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önmagunk megtagadása által leszünk Krisztusnak igaz tanitványai, (elvéve a keresztet. követjük 
őt és tanfttatunk Altala. 

Dávid Ferenc 

KARÁCSONY: ISTEN AJÁNDÉKA 

A hívó ember karácsonykor tudja meg igazán, hogy 
érdemes élni. Ha valaki karácsony estéjén benéz az 
otthonok ablakán, megláthatja, hogy rövid Időre bár, 
hogyan lesz mennyországgá a világ. Vidám angyal
arcokat láthat : egy csomó boldog gyermekarcot fel
csillanó szemmel ragyogni a karácsonyfa alatt. Ha va
laki karácsony estéjén megáll az otthonok fény16 ab
lakai előtt : láthat angyalszárnyakat édesanyáknak és 
édesapáknak a vállán. Ha valaki ka rácsony estéjén 
odalép az emberek elé, megláthatja a mennyország eső
jét csendesen leperegni sok-sok fénylő karácsonyi 
örömkönnyben. Ha valaki karácsony estéjén végigmegy 
az utcákon, érezni fogja a szeretet ízét, édes illatát, s 
rájön arra a nagy Igazságra, hogy egyetlen karácsonyfa 
gyertyalángja , amit a szeretet gyújtott meg, több fényt 
és meleget áraszt, mint a legforróbb napsütés. Igen, 
azért érdemes élni, mert ebben a vilAgban szeretet van. 

Képze!jünk el egy olyan világot, amelyben nincs 
szeretet : abban a világban nem lenne jó élni. Meg
fagyna benne a szIvünk, kiszikkadna embrségünk. 
Képzeljünk el egy embert szeretet nélkül: nem lenne 
jó vele élni. Lehetne olyan szép, mint egy szobor, vagy 
olyan tökéletes, mint a legremekebb óra, - mégis a 
múzeum nem otthon, és az órásbolt nem mennyország. 
De ha összeszedjük m indazt a szépséget, örömet, bol
dog órAt, amit emberi szívek szeretetének napsütéséb61 
kaptunk, elmondhatnánk: ebből valóban be lehetne 
rendezni egy földi mennyországot. Nem egy-két ünnep
napra, de egy egész életre. 

Az ember karácsonykor tudja meg, hogy a szeretet 
Istentől való és hogy Isten maga a szeretet. Ha valaki 
karácsonykor kinyitj a BIblIá ját, a boldog betiíkön át 
benézhet Isten otthonának ablakán. ~ látni fogja a 
minden titkok t itkát : Isten arcát, a legnagyobb szeretet 
egyetlen könnycseppjében visszatükröződni az életet. 
Ha valaki ,karácsonykor Isten arcára néz., egyszeriben 
megtudja, hogy a karácsonyt Isten akarja. A szeretetet 
6 adja, és az egész tündökl6 karácsonyi varázslat az 
6 álma volt. A szeretet - Isten szIvdobogása. 

Nem ml csi náljuk a karácsonyt. M I csak játsszuk 
néhány napig, Ideig-óráig mint a gyermek, azután a 
legtöbbször elrontjuk. JÓ; águnk fája hamar elszárad, 
szeretetünk llmgJa hamar k ialszik. Talán gyorsabban, 
mint ahogy elhervadnak a zöld karácsonyfaágak vagy 
ahogy elfogy a karácsonyi gyertyaláng. ' 

A karácsonyt Isten alkotja, szüntelen és szakadatlan 
szeretettel. Úgy érkezünk meg erre a földre, mint egy 
kicsi karácsonyfa, amit Isten egy életen át mindennap 
diszIt, csodákkal megrak, örök k arácsonyban tart. Lel
kének lángjai lobognak rajtunk s ha kialusznak újra 
meg újra felgyújtj a 6ket. Ha ~ég l gnézünk éleW'nkön, 
el kell Ismernünk, hogy valóban mindennap angyal
járás volt nálunk. Isten nem szant meg szeretni egy 

lJn. 4,16 

pillanatra sem, A csodák csillogó karácsonyesté1e volt 

~m~f~zf~:ra~~~;ér~:~nör~=~~t Si~~~~~e~t;h~~~l: 
dogság angyali énekével. Lehet, hogy ml százszor el
rontottuk .karácsonyi ajándékait, de Isten százszor mást 
és újat adott helyükbe. Oj reményt, új napot, új fgé
retet. Az., hogy ha messze ls vitt el utunk,. a sors vak 
öszt~ne - Isten karácsonyi házába újra van és lehet 
megérkezés. 

