, hogy a Budapesti Egyházköz-
ség presbitériuma a felfüggesztett gondnoka helyett Zol-
tán Csaba presbitert bízta meg a gondnoki teendõk vég-
zésével, és õ kap aláírási jogot az egyházközségi pénz-
ügyek intézéséhez. Egyébként az EKT nyomatékosan fel-
hívja az egyházközségek figyelmét, hogy pénzügyeiket

hármas, de legalább kettõs ellenjegyzéssel végezzék: lel-
kész, gondnok, pénztáros.

EK Tanácsunkon részt vett az UNIOSz ifjúsági szerve-
zet elnöke Orbók Szilárd is. Elkészítették a mûködési sza-
bályzatukat, el lehet indítani annak bejegyzési folyamatát,
az õszi EKT majd elfogadásra ajánlja következõ Fõta-
nácsnak. Az egyházvezetés nevében püspök úr eredmé-
nyes munkát kívánt az ifjúsági szervezetnek Egyházunk
elõmenetele érdekében, jövendõjének munkálásában.

EK Tanácsunk elfogadta Rázmány Csaba püspök fel-
lebbezését a Budapesti Egyházközség közgyûlésének tör-
vénytelenül hozott határozataival kapcsolatban, miszerint
az Alaptörvényünkkel ellentétben alapító okiratot és mûkö-
dési szabályzatot fogadtak el. Az egyházközség már rég
megalakult, azt nem kell újraalakítani. (Egyébként a meg-
hivó sem tájékoztatott ilyesmirõl!) Az Alaptörvényünktõl el-
térõ mûködési szabályzatot pedig senki nem fogadhat el
Egyházunkban, mert a meglévõ szerint kell munkáját vé-
gezze minden egyházközség. Az EK Tanács, egyhangú-
lag elfogadja a fellebbezést és kötelezi az egyházközsé-
get, hogy változtassák meg a fenti ügyekben hozott dönté-
seiket, határozataikat.

Ugyancsak foglalkozott az EK Tanács a Budapesti Uni-
tárius Hírlevél ügyével is. Túl azon, hogy az utóbbi szám is
tartalmazott egyoldalú tájékoztatást (pl. a diplomaügyben
csak a panaszost védõ anyagok listáját közli, de a fõható-
sági Közleményt, amelyik a „hiányzó” adatokat hozza, azt
elfelejtették leközölni!!) nem tartja az EKT egészségesnek
egy ilyen hangvételû konkurenslap létezését. De elfogadja
és szorgalmazza, hogy amelyik egyházközségnek van er-
re lehetõsége, egy belsõ tájékoztató orgánuma lehessen.
A Hírlevéllel kapcsolatban azt a döntést hozza, hogy az le-
gyen csak az egyházközség belsõ életét figyelõ kiadvány,
terjeszteni csak az egyházközségi közgyûlési tagok között
lehet. Tehát, aki fizeti az egyházközségi fenntartási járulé-
kot.

Az EK Tanács a továbbiakban folyamatban levõ ügye-
ket tárgyalt és hozott elõmozdító döntéseket, amelyeket
majd a megvalósításkor híveinkkel tudatni fogunk.

B. L.

IARF 2002. 31. Világkongresszus, Budapest
2002. július 28. és augusztus 2. között rendezte 31. Vi-

lágkongresszusát az IARF (Nemzeti Szövetség a Vallás-
szabadságért) Budapesten. A Szövetséget 1900. május
25-én Bostonban alapította öt európai és amerikai liberális
protestáns szervezet, amelyek egyike voltak az unitáriu-
sok. A szövetség a 70-es években ugrásszerûen kibõvült
nagy világvallások szabadelvû ágainak csoportjával, és
mostanra 27 ország mintegy 100 tagszervezetének 15 mil-
lió tagját képviseli az IARF. A szövetség 3 évenkénti kong-
resszusán tárgyalja meg az elmúlt idõszak eseményeit, je-
löli ki a feladatokat a következõ idõszakra és választja
meg tisztségviselõit.

Az idei 31-ik Világkongresszust megelõzõen már Euró-
pa, Amerika és Ázsia is adott otthont a résztvevõknek,
azonban Európa keleti felén csak a 20-as években, Prá-
gában került sor kongresszus megrendezésére. Budapest
kijelölése így fokozott jelentõséggel bírt, és bár az utolsó
évtizedekben a számok törvénye alapján az alapító unitá-
riusok szerepe és befolyása jelentõsen csökkent, mégis a
kongresszust szervezõ magyar unitáriusok elismerését és
tevékenységük értékelését jelentette a Világszervezet ré-
szérõl. A kongresszuson mintegy 500 küldött vett részt, és
szinte minden tagszervezet képviseltette magát. A fõ té-
makör a vallásszabadság kérdése köré csoportosult.

Karel Blei, holland történész ez alkalomra írott könyve
(Freedom of Religion and Belief: Europe’s Story) a vallás-
szabadság megsértésének európai történetét dolgozta fel.

Az öt világrész jogászainak és nemzetközi szakértõinek
a részvételével és az ENSZ, illetve az Európa Parlament
tudtával ugyanakkor megindult egy nemzetközi egyházi
függetlenségi kódex kidolgozása. Jóllehet ugyanis hiába
mondja ki egyértelmûen az ENSZ alapokmányának 18.
paragrafusa az Emberi Jogok általános megfogalmazása
keretében az egyéni vallásszabadság jogát, mégis prof.
Abdelfattak Amor, az ENSZ Emberjogi Bizottsága speciá-
lis rapportörének elõadása joggal teszi fel a kérdést: Val-
lásszabadság: álom vagy realitás?

Összefoglalva tehát, a kongresszus számos tanácsko-
zása ezt a kérdéscsoportot tárgyalta részletekbe menõen,
elsõsorban az egyházak és egyben a vallásszabadság vo-
natkozásában az államoktól való függetlenség szempont-
jából.

A kongresszus szervezésének a súlya, az IARF oxfordi
központjának tevékeny részvétele mellett, az IARF buda-
pesti regionális irodájára és egyházakra hárult.

Jólesõen kell megállapítanunk, hogy az egyéves elõké-
szítõ munka eredményeként a kongresszus minden szem-
pontból a résztvevõk megelégedésével ért véget, és a
széles körû publicitás biztosította egyházunk szerepének
kiemelését.

Egyházunkat a Püspök és a Fõgondnok mellett lelké-
szeink jelentõs számban képviselték.

Mikó István
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A hit Isten ajándéka, a vallás emberi ügy
Nemrég tartotta Budapesten 31. világkongresszusát az

IARF, azaz a Nemzetközi Szervezet a Vallásszabadság-
ért. Az uborkaszezon a legképtelenebb témákat is elfo-
gadhatóvá tette az újságokban, mégis, sajnálatomra, errõl
a rendezvényrõl csak rövid tudósításokat olvastam. Pedig
a témák igazán nem estek távol a gondolkodó, lelkével ér-
zõ emberektõl. Az európai vallásszabadság állt a közép-
pontban, de foglalkoztak a vallásszabadság történetével
és a világvallások párbeszédével, az állam és az egyház
kapcsolatával, ennek a kapcsolatrendszernek legismer-
tebb típusaival.

Elég, ha csak arra gondolok, hogy a mi generációnk
életében még mindig milyen szerepe van a vallási konflik-
tusoknak – délszláv háború, protestáns–katolikus szem-
benállás Észak Írországban. Ha pedig visszatekintünk Eu-
rópa történetére, a vallási elnyomás és vallásháborúk
számtalan példája kínálkozik. Az inkvizíció, a párizsi Szent
Bertalan éjszaka, a Közép-Európát már-már elnéptelenítõ
harmincéves háború... és a példákat folytathatnánk.

Ugyanakkor megvan a vallási türelemnek is a maga
története. És amire igazán büszkék lehetünk: ebben mi,
magyarok a vérzivataros XVI. században az élen jártunk.

A mohácsi vész elõtt három évvel, az 1523-as ország-
gyûlés még fej- és jószágvesztést mondott ki Luther köve-
tõire. Húsz évvel késõbb a három részre szakadt ország
keleti harmadában, Erdélyben, a gyulafehérvári ország-
gyûlés már bántatlanságot ígért a brassói prédikátorok-
nak, ezzel legalizálta az evangélikus vallás létrejöttét.

A vallásszabadság felé vezetõ fejlõdés az 1550-es
években felgyorsult és központja Kolozsvár lett, amelynek
ipara és kereskedelme abban az idõben azért is erõsö-

dött, mert Izabella királyné, János Zsigmond fejedelem
édesanyja árumegállítási jogot harcolt ki a városnak. Itt
mûködött Heltai Gáspár nyomdája, és itt prédikált Dávid
Ferenc, az egyetlen hazai földön született felekezet, az
unitárius vallás alapítója. A kolozsvári szellemi élet egykori
pezsgését jól jelzi, hogy olasz és spanyol tudósok is meg-
telepedtek itt, és hozzájárultak a reformáció irodalmának
egyre erõteljesebb kifejlõdéséhez.

A logikával és forráskritikával lefolytatott bibliaelemzé-
sek máig tanulságos olvasmányok. A vallásszabadság
gondolatának élharcosa Kolozsvár püspöke, János Zsig-
mond fejedelem udvari papja, Dávid Ferenc lett. Ha Erdély
nem Európa perifériáján fekszik, nagyobb visszhangja le-
hetett volna az 1568-as tordai országgyûlés határozatá-
nak, amely szerint „a hit Isten ajándéka”, senkinek nincs
joga hatalmi szóval, fegyverrel, erõszakkal arról dönteni,
hogy ki miben higgyen. A vallási türelem gondolata olyan
erõs volt, hogy Báthory István fejedelem, bár maga katoli-
kus volt, szabad vallásgyakorlatot biztosított minden addig
„bevett” felekezetnek, a katolikusoknak, evangélikusok-
nak, reformátusoknak és az unitáriusoknak.

Kérdezhetné az olvasó, akkor miért Bocskai István feje-
delem szobra látható a reformáció hatalmas genfi emlék-
mûvén? A válasz egyszerû. Bocskainak az 1606-os bécsi
békében sikerült Erdély határain túlra „exportálnia” a vallá-
si türelem gondolatát. Hiszen aláírásukkal a Habsburgok
garantálták, hogy az ellenõrzésük alatt álló Nyugat-Ma-
gyarországon is minden magyarnak joga van lelkiismerete
szerint hinni Istenben.

Kõrispataki Kis Sándor

Átvettük a Metro újság 2002. augusztus 7-i számából.
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IRF-konferencia, 2002. Magyarország
Idén július 13–27. között került sor az IRF (International

Religious Fellowship) évenként megtartott konferenciájá-
ra. A szervezet vallásos, liberálisan gondolkozó fiatalokat
tömörít Európából és Amerikából. 1923-ban alapították, és
azóta is minden nyáron együtt töltenek két hetet a tagszer-
vezetek képviselõi és az egyéni tagok valamelyik tagor-
szágban. A nyári rendezvények célja egymás és a külön-
bözõ kultúrák megismerése, a fiatalokat érintõ témák fel-
vetése, megtárgyalása és a tolerancia gyakorlása. Idén a
két hét során harminc fiatalt láttunk vendégül Angliából,
Erdélybõl, Svájcból, Németországból, Amerikából és Ma-
gyarországról. Sajnos, szabadság hiányában nem min-
denki tudott végig velünk tartani.