:E:rkeztünk-e már meg valaha karácsony estére a 
szülői házba Emlékezünk-e édesapánk meleg arcára, 
a forró és boldog édesanyai csókra, amely átölelt, sirt 
és nevetett egyszerre az örömt61? fgy vár minket haza 
ezen a napon is, a karácsonyt készItt5 örök szeretet -
Isten. A karácsonyi szeretet tisztán és világosan, iga
zán és érthet6en az evangéliumból 'hangzik felénk: 
"Ne féljetek, mert fme örömet hirdetek néktek". Jöj
jetek énhozzám mindnyájan. 

Minden karácsonyfa mögött Isten áll. Minden öröm, 
ajándék és meglepetés mögött meg kell hallanunk 
Isten szeretetének szfvdobbanásait. Minden reánk néző 
karácsonyi arc, karácsonyi jóság mögött a bennünket 
szeret6 Isten atyai arcát. Azt kell meglátnunk a mai 
napon, hogy minden karácsonyi "angyaljárás" csak egy 
estének, egy napnak az öröme, vidám és boldog va
rázslata de Isten szeretete örökre velünk van. Ez a 
ml legn~gyobb karácsonyi ajándékunk, szép örömünk, 
boldog meglepetésünk és örök útitársunk ünnepeken 
és hétköznapokon, életben és halálban. 

Karácsonykor Isten újra kitárja szIvét az ember 
el6tt, m int a szill6, az édesanya, aki hazavárja gyer
mekét. Isten hívása azért hangzik felénk, mert szere
tetet akar adnI. Azért hív, mert azt akarja, hogy ml ls 
olyanok legyOnk, mint 6, Ohozzá hasonUtunk, hogy ml 
ls szeressünk. Hogy amint 6 ,készített és készIt nekünk 
boldog karácsonyestét és otthont, dgy mi ls készítsünk 
másoknak. Szeretteinknek, sokaknak, mindenkinek; 
mindazoknak, akiket ránk bizott, akiknek karácsok't 
a jándékait a szIvUnkbe és kezilnkbe, az otthonun a 
adta. Ezért soha ne maradjon nálunk a más karácSOnyi 
öröme, karácsonyi aj ándéka, karácsonyi boldogsága. 

De a szeretettel sietni kell I Sietünk maga ls kará
csonyfa és mindennap kialszik rajta egy gyertyaláng. 
Mlnden~p kevesebb lesz élettánkon egy mosolygó, jó
ságalmával s ahogy telnek a napok, - a megértés, a 
megbocst'itá's a segítés soha vissza nem tér6 nagy al
kalmal, úgy 'Jesz kopárabb, szárazabb, szegényebb éle
tünk. 

A szeretettel sietni kell. Akinek gyermeke van, sies
sen szeretni! Erre a mindent megszépft6 és mindennek 
értelmet adó szent érzésre felhangoIni kis szIvét és 
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KARÁCSONY: ISTEN AJÁNDÉKA 
(folt/tatá, oz 1. oldalról) 

arcát a betlehemi Jézus arcára szépítenI. Nevelni sze
retettel és szeretetben úgy, hogy mire felnő, Istenre 
hasonlitson. Az 6 boldog gyermeke legyen. 

Aklnek van még édesanyja és édesapja, siessen sze
retni I Megmutatni szívét, szeretetét és háláját. Egy 
boldog karácsonyt csókolni a szívére azért a sok\s:r.ép, 
felejthetetlen karácsonyért, amit neki a szül6i sziv egy 
életen át boldog önfeláldozással adott és angyalok aj
kával eldalolt. 

Akinek van hitvestársa, testvére, vagy feléje dob
banó sziv karácsonyi .könnye, siessen szeretni a mási
kat. Boldogítani és mennyországot adni. Ki tudja mi
lyen kevés az Id6, amikor életünk karácsonyfáján 
csonkig égnek le a gyertyák. 

A szeretettel sietni kell! Siessünk szeretni minden
kit. Jóbarátot, haragost és ellenséget. Tegyük o~onná 
a világot. Mutassuk meg és adjuk Istent minden~inek 

át, hogy 6t mindenütt ,. = mindenkiben 

, aki azért 
tanlt80n, 
vezessen. 