Az elsõ hét helyszíne a Pécs melletti Sikondafürdõ volt.
A konferencia témáját – Zene és Lélek – több irányból is
megpróbáltuk körüljárni. A megnyitó után egy sámándo-
bos elõadását hallgathattuk meg, majd Kászoni-Kövendi
József lelkész úr János Zsigmondról, az egyetlen unitárius
erdélyi fejedelemrõl mint a zene nagy értõjérõl és mûvelõ-
jérõl beszélt. Este Vadady Virágtól középkori táncokat ta-
nulhattunk.

Kedden, a „Day
Out”-on Orrfûre gya-
logoltunk át, majd a
strandon pihentük ki
a túra fáradalmait.
Útközben egy vízi-
malmot is megnéz-
tünk, és szomjunkat
egy negyven méter
mély kútból húzott
vízzel oltottuk. A na-
pot Kovács Levente
fantasztikus pince-
pörköltjével zártuk,
melyhez moldvai
zenét hallgattunk.

A következõ na-
pon Szõke Szabolcs
elõadását hallgat-
hattuk meg, aki a
különbözõ hangsze-
rek és a zene nagy
szakértõje, majd se-
gítségével hólyag-
hegedût és dobot készíthettünk. Délután a hangszerkészí-
tés mellett pólófestésre és karkötõcsomózásra vállalkoz-
hattak a bátor jelentkezõk.

A harcias kedvû táborozók egy számháborúban is
összemérhették erejüket, ahol elõnyben voltak a már gya-
korlattal rendelkezõk.

A sok érdekes és szórakoztató program mellett a szer-
vezet mûködését és jövõjét érintõ kérdésekkel is foglal-
koztunk, melynek eredményeként megállapodtunk abban,
hogy megpróbálunk minél több fiatalt bevonni a szervezet
programjaiba.

A jövõ évi konferenciára Angliában kerül sor.
Pécs közelsége miatt nem hagyhattuk ki a város megte-

kintését. Orbók Szilárd vezetésével körbejártuk a neveze-
tes helyeket, majd egy borkóstolón is részt vettünk.

Az estéket közös játékkal, fürdéssel a közeli termálfür-
dõben, középkori, moldvai, és magyar táncházzal, a ha-
gyományos aukcióval, tábortûzzel és nagy beszélgetések-
kel töltöttük.

Utolsó este került sor a Stunt Night-ra, amikor mindenki
elõadhatta humoros formában azt, ami legemlékezete-
sebb volt a számára. A legnépszerûbb a sámán elõadása
volt, ugyanis egy gyönyörû õsfás erdõrészben tartotta elõ-

adásának egy részét, amikor szerencsétlenségünkre szú-
nyogok támadásának lettünk kitéve, ami természetesen
mindenki figyelmét elvonta. A német delegáció résztvevõi
egy dalban foglalták össze a hét eseményeit, amit mi is
velük énekelhettünk angolul és németül is.

Szombaton szomorú szívvel búcsúztunk azoktól, akik
nem tudtak velünk tartani a második hétre, majd felkere-
kedtünk és ki autóval, ki vonattal elindultunk Vásáros-
naményba, útközben csatlakoztak az újonnan érkezõk.

A konferencia második hete mindig az adott ország
megismerésérõl szól. Idén valami olyasmit szerettünk vol-
na megmutatni Magyarországból, ami egy átlag külföldi-
nek, de még sok hazai embernek sem adatik meg, így
esett a szervezõk választása a Tisza-túrára.

Késõ este érkeztünk meg Felhõs Szabolcs házához, aki
volt olyan kedves, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta
házát. Ezúton is köszönjük a segítségét.

Vasárnap reggel hosszú, kétszeri újrapakolás után vég-
re elindultunk Tiszabecs felé, ahol végre vízre szállhat-
tunk. Nyolc kenu, és huszonhat ember csodálatos és él-

ményekben gazdag
útja kezdõdött el.

Az elsõ három na-
pon szerencsénkre
jó volt az idõ, így
hosszas pihenõket
tarthattunk a homo-
kos parton. Elsõ két
nap csak a jobb par-
ton köthettünk ki,
mert a bal part Uk-
rajnához tartozik. A
pihenõket fürdõzés-
sel, focival, kötélhú-
zással, egymás ho-
mokba ásásával,
dinnyeevéssel töltöt-
tük ki. Elsõ éjsza-
kánkat a Túr befo-
lyásánál, a másodi-
kat Tivadarnál töltöt-
tük kempingben.
Szerencsére nem
kellett minden cso-
magunkat magunk-

kal vinni a kenuban, hiszen azt autóval szállították egyik
szálláshelyrõl a másikra. A vacsorát közösen fõztük bog-
rácsban minden este, megismerve a magyar konyha re-
mekeit.(Köszönjük Pici!). Kedden este érkeztünk vissza
Vásárosnamény-Gergelyugornyára, ahol tartottunk egy
nap pihenõt, meglátogatva a környék nevezetességeit
(Szatmárcseke, Tákos, Csaroda). Délután a vásáros-
naményi gyülekezet vendégei voltunk, akikkel közösen fel-
kerestük a város unitárius vonatkozású helyeit, és koszo-
rúkat helyeztünk el. Másnap rossz idõnk volt, de hosszú
tanakodás után mégis vízre merészkedtünk. Az éjszakát
Tiszaadony mellett vadkempingben töltöttük, ahol esõben
húzhattuk fel a sátrakat. Utolsó nap már csendesebb volt
a társaság. Mindenki érezte, hogy hamarosan véget ér ez
a csodálatos hét. Az angolok egész úton kifogyhatatlan
dalolása is abbamaradt. A parton egy autóbusz várt, ami
átvitt Tokajba, ahol az utolsó éjszakát töltöttük.

Köszönjük a szervezõknek, elõadóknak és a támoga-
tóknak ezt a csodálatos két hetet, és köszönjük mindazok-
nak, akik részt vettek és egyéniségükkel színesítették az
együtt töltött idõt. Reméljük, jövõre legalább ennyire jól
fogjuk érezni magunkat és sikerült mások érdeklõdését is
felkeltenünk, akik szívesen csatlakoznának az IRF-hez.