Isten szeretete 
ölthetnek éle. 

Karácsony vegyük át Isten szeretetének 
ajándékait, és így tovább bOldogan az emberek. 
nek. Hogy boldog . és sok szép örömt61 legyen 
áldott az ünnepünk s megmac.d,·unk J t t téb M' s en szere· e en. ert az Isten szeretet, s aki a szeretetben 
marad, Is tenben marad s az Isten is őbenne." Amen. 

Dr. S%aoo Árpád 

Október 6-i rúzós a Hősök terén 

(Fotó: Boros Jenő, Népsubadság) 

2 UNITÁRIUS 2LET 

A 13 aradi vértanú kivépésének 140. évfordulója al. 
kalmából kosUlrú%ási ünnepségei tartottak okt 6-án, 
Budapesten, a Bösök terén, a Magyar BÖsök emlék
múvénél. 

A magyarországi egyháuk főpapjai, vezetői is eI
helye%ték a% emlékezés és a kegyelet koszorúját, amint 
azt mellékelt fat6nk is mutatja, balról jobbra halildva: 
Huszti János unitárius püspök, Vic:zián János baptista 
egyházelnlik, dr. Nagy Gyula evangélikus püspök-elnök, 
Dankó László kalocsai érsek, Keres'ttes Szilárd görög 
katolikus püspök, dr. Kocsis Elemér református püs
pök, Berki Ferlz, a Magyar Ortodox Egyház esperes
adminiszlrátora, és SchOoer Alfréd főrabbi. 
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Shinichira (maaka 
(1881-1988) 

Shinichiro Imaoka élete Japán é16 legendája volt, a 
a liberális vallás apostola, Japán Emersonja. O az, aki 
Kelet és Nyugat vaUáslJloz6fiáját és gyakorlatát a 
saját életében, tanításaiban és ,:allásgyakorlatában kö
zös nevezőre hozta. Ugyanis mmdkét világban otthon 
volt: Buddhista családból származott és a Harvard 
Egyetemen a legnagyobb nyugati va11ásfilowfusokat 
tanulmányozta (Emersont, Parkert). Es 6 volt a vUág 
talán legidősebb unitárius lelkés%e is - 70 éven ke
resztül Tokyo Kiltsu Kyokal unitárius templomában. 

Imaoka sensel (mester) rendkívül hosszú élete -
107 évet élt _ folyamán Japán modern klbontakozásá_ 
nak annyi különböz6 fázisában mtiködött közre, hogy 
szerepét nehéz volna pontosan .meihatár02J11 és bárki
vel is összehasonlítani. Jóval túl a 100. szUletésnapján, 
kiváló egészségben és szellemi frissességben élt és ha
tott, meghatározó mértékben nevel6kre, haladó vallás
tudósokra és a széles olvasóktlzönségre egyaránt. 

!maoka a Tokyol Egyetem vallástudományi karán a 
hires Anesaki professzor tanJtványaként egyformán 
hatása alá kerül az újtestamentum eUkájának és pro
ker miszticizmusának. 1906-ban, az egyetem elvégzése 
után Japán egyik keresztény templomában kezdte meg 
lelkész.! mt1ködését, de csakhamar lelki válságba ketiU: 
képtelen volt embereket saját vallás ukról lebeszélni és 
keresztény hitre téríteni. Egy lelkészi viz,sgálóblzottság 
Imaoka teológiáját heterodoxnak mln6sítl. ekkor le
mond állásáról és visszamegy Tokyoba. Hamarosan 
házasságot köt Utayo Fukudaval, akinek életpályája -
két császári kitüntetés is tanúskodik err61 - nem ki
sebb jelent6ségii a telekommunikácIó terén. 

Torajiro Okada Zen sejza (Zen illéstechnika medi
táció alatt) mester hatására a selza 1910-t61 lmaoka 
mindennapl vallásgyakorlatának része lett. Buddhisták, 
akik vele együtt ültek, él6 Buddhát véltek benne fel
fedeznJ, a ShintoLsták pedig kaml-t, :Ilyan leny(1göw 
egyéniség volt. 