Bencze Margit
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Kossuth Lajosról könyvtárnyi iroda-
lom áll a kutatók rendelkezésére, s nem
kétséges, hogy születésének kétszázadik
évfordulóján újabb tanulmánykötetek
gazdagítják az amúgy is tekintélyes élet-
mûvet. Jelen írásunkban is csak arra vál-
lalkozhatunk, hogy a Kossuth-portrét szí-
nesebbé tegyük azzal, hogy Kossuth La-
josnak a felekezetünkrõl, hitünkrõl vallott
felfogását ismertetjük.

1851. december 6-án Kossuth partra
szállt New Yorkban, ahol százezrek ün-
neplése mellett megkezdte
amerikai körútját. Büszke-
ségünkre szolgál, hogy
egyik legnevesebb ameri-
kai unitárius lelkész, köl-
tõ, transzcendentalista fi-
lozófus, Ralph Waldo
Emerson 1852. május
11-én Concord város ne-
vében az Északi hídnál
üdvözölte a magyar haza-
fit. Az amerikai polgár-
õrök ennél a hídnál vívták
meg elsõ csatájukat a brit
katonákkal, e csata emlé-
két örökítette meg
Emerson Concord város
himnuszában. A Kossuth-
hoz intézett beszédébõl
idézünk: „(...) E város la-
kossága osztozik honfitár-
saival a bátorság és kitartás bámulatá-
ban; õk is mint honfitársaik vágytak látni
azt a férfiút, akinek rendkívüli ékesszólá-
sa tetteinek nagyszerûségével és szilárd-
ságával párosul. Ön a szabadság embere,
de a sorsé is. Nem saját maga választotta
ezt a szerepet, hanem Isten és az Ön géni-
usza. Tehát nem Önnek tartozunk köszö-
nettel. Mi Önben a szabadság angyalát
látjuk, aki tengerek és kontinensek fölött
áll, pártok, nemzetek, magánérdekek és
öntudatok fölött, kettéválasztva népeket,
amerre jár, a maga pár fára vonja a jó-
kat. Féltjük Önt Uram, hogy túlságosan
népszerû lesz; hadd figyelmeztessük a
meggazdagodás veszélyeire. Eddig ugyan
Ön minden országban és minden pártban
csak a szív embereit hódította meg. Nem
tudom, hány ember ez, de lehet, hogy mil-
liónyi híve is lesz. Ereje legyen méltó si-
keréhez! De jegyezze meg Uram, minden,
ami nagy és rendkívüli a világon, a ki-
sebbség. Távol álljon tõlünk, hogy védel-
münkbe vegyük inkább mi kérhetnénk ezt
Öntõl magunknak. Tudjuk milyen töré-
keny dolog a szabadság, hogy újra meg
újra meg kell harcolni érte; igen, napról
napra hadiállapot ez, és állandóan kisik-
lik azoktól, akik hencegnek vele, azokhoz,
akik küzdenek érte; és Ön a mi honunk-
ban a szabadság legfõbb harcosa, nekünk
kell kérnünk az Ön ítéletét: kik vagyunk

mi, hogy prédikálni mernénk Önnek. Ön
megvívta a maga harcát. Ezt mi állíthat-
juk. A dolgozó embereknek ez az országa
üdvözli Önt, a munkás embert. Ez a köz-
társaság Önben egy republikánust üdvö-
zöl. Csak annyit mondhatunk: derék; bá-
tor és sorsszerû. Ön saját hazájában ki-
vívta nemesi oklevelét. Mi megadjuk Ön-
nek ugyanazt az oklevelet. (...) Ön a sza-
badság egyetemének doktor kivívta a jo-
got, hogy a mi Washingtonunkat magta-
rázza. És én nemcsak minden igaz ameri-
kai nevében jelentem ki, hanem az érte-
lem törvénye nevében is, hogy nem azok;
akik tétlenül élnek a róla elnevezett vá-
rosban, hanem azok; akik az egész kerek
világon az õ szellemében élnek és cselek-
szenek; jogosultak Washington eszméit
hirdetni. Uram, bármilyen rontó szándék-
kal, önzéssel, közömbösséggel találkozik
is Ön, mi jókívánságunkat fejezzük ki ah-
hoz, hogy megtanulta, hogyan fordítsa a
balsorsot hatalommá, a számûzést hadjá-
rattá, mostani legyõzését tartós gyõze-
lemmé. Mert ez az új keresztes hadjárat,
amelyet Ön baráti és ellenséges füleknek
hirdet, új haderõ vetése. Ön saját életét
mondta el ebben az országban, palotá-
ban, kunyhóban, prériken. És ahogyan
Európa és Amerika partjai minden hó-
nappal közelebb kerülnek egymáshoz és
egy napon, majd összeolvadnak, ha a vál-
tozás elérkezik; mi mind tudni fogjuk, mik

Magyarország jogai és bajai, és mit kí-
ván a szabadsága.„ (1)

Kossuth válaszában kifejtette, hogy
Amerikának kötelessége törõdni Európa
sorsával, mert ha Európában nincs sza-
badság, Amerika szabadsága is el fog
bukni. Concord városát az amerikai füg-
getlenség Keresztelõ Jánosának nevezte,
és a többi között ezeket mondta:
„Concord volt az elõhangja Amerika sza-
badságának, hogy Amerika lehessen az
elõhang az egész föld szabadságához. Ez

az én hitem. Ezt a hitet
történetük filozófiájából
merítettem „. (2)

Az Egyesült Államok
keleti partvidékén tett kör-
útja alkalmával Kossuth
1852 májusában Cambrid-
ge-ben meglátogatta
James Russel Lowell, a
nagy amerikai unitárius
költõt, aki 1849-ben a sza-
badságharc befejezése el-
ölt verset írt róla. James
Russel egyike volt azon
unitárius költõknek, akik a
magyar szabadságharc és
Kossuth iránti lelkesedé-
süket versben fogalmazták
meg. A már említett
Emersonon kívül – aki
nemcsak versben, de Nap-

lójában is többször megemlékezett Kos-
suthról – feltétlen említést érdemel John
Greenleaf Whittier, a kvéker költõ, aki
Russelhez hasonlóan versben köszöntötte
Kossuthot. (3)

Kossuth Cambridge-i tátogatásának
célja az volt, hogy felkeresse James
Russel nõvérét, Mary Lowellt, aki
1850-ben a magyar forradalom és sza-
badságharc ügyében irodalmi vitába ke-
veredett Orestes Brownsonnal, a Harvar-
di egyetem tanárával. A fiatal professzor
a North American Review-ban Magyar-
országról írt cikkeiben Kossuthot támad-
ta, és az országot az. uralkodó család
iránti hûtlenséggel vádolta. Mary Lowell
az unitárius Christian Examinerben cá-
folta Brownson állításait. (4) Kossuthnak
nem sikerült a magyar ügy pártfogójával
találkozni, mert a derék hölgy Európában
volt.

Közel hét hónapot tartott Kossuth ame-
rikai útja, és minden erõfeszítése ellenére
sem sikerült rábírni az Egyesült Államo-
kat arra, hogy tettlegesen támogassa a
magyar ügyet. Az Egyesült Államok a be
nem avatkozás elvét vallotta, és Kossuth
kicsit keserû szájízzel hagyta el 1852. jú-
lius 14-én az Újvilágot. Angliába vissza-
térve tovább szõtte a független és polgári
Magyarország megteremtésének terveit.
1858-ban úgy tûnt, reális esélyek vannak

Kossuth Lajos New Yorkban
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a magyar szabadság kivívására, Kossuth
minden erejét és kapcsolatát a küszöbön
álló magyar forradalom elõkészítésére
használta fel. Ekkor került kapcsolatba
Alfred Steinthal liverpooli unitárius lel-
késszel, aki 1859-ben a Brit és Külföldi
Unitárius Társulat (British and Foreigner
Assotiation) megbízásából Erdélybe láto-
gatott, s akinek megbízatásáról Kossuth
elismerõen szólt emlékirataiban. (5)
Alfred Steinthal 1859-ben kettõs megbí-
zatást vállalva érkezett Erdélybe, egy-
részt az angol Unitárius Egyházat képvi-
selte, másrészt pedig Kossuth titkos ügy-
nökeként arra volt hivatott, hogy pontos
információval szolgáljon megbízójának a
magyarországi és erdélyi állapotokról.
Steinthal titkos küldetésének megértésé-
hez szükséges a kor politikatörténetének
rövid megvilágítása.

1859-ben Olaszország egyesítésének
kérdésében háborús helyzet alakult ki. Az
olaszosztrák háborúban Franciaország az
olaszok mellett foglalt állást, és Kossuth
felismerte, hogy az olasz–osztrák konf-
liktushelyzetet Magyarország számára is
ki lehet használni. Ebben megerõsítette
az, hogy III. Napóleon császár tárgyalá-
sokba kezdett vele egy gyors magyar for-
radalom megszervezésérõl, amely meg-
osztaná az osztrák seregeket az olasz
front és Magyarország között. Kossuth
1859. május 3. és 8. között álnéven Pá-
rizsba utazott, ahol

III. Napóleonnal a magyarországi for-
radalom lehetõségeirõl és az angol semle-
gesség kieszközölésérõl beszélt. A csá-
szárnak azt a gondolatát, hogy „talán
mégis csak rendezhetnénk elõlegesen egy
kis felkelési mozgalmat amott Erdélyben
a székelyeknél”, Kossuth határozottan el-
utasította: „Én nem fogok nemzetem véré-
vel könnyelmûen játszani.” (6) Kossuth-
nak a magyar forradalmat három fronton
kellett elõkészíteni. Angliában – azzal,
hogy a Derby-kormány ellen agitáljon és
magyar-barát kormányt segítsen hatalom-
ra, Genuában – azzal, hogy megalapította
a Magyar Nemzeti Igazgatóságot, és en-
nek elnökeként a francia csapatok Ma-
gyarországra küldéséhez kötötte a hazai
felkelést és az Olaszhoni Magyar Sereg
szervezését, és Magyarországon, ahol a
hazai közvélemény elõkészítése volt a
fontos közeli hazaérkezése reményében.
Steinthalt Csernátony Lajos ajánlhatta
Kossuthnak, de az is lehet, hogy az angol
unitárius lelkész Liverpoolban már ko-
rábban hallotta beszélni a nagy államfér-
fit, és kapcsolatba is kerülhetett vele. (7)
Kossuth levélben utasította Steinthalt ar-
ról, amit Magyarországon és Erdélyben
kellett végeznie. Irataim az emigrációból
I. kötetében ezeket olvassuk Steinthal
megbízatásáról: „Hírt kapván a hazából,
hogy nyugtalanul váratik a kilátások felõ-
li tájékozás: ápril hónap közepe táján
újólag értelitettem hazámfiait az ügyek
állása felõl. Ezúttal megbízottam egy né-
metül is beszélõ angol volt, kinek vallás-
felekezeti missziója is lévén Angliából Er-