1919-t61 1936-lg Imaoka a Nihon egyetemen vallás
történetet és kereszténység történetet ad el6 majd 
1925-tő} eLtogadja a hfres Selsoku Gimnázlwn igazgatói 
székét. 15 évi ittmGködése alatt az Iskola a kiválÓSág 
szlmbóluma és a mal modern oktatási rendszer mo
dellje lett Japánban. Ennek jutalma volt 1940-ben az 
egyik császári kitüntetés. 1949 óta pedig a Selsoku 
mesterét követve, múködésének alapjává a szabad val
last tette. 1965-ben újabb magas kitüntetést kapott· de 
családtagjain kIvüli960-ban ezekről senki se tudott 
se a hivei, se a tudósvilág. Rendkivüli élettörténet~ 
csak hosszas unszolásra derült ki. 

Hatvan éven keresztülImaoka sensel a háttérben 
dolg~zott fáradhatatlanul a vallási megértés és ktlzele
dés ugyéért. Egymás után szervezte a nemzeti és vUág
konferenciákat e célbó!. Imaoka alapftotta újra 1948-
ban ~ Tokrol unitárius egyházat, mely az amerikai 
miSSZió megszüntetésével 1923-ban felbomlott és 
ugyancsak 6 volt az egyik alapító tagja a Japán'Sza
bad Vallások Szervezetének 1948-ban. Az 6 közvetlen 
hatására csatlakoztak a j apán liberális Buddhisták és 
Shlntolsták az IARF-hez és igy tehát az unitáriusok
hoz. Nem véletlenül, mert éppen Imaoka révén Japán
ban a HberálLs vallásos szellemnek hagyománya volt 
már. 

A Kiitsu Kyokal Tokro 1948-ban Imaoka által meg
nyitott unltáriw temploma, vagy még találóbban az 
Egység temploma, valami egészen új volt : a sza'bad 
vallás tanulmányozására és gyakorlására hivatott, pa
rányi gyülekezet. Imaoka sensei tanftásában a szabad 
vallás nem szorltkozik a szervezett vallás világára. 
A vallás ugyanis benne van az egész életben : a kultú
rában, gazdaságban, POlitikában, mGvészetben min
denben, csakhogy mindennél többre törekszik. ~S még
Is klfejez6dlk az egyház és a közösség kapcsolatában. 
Emersonéval rokon gondolat ez., aki szerint nincs alap
vet6 kUlönbség egyház és a világ között, minthogy az 
egész élet összelUgg. Maga a "szabad vallás" eszméje 
ls Emersontól származik és meglehet6sen nehezen ta-

Iált követ6re Japánban. A szó: JlyU shUkyö önmagá 
ban valami erkölcstelent sejtet, valamlt, ami nélkUlIh:.l 
a vezérelveket. Imaoka azonban figyelmeztet: lúUátnl 
ezen, a szó szl.mbóllkus értelmére kell figyelnI. A sza~ 
bad vallás szabad öntudatot és önmegvalósltást tételez 
fel és követel. Az az ember, aki egész életében tanul 
akt milvelt az élel minden vonatkozásában és szaka: 
szában, akinek m inden emberi tevékenység szent az 
már szabad vallású, ha nem ls akarja vagy lamert be 
O már az Igazság megtalálésának útján jár. . 

Majdnem minden világvallás tanUja és gyakorOlja 8 
szabadság és felszabaditás valamilyen formáját. A rab
ság lerázását a buddhizmw a vágyak és a következ.. 
ményes kapuidg :r3arnokságától való szabadUlásban 
látja, mely nélk.Q1 nincs megvUágosodott állapot. A 
kereszténység a bÜDt61 val6 szabadUlást tanitJa. mlnt 
a jézusi ttlkéletE'ség feltételét. A héber Biblia szerint 
szabad az., aki nem rabszolga. A hindUizmus felfogásá_ 
ban a szabadságot a karma~tól való végs6 felszabadu_ 
lás és a reincarnatlo során az abszolutummal való 
egyesülés jelenti. 

A szabad vallás fogalmát egyik világvallási megfo
galmazás sem fedi. Nem is várhatjuk ezt. A vallásnak 
ki kell bontakoznia, hogy a szellemi-lelki fejl6désnek 
a legmagasabb, legteljesebb és jól körülhatárolt szaka
szába jusson. "MIndig növekedni, mlndlg teljesedni 
ez a szabad vallás", tanította .lmaoka. ' 

A szabad vallás valami több mint akármelyik konk
rét vallás. "EgyeUen vallás se sajátithatja ki vagy 
foglalhatja magába a teljes vallási Igazságot. Mi az a 
több a szabad vallásban? Az, hogy egyetemes, lOgika 
fölött! és kreatív", vallotta Imaoka. "A szabad vallás 
se nem új vallás, amely a többi mellé sorakoztatható, 
se nem azok egyesltése, összevonása A szabad vallh 
az Immanencla, a ,többinek a lényege és célja. Vala
mennyi adott vallás hívei szabad vallásúakká válnak, 
amint felismerik az immanenst saját vallásukban. A 
szabad vallás nem korlátozódik szervezett vallásra, 
de benne van minden emberi cselekedetben és nem 
más, mInt ráeszmélés az emberi természetre, mely 
egyetemes alkotó, szent és vallásos." 