délybe, ez által tág alkalma nyílt olya-
nokkal is érintkezni, kikkel én egyenes
összeköttetésben nem állottam; minél fog-
va azon helyzetben volt, hogy míg egy-
részt az általam neki kijelölt hazafiaknak
izeneteimet átadhatta, s válaszaikat és vi-
szont izeneteiket átvehette, másrészt az
általános hangulatot különféle kútfõkbõl
tágabb körben is tanulmányozhatta s
egyes kitûnõbb egyéniségek gondolkozási
módjával is megismerkedhetett. Utasítása
lényegében a fentebbi felszólítástól nem
igen különbözött, csak kimerítõbb volt, s
részletekre is kiterjeszkedett. Azonkívül
három pontra különös súly volt utasításá-
ban fektetve. 1. hogy a közvéleménynek
holmi koncessziók kilátásba helyezésével
az udvari párt és a hivatalos közegek ál-
tal munkába vett félrevezetés, s holmi lo-
jalitási nyilatkozatokra csábítás, tért
nyerni ne engedtessék. 2. hogy a hazafias
cselekvési párt sürgõs teendõjének ismer-
je a horvátokkal egyetértésre, s közremû-
ködésük iránt (különös tekintettel a ha-
tárõrvidékre is) szabatos megállapodásra
jutni. 3. hogy a székelyek megértsék, mi-
ként az ország azon részében õk lesznek
hivatva a hazafelszabadatás munkájának
élére állapi; s hogy gondoskodva lesz,
miszerint kezük ügyében kellõ mennyiség-
ben fegyver legyen.” (8) Steinthal külde-
tésének mindenben megfelelt, csak éppen
az osztrák titkosrendõrség volt a nyomá-
ban már attól a naptól kezdve, hogy
Csernátony Kossuthnak beajánlotta. Egy-
házunk angol vendége Nagy Lajos tanár
kíséretében utazta be a Torockó–Várfal-
va–Kövend–Torda–Marosvásárhely és
Székelykeresztúr útvonalat. Erdélyi és
Magyarországi tartózkodásáról részletes
beszámolót tett közzé (9), de ebben
egyetlen utalást sem találunk Kossuth
missziójára nézve. Steinthal nemcsak
írásban de élõszóban is beszámolt a Brit
és Külföldi Unitárius Társulat (British
and Foreign Unitarian Assotiation) 1859.
június 15-én tartott közgyûlésén Magyar-
országon és Erdélyben végzett munkájá-
ról. Egyházunk két fiatal tanárjelöltje,
Buzogány Áron és Ferenci József – egy-
házunk történetében elsõ ízben – részt
vett a londoni közgyûlésen, és a
Steinthallal folytatott beszélgetés során a
küszöbön álló forradalom kérdését vitat-
hatták meg, legalábbis erre enged követ-
keztetni Ferenci József 1925-ben az Uni-
tárius Könyvtár sorozatban megjelent
Emlékeimbõl címû kis füzet idevonatkozó
része: „(...) mert Steinthal unitárius lel-
kész, aki Angliából mint Kossuth megbí-
zottja Erdélyben Kolozsváron is járt, az
itteni viszonyokról tájékoztatást szerezni
magának, s errõl Kossuthot értesíteni, a
közgyûlésén velünk találkozva figyelmez-
tetett, hogyha egy hét alatt nem megyünk
haza, az út el lesz zárva, mivel itt a forra-
dalom kitör az olaszok segítségével re-
mélvén Magyarország felszabadulását.”
Közben lezajlott és az osztrákok súlyos
vereségével véget ért a solferinói csata,
és ez fordulatot hozott a magyar ügyben

is. III. Napóleon és Ferenc József császár
1859. július 11-én békét kötött, minek
következtében a magyar forradalom ügye
ismét lekerült a nemzetközi politika napi-
rendjérõl.

Az unitárius egyház Képviselõ Taná-
csának termében, Kolozsváron õrizzük
azt a Kossuth levelet, amit az agg kort
megért politikus Kovács János teológiai
tanárunknak küldött. Az általunk is nagy
becsben õrzött levél nem az eredeti
ugyan, de annak kõnyomatos másolata.
(10) A következõkben e levél történetét
ismertetjük.

Ismeretes, hogy az óceánon túli hittest-
véreinkkel Bölöni Farkas Sándor vette fel
a kapcsolatot. Bölöni Farkas egyesült ál-
lamokbeli látogatása után ötven évvel
egyházunk elérkezettnek látta az idõt,
hogy képviselõt küldjön elõször az angol
(1881), majd pedig az amerikai (1882)
unitáriusok évi közgyûlésére. A választás
Kovács Jánosra, a kollégium történe-
lem-angol szakos tanárára esett, aki 1882.
augusztus 27-én megkezdte fél évig tartó
utazásait”. (11) Hazatérte után két évvel
Kovács János a turini remetének ajándé-
kozta azt a Weber Karolinát, Kossuth
édesanyját ábrázoló dagerrotip arcképet,
amelyet 1882-ben kapott Medfordban,
Stearns Marytõl. Kossuth hosszú levél-
ben köszönte meg a kolozsvári unitárius
igazgató-tanár kedvességét, és ebben új-
ból kifejtette véleményét az unitárius val-
lásról. A levelet teljes terjedelemben kö-
zölte: a Keresztény Magvetõ 1884-ben, a
Történelmi Lapok 1848-49. 1896 szep-
temberében, az 1904-ben kiadott Kossuth
Lajos iratai X. kötete, és részleteket kö-
zölt a sokat idézett levélbõl az Unitárius
Élet is 1987-ben (12), de közölte a Kos-
suth Ferencz által szerkesztett Egyetértés,
és ennek nyomán, a Londonban élõ Bath
Gunszt jóvoltából, angol nyelvû kivona-
tát is olvashatjuk a Pall Mall Gazette
1884 május 21-én megjelent számában.

Valószínûnek tartjuk, hogy Kovács Já-
nos levélben kereste fel az unitárius
Stearns Maryt, és beszámolt Kossuth le-
velének tartalmáról, legalábbis ezt látszik
igazolni Stearns Mary 1884. április 13-ról
keltezett, és Magyarország kormányzójá-
nak címzett levele.

„Kossuth Lajos Ur, Magyarország
Kormányzója, kedves és tisztelt hõsöm s a
szabadságharc apostola!

Engedje meg, hogy kifejezzem azt a
boldogságot, melyet nekem az az üzenete
okozott, melyet a Kovács János tanár úr-
hoz írt levelében kifejezni méltóztatott.
Szent elragadtatással olvastam az ön igé-
it. Ez igék visszavarázsolják fiatal éveim
legszentebb érzelmeit. Ez érzelmek az
idõvel nemhogy elmosódtak volna, sõt
élénkültek, az Ön iránt táplált mérhetet-
len tiszteletem és határtalan vonzalmam
a korral csak még fokozódott.

Ön talán alig fog emlékezni reám, ki
férjével Önt 1852-ben New Yorkból való
elutazása elõtt egy este szerény hajléká-
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ban felkereste. Én ekkor az indulat árjá-
tól át voltam hatva. Könnyeim peregtek,
midõn kezemet kezében tartotta.
Nemeslelkû férjemtõl vette Ön át az ado-
mányt szeretett és szerencsétlen hazája
számára. hogy ama rég letûnt idõre egy
felvillanó fényt vethessek íme, másolatát
küldöm ama levélnek, melyet Ön akkor
hozzánk intézett.

Bocsásson meg, hogy az eredetit nem
küldöm. Becses ereklye az. Szent elõttem
annyira, hogy. még Önnek, Kossuth La-
josnak sem adhatom ki kezembõl: Eme
sorok így szólnak.

New-York, június 17. 1852.

Stearns L. György úrnak s nejének,
Boston

»Önök ma engem oly tekintélyes anya-
gi segéllyel tiszteltek meg, szegény, szen-
vedõ hazám részére, s ezt oly szívélyes
szeretetre méltó módon tették, hogy köte-
lességérzetem parancsolja nemcsak a
puszta köszönetnek adni kifejezést, de ki-
fejezést adni annak a jól esõ érzésnek is,
amely gyászba borult szívemre vigaszt
nyújtott. Ennek emléke mint az örömnek
egy sugara fog élni szívemben. A minden-
ható Isten áldja meg Önöket, legalázato-
sabb szolgája: Kossuth Lajos«.

Íme, kedves, nemes mártírom, most
már jobban megérti azt is, hogy miért
tartottam, õriztem én az Ön édes anyjá-
nak az arcképét, s miért indíttattam arra,
hogy elküldjem Önnek a Kovács János
tanár biztos õrizete alatt.

Más nem õrzi meg. Halhatatlan sóvár-
gással örökre õszinte híve: Mrs. Mary
Stearns.” (13)

Kovács Jánoshoz címzett levelét Kos-
suth 1884. március 18-án keltezte. Figye-
lemre méltó teljesítmény, hogy két hó-
nappal késõbb már mind angol, mind ma-
gyar nyelven három folyóirat hasábjain
volt olvasható. A következõket írja Kos-
suth az unitáriusokról:

„(...) Örvendetes tudomásomra szol-
gált azon levelébõl érteni: hogy az ameri-
kaiak a kolozsvári unitárius fõiskolában
két tanári állomást akarnak alapítani, s
hogy az egyikre már 12 000 forintot gyûj-
tött. Örömömre válnék megérhetni, hogy
reménye mind a két állomás alapítására
nézve teljesedésbe ment.

Tökéletesen igazat adok a Tanár úr
azon megjegyzésének, hogy »az unitáriu-
sok Amerikában a legmûveltebb embe-
rek«, s hozzá tehetem, hogy erkölcsiség-
ben is kitûnõk; hanem van egy tünemény,
mely engem meglep, s melynek okáról
magamnak számot adni nem tudok.

Én, amint tudja, tisztelt Tanár úr, nem
tartozom az unitáriusok felekezetéhez.
Evangélikus szülõktõl születtem, evangé-
likus vallásban neveltettem, s lelkemben
jól érzem magamat Luthernek azon tana
mellett, mely a lelkiismeretet emancipál-
ta, midõn a keresztény vallás kútfejének a
szentírást, az edénynek pedig, mellyel
azon kútfõbõl meríteni kell, nem a bármi

néven nevezett tekintély dictatorságát,
hanem az észt, az egyéni szabad ítéletet
jelölte ki, melynek nincs megtiltva semmi
syllabusok által, hogy azon másik, azon
nem írott könyv revelatióiböl is merítsen,
melynek neve: természet, s melynek úgy a
porszemben, mint a virágok myriardjai-
ban nyilatkozó örök törvényei, örök tör-
vényhozóra vallanak. .

Aztán, ha a végtelen jövõbe, a végtelen
múlt tanúságainak üvegén tekintek, mely
azt mutatja, hogy a természet örök istené-
nek, a mindenséget fenntartó örök törvé-
nyein kívül nincs semmi állandó a nap
alatt, nem tagadhatom, hogy igaza lehe-
tett Byronnak, midõn azt írá, hogy:
»religions take their turns, and other
creeds will rise with other years» (a val-
lások váltakoznak és idõvel más hitfor-
mák keletkeznek).

De hát nem habozom bevallani, hagy a
míg Byron ezen jóslata beteljesednék, az
unitárius hitvallásnak volnék hajlandó
legterjedtebb s legtovább tartó jövendõt
ígérni, és pedig azért, mert a fõsúlyt nem
transcendentalis speculatiokra, melyek-
nek eredete az indus védákra vezethetõ
vissza (Trimurti), nem mystikus dogmák-
ra, melyeknek egynémelyekérõl írva van:
ocredo, quia absurdum«, hanem Krisztus
erkölcstanára, az emberszeretetre fekteti,
mely a társas lénnyé alkotott emberiség
tökéletesedésének törvénye, melynek
uralma nélkül soha sem lesz megadva az
emberiségnek az a nagy áldás, melyet
Krisztus e szavakkal kívánt követõinek.
„béke legyen veletek!”