Emerson "szabad vallás" eszméje késztette azokat a 
japánokat, akik tagjai voltak a japán unitárius szer
vezetnek 1888 és 1923 között, hogy hatoljanak az uni
tárizmuson túlra. Megldséreltek létreboznl egy látha
tatlan egyházat a társadalomban egy jobb világba ve
tett hitük felszabadító ereje által. Szétszóródtak ezek 
a nagy japán unltáriusok, mint mustá.rrnagok a japán 
társadalom minden területére, többnyire szellemi ve
zetőkként. ~s mintha csak valamennyi japán vallást 
össze akartak volna terelni párbeszédre és bumanltá
rius szolgálatra. 

"A szabad vallás nem Js csak a vallás szabadsága 
vagy vallásszabadság és nem is a kett6 összekapcso
lása. Persze nagyszerű dolog a vallásos békemozgalom 
- de ez tlnmagában nem elég. Van valami a békén 
túl. Mert békében is vannak problémáink. A béke 
megszületése után is lesznek konfliktusok. Minden új 
nap küzdelmet hoz." "Ennélfogva tehát a szabad vallás 
az., hogy egymásnak tisztelettel meghajlunk és egy
máshoz csatlakozva alkotó emberiség vagyunk, az 
egyetemes szabadság ldlejez6je, megvalósltói a batár
talan haladásnak. Próbálunk egyUttmtlköd6 társadal
mat épftenl, amelyben Istent tisztelj Uk, miközben 
meghajolunk egymás eI6tt." 

Ami radikális vonás Imaoka teol6glájában, az az 
évente újrafogalmazott kisérleti bitvallása. A legut6b
biban nem. szerepel se Isten, se Jézus, se Buddha és 
valami olyan meta-teológiai és meta-poetlkus finom 
árnyalatokban fogalmaz., ami egy Zen-mesteren ls túl
tesz. Bálványokat döntött és hamis utánzást leplezett 
le. A világegyetem Iránti hódolata oly nagy, hogy meg
engedi azt Istennek neveznI. 92 éves, amikor Igy fr: 
"Mélyen kutatva az emberi természetben, Istent fe
dezem fel az emberi természeten túl, mint olyant. ~s 
ml több, l sten a saját énem, ő az Igazi valóm önma
gamon tul. O a tartalék, a valódi er6 függetlenségem
ben és alkotó tehet5égemben." "Onmagam, mások és 
a közösség szentháromsága", fme az 6 elképzelése 
Istenországának eljövetelér61 a földön. "Mint termé-o 
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oetea következmfDY't annak a hitnek. hogy a társa~ 
dalom 6s az eJYén megvéUasa elválaszthatatlan egy
mástól a szabad vallás hangsúlyOzza a templom ab
szoll);t 8zük$6,ét. Ez egy kulcskérdése a szabad vallás_ 
nak, tehát hogy abszolút elutasít mindenfajta antl
Izocl41ls I~dlvidualista elkényelmesedést, egy:nérttel
mJlI6giek templomellenes magatartását, meg a r om 
iránti .köwmbössécet ls. Mert az Imaoka temp oma 
határozott mlkroko:tmosza a tárSadalomnak és nem 
valami társadalomt61 Idegen, Izolált kolostortemplom. 
A szabad vallAs felfogásában Igazi vallásos élet csakis 
a tárSadalomban, a mindennapi életben létezhet. En
nélfogva tehát bár a templom szent, de el kell~tas{
tanunk azt az N.zmét, hogy az IgUi társadalom wnt 

lá A vallás az, ami a társadalmat megszentell. 
~ro an. szabad vallAs nem tektet súlyt a túlvilágra, 
~em a ml társadalmunkat tartja fontosnak. yagy 
másképpen fogalmazva, IdeálIs együttmGköd6 közös,: 
ségek nélkül ezen a világon mennyország sohase ,lesz. 

Az 6 szabadságának tartalma szellemileg-JelkBeg fe
gyelmezett élete volt (tanulás, selza, öröm és hála az 

Régi problémák 
Nagyon vázlatosan összefoglalva, a vUágmindenSégről 

az alábbi kép alakult kl a legúJabb évtizedek tudomá
nyos .kutatásainak eredményeként Mintegy 15-25 mil
liárd évvel ezel6tt a mal világegyetem egyetlen mag
ban még együtt volt, majd rendkívül nagy erejtl és 
rövid Idejű "robbanással" elindult a ma. is t.a!ltó és 
a beláthatatlan távoll jöv6ben ls folytatódó fejl6dése. 
A kozmogenezis keretében a mi Földünk megszületése 
5 milliárd évvel ezelöttre tehetö. Ez a világmindenség
hez kép:' t jelentéktelen nagyságú pontocska, ugyan
akkor reDdkfVOll fontcgégú szerephez jutott egyrészt 
azálta) hogy klalalr;ultak rajta az élet el6feltételei, 
másrés~ azzal. hogy az élet csúcsaként megjelent rajta 
az ember. 

Az egész világ és ~~.ne. 
fontosdgú vonha, 
dik ÖSszetettsége és 
ei -el a fejlődéssel 
szervez6dés, majd 
vényszerú f.ázisokat jelent 
mereteink szerint az ember 
fejlődés legmagasabb .,ö,," 
egyetlen lépéssel, hanem " 
jutott fel és a mai 
majd még távolabbi 
haladva, a fejlődés 
gadjuk. 

Az emberi fejlődés &em zárul le a mával, következés
képpen az antropogene:r.lsben még nagyok és csodála.
tosak lehetnek a távlatok. BlzonyJtottnak vehetjük, 
hogy az emberiség fejl6désének kulcsa a múltban és a 
jövőben egyaránt agyának, tudásának, gondolkodásá
nak, lelkének gazrlagodása marad. eppen ezen az úton 
.teljesülhet a teremtés célkltfidse, az aiMtól az omegálg 
vezet6 szakadatlan feltelé fvelés, az ember egyre er6-
södő bevonása a teremtésbe és a szellemi-lelki tökéle
tnség közelftése. 

Aligha vonható kétségbe hogy a világ és benne az 
ember születésének és fejl6ctésének ilyen képe nehezen 
hozható összhangba. a bibliai teremtéstörténettel ami 

• • Viszont ,azt ls maga után vonhatja, hogy a ke~y-
ség egyik alaptételének, az 6sblln, Illetve az eredend6 
bún tanának m6dosftására ls fel kell készüljön. 

A2 unitarizmus modernségének legfontosabb aktuális 
vonásaként Idézhet6, hogy nem teszi magáévá az ere
dend6 bo'n tanát Ennek a nemleges helyzetnek a le
szögezésén túl azonban a ml teológiánk nem szentel 
nagyobb figyelmet ennek a kérdésnek (amely kérdés 
egyébként a refonnácló korában még nyIlvánvalOOn 
nem la kapott olyan sály t. mint a megigazulás és az 
Odvözülés, vagy Jézus lateni természetének problemati
kája). 
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életért), a ,közösség (a temploma), a fe1szabaditást (és 
a megváltás t) célzó munkája, mindenekért (mint a 
Világegyetem, az :elet). 

Imaoka sensel csendes munkája számtalan ellsme_ 
rés~ nyert. Az emUtett két, Japán uralkodótól kapott 
k!tüntetésen klvUl 1972-ben a Chicago-I Meadville 
Lombard Unitárius Teológia d[szdoktorává avatta 
1979-ben a Világ Vallás- és BékekonferenciAja (wCRP)' 
1981-ben pedig az lARF tUnt.ett.e kl a vallási egyet~ 
értést és együttmo'ködést rendkivüli módon szolgáló 
munkájáért. 

1985-ben a japán nép h aUhatta 6t beszélni a tele
vizióban és rádióban. Kötetbe gy11jtve 109 esszé'ét 
~dták ki a több m int százötvenb61. Áz érdekJdés 
Iránta pedig fo.lyton n6. O tartja elevenen Emerson 
unitárius eszmélt Japánban és elterjesztve, továbbfej_ 
lesztve, gyakorolva azokat, méUán tekinthetjük Imao
kat a szabad vallás apostolának. 