Hát mert ekként gondolkozom, nagyon
meglepett engem az, hogy az Egyesült Ál-
lamokban az unitárius vallás az utóbbi
idõkben, amennyire tudom, tért nem csak
nyert, de sõt veszített. Még több vezér-
papjuk is (többek közt a nagyhírû
Osgood} az episcopalis egyházba tért át.
Nagyon sajátságos tünemény ez, különö-
sen Amerikában, hol az unitáriusok elõtt
William Ellery Channing nemes, tisztafé-
nyû fáklyája lobog. Nem bírom a dolgot
magamnak megmagyarázni, annyira
nem, hogy csaknem hajlandóvá teszen azt
kérdezni, vajon ez is nem-e azon számos
társadalmi kórjelekkel van kapcsolatban,
melyek korunkban mindenütt, s minden,
de minden irányban oly sûrûn tünedeznek
fel, mintha most is, mint már nem egyszer
a múltakban meg akarnák mutatni, hogy
az emberiség haladása nem egyenes vo-
nalban, hanem csavaros görbékben mo-
zog, a mí lehajlásokat (visszaesést) felté-
telez.

De sokkal inkább kívül állokhoz életen,
mintsem hogy ítélhetnék.”

Eddig a levél és benne felekezetünk jö-
võjét biztosító kossuthi ígéret. A turini re-
metének alakja vallásfelekezetünk tagjai
között tengeren innen és túl elevenen élt,
és már életében mitikus hõssé magaszto-
sult. Az erdélyi unitáriusok között Ko-
vács János teológiai tanár volt Kossuth
egyik legnagyobb tisztelõje, nem véletlen

tehát, hogy õ kapott megbízatást arra,
hogy Kossuth angol és amerikai szereplé-
sére vonatkozó adatokat összegyûjtse.
Hogy ez a gyûjtõmunka milyen végleges
eredménnyel zárult, az további kutatáso-
kat igényel. Kovács János munkájának
részeredményeit az 1898-49. Történelmi
Lapok hasábjain közzétette, de gyanítjuk,
hogy gyûjtése ennél sokkal bõvebb. (14)

Kossuth Lajos 1894. március 24-én
Torinóban meghalt. Az Egyházi Képvise-
lõ Tanács a halálhírrõl értesülve gyûlést
tartott, és megbízta az egyház püspökét,
Ferencz Józsefet – akadályoztatása esetén
Nagy Lajos fõjegyzõt – Derzsi Károly
budapesti lelkészt, valamint Daniel Gá-
bor és Szentivónyi Gyula fõgondnokot,
hogy egyházunkat képviseljék a temeté-
sen. Továbbá meghatározták: „hogy egy-
házunknak nem lévén politikai missiója,
sem erre utasítása, Kossuth Lajos temeté-
se alkalmára gyászistentisztelet tartására
rendeletet ugyan nem ad, de nincs ellené-
re, hogy a hol a hívek hazafias érzülete
megvárja, esetleg megkívánja, ott isten-
tisztelet tartassék.” (15)

Meggyõzõdésünk, hogy 1894. április
elsején Kossuth emlékére minden unitári-
us templomban gyászistentiszteletet tar-
tottak. Az Egyházi Képviselõ Tanácsnak
a Kossuth fivérekhez részvéttáviratot kül-
dött, ebbõl idézzük a következõket: „Az
Alföld népének jajszava visszhangzik az
erdélyi bércek közt, ott is, hol a szabad
gondolkozású Egy istent hívõk kicsiny se-
rege, megfogyva bár, de törve nem,
könnyei közt is hálát ad Istennek, hogy az
idõk betöltével eljött a magyar nemzet
számára is a szellemi és polgári szabad-
ságnak, jogegyenlõségnek és testvéri sze-
retetnek prófétája Kossuth Lajosban.

Az 1848. évi április 11-én szentesített
törvények közt a XX-ik törvénycikk így
szól: Az unitárius vallás törvényes bevett
vallásnak nyilváníttatik. Néhány szóban
századok sérelme orvosolva. És mi tud-
juk, hogy e törvények alkotó szelleme elsõ
sorban Kossuth Lajos volt. Nemes gon-
dolkozását az unitáriusok iránt hontalan-
sága idejében is több ízben kifejezte, miu-
tán Anglia és Amerika unitáriusait is al-
kalma volt megismerni. Annál több okunk
az országos gyászban résztvenni halála
felett. Hogyne fájna érette a mi lelkünk is.

Ez irat feladata lenne Önök elõtt uraim
a részvétnek kifejezése. De e néhány sor
inkább csak jelzi, mint kifejezi bánatun-
kat, azt a közös bánatot, melynek leírásá-
ban költõk, hírlapírók és államférfiak
versenyeznek.

Mi inkább imádkozni tudunk: Isten ad-
jon Önöknek elég erõt e nagy veszteség
elhordozására. Isten áldja, védelmezze a
magyar nemzetet, e szép hazát, melyet
Kossuth Lajos újra alkotott. Isten áldja,
védelmezze Kossuth Lajos nemes fiait, kik
a halottal visszajöttek a szülõföldre, hogy
bennük és általuk is éljen a hazának Kos-
suth Lajos.” (16)
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Boros György írta az Unitárius Köz-
löny 1894. évi áprilisi rendkívüli számá-
ban: „Halál nélkül nincsen feltámadás.
Kossuth Lajos azért halt meg, hogy feltá-
madhasson s örök életet éljen szeretett
nemzetével, a magyar nemzettel.” Ko-
lozsváron 1894. április 1-én a Kossuth
emlékére tartott gyászistentiszteleten Mó-
zes András lelkész prédikált, textusát a
2Kir 23,17a-ból választotta: „És monda:
Miféle síremlék ez, a melyet látok? És fe-
leiének neki a város férfiai: Az Isten em-
berének sírja ez (...)”.

Születésének kétszázadik évfordulóján
az emlékezés virágait helyezzük el az Is-
ten emberének sírjára. A nemzet és egy-
házunk kegyelete õrizze emlékét!
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