Dr. George M. WIUlams 

FordItotta: dr. Gellérd JudU 

új megközelítéssel 
Az ószövetségi teremtés könyve szerint a Teremtő 

már a lényegében mal, kész, gondolkodó embert for
málta meg és hiv.ta életre. Isten az embert eleve jónak 
és halhatatlannak oteremtette és számára gond nélküli 
életfeltételeket blztosftot.t az édenkertben. Ugyanakkor 
ellltotta a ,tudás fájának gyümölcsétől. E tilalom meg
szegése lenne az ösbűn, amelynek büntetése viszont az 
életfeltételekért folytatandó munka és küzdelem kény
szere, valamint a halál elkerulhetetlenségének bizo· 
nY9ssága. Az ösbűn terhét, m int eredend6 bűnt. úgy
szintén az é rte k iszabott büntetést az egész emberiség
nek azóta kell viselnie. 

Az ember azonban, mint minden más élő, sohasem 
lehetett halhatatla n és a halál nem lehetett a halha
tatlanságra érdemtelenné vált ember büntetése, hanem 
lsten örökérvényd törvénye, igazsága Az ember csak 
hosszú fejl6dés révén jutott a gondolkodás és a tudás 
olyan tokára, hogy felismerje a jó és a rossz lényegét, 
miként hIteben ls hosszú utat kellett meglegyen, hogy 
eljusson az egylstenhIthez. Az ember tudatában és lel
keben a jó és a r ossz együtt van jelen, vagyis ambi
valensen érvényesülhet minden embernél eltérő mér
tékben s6t egyénenként különböző helyzetekben is, A 
tudás 'a gondolkodás fejlesztése - bár kétségtelenül 
a ro~znak is lehet forrása - az isteni teremtés céljait 
szolgál ja, hlszen éppen a szellem, a lélek emelkedése 
vezethet Istenhez egyre közelebb és valósulhat meg az 
n kijelentés, miszerint Isten a saját képmására alkotta 
meg az embert. 

A teremtésrliI kialakult modern felfogás 
,teremtéstörténet iltközése nem jelenti a 
gyengftését. A babiloni asztrol6glán nyugvó 
világképpel szembeállított kozmoge,nezJs, 
inkább még fokozza. is a Teremt6 Iránti 
és alázatunkat Emellett a bibliai 
a vallásos hit számára a teremt6 Isten hit
vallás a dönt6 kérdés, valamint az embemek a terem
tés csúcsára va ló helyezése, amely telj~n összhang
ban van az antropogenezis felfogásával IS. 

Nem ez a helyzet azonban az 6sbo'nnel és az ebböl 
szá.nnaw eredendő bo'nnel kapcsolatban, amelyló~okj" 
nak a nyugati és keleti keresztény egyházak teo gJ. -
ban lényeges szerepük van, els6s0rban Pál apostol ta
nItásaira vlssz.avezethet6en. A rómabeliekhex Irt levél
ben ezt olvashatjuk : "Annakokáé:t, miképpen e~:
ber álUl I jött be ti. világra a bun, és a bo'n a 
h lál és akképpen a halál minden emberre elhatott, 
~velhOgy mindenek vétkeztek" (5. 12,) Majd pedig 
kés6bb ' "Miképpen egynek bO,nesete által minden em
berre elhatott II kárhozat, azonképpen egynek i gazság~ 
által minden emberre elhatott az életnek meglgazul"rta 
(5. 18) . Minthogy Pá l apostol szervesen összekapcso 



az ösban és aT. ered endO ban állftását a keresztény 
megváltás, megigazulás, Udvözülés Jézus Krisztusra 
épített tételeivel a tanítások feloldása nyilvánvalóan 
nehéz akadályokba ütközik, és még hosszú Ideig kell 
várni a klbontakozásra jóllehet a probléma felvetése 
már több oldalról ls 'megtörtént (így Teilhard de 
Chardln és követlll részéről is). 

A keresztény egyházakat a legutóbbi évtizedek tudo
mányos és társadalmi fejlOdése teológlájuk egyes kér
déseinek átgondolására készteti. EIObb vagy utóbb 
sorra keriil várhat6an az Osbűn és az eredendő bGn 
problematikája ls, bánnlly nehéz fela?atot jelent is 
majd. Nem irreális ez a feltételezés, hiszen éppen ez 
az a kérdéscsoport, amelynél a vallásos kép és a tudo
mányos kép közötti eltérések a leginkább nyilván
valóak. Talán az unJtarlz:mus ls hasznosan hozzájárul-

hatna a megoldáBhoz. egyrészt azzal, hogy salát teoló 
glája számára ls mélyebben feldolgozná, másrészt ~ 
Uli, hogy más hitvallások részére 18 példát jelezne a 
megváltás, a megigazulás, az UdvözUlés és az eredendi5 
bűn összekapcsolásának feloldására. • 

Ezzel az ökwnené szempontjából is értékes utat mu
tathatna be. Számolni lehet azzal, hogy a kereszténysé 
gen belül az egyes egyházak között nem csupán ; 
szervezeti kapcsolatok er6södnek, de fokozatosan teol6-
giájukban is keresik majd a közeledést minden olyan 
esetben, ahol erre lehetőség nynIk. Az unitárius hit
vallás feltétlenül az összkeresztényi kibontakozás és 
egyezés vonalában fekszik. Ezt szerényen, dicsekvés 
nélkül, de igazunk tudatában állíthatjuk. 

dr. 8rlaokóezy Zoltán 

ERDHv Kálnok 
Az egykori Háromszék megye kisebb falvai közé tar

tozik KÁLNOK. A reformáció elterjedésekor a község 
népe Kálvin tanItásait követte. Közi.llük vált kl az 
1566-1570 közti években az unitáriusok gyülekezete. 
A falu népe azután is egy templomot használt 1674·ig, 
amikor az unitáriusok uj templomot építettek. A régi 
a reformátusok használatában maradt. A közös haran
gokat és a közös erdőt Js együttesen használták, és 
nem volt vita kÖZöttük e tekintetben sem évszázadokon 
át, 

Az unitárius gyülekezet jegyzOkönyvei 1755-ben, az 
anyakönyvek 1782-ben kezdődnek. A templomot több 
alkalommal renoválták, így 1758-ban, amikor új meny
nyezettel látták el. A kazettás mennyezet festőjének a 
neve nem Ismert, a kazettákon (koszorúk, tulipánok, 
fehérbárány stb.) magyar stílusu szabadkézi rajzok, 
köztük látható Székely Mózes unitárius fejedelem CI
mere is. 

A torony fából épült, kb. 16-18 méter magas. Kizá
rólag fejszével és fúróval készült Faszeggel van össze
erősítve minden. Csak 1828-ban erŐ$itették meg a ha· 
rangok miatt vasból készült karikákkal. 

A szószék kőb61 a templommal együtt épült. A felette 
levő korona 1782-ben készült, sajnos erecleti 9-10 
színű festését utóbb lefestették. Az első harangot 1773-
ban öntötték felirata még latin: In gloriam unius Veri 
Dei et Filii ~Ius Jesu Xtl honorem sumptibus ecclesiae 
Unitariae Kalnoklensls. feletti súlyú volt. 
a második sulya csak az első háboru alatt 
elvitték, de 1924-ben közadakozásból újat ön-
tettek. Az közül l:~=:t~b~sú~ 

szüleik emlékére Barabás István buda
;A;:;-t~,; és leánytestvére, a falu sz01öttei ado-

Kovács C';; 
. O írta u' 

. 4-5. 

közt szol
Adatok a 
címmel a 

akkor sem szabad a magyar Kálnok 
(M" hM,-

nálnL) 
Az elsO pap akinek a neve az egyházközségi jegyw

könyvben fen:unaradt, Hévlzl Mihály. A jegyzés 1761-
ből való. Ebbe-n az eszte-ndóben szervezték a "mester" 
állást is. 

Összesen Uz lelkészt sorol fel, az 1936. évig bezárólag. 
ertekzene-tanítóként öt személyt nevez meg, továbbá 
hét egyházközségi gondnokot. 

Az adománytevók közt emlftl kálnoki BedO Albert 
néhai országos f6erd6mestert, aki lelkész apjától, Bedő 
Lajostól örökölt birtokát adományozta a gyülekezetnek. 
Bedő Albertt holtteste ls a kálnoki földben pihen, anyja 
slrJa mellett. Meddig? 

F. J . 

• UNITARIUS eLET 5 



Pr'Ofán legenda hArom tételben 
(Részletek Török Tamás hangjAtékAb61) 

1 
Kr6ni/c.ás 

PóktJtné 

A f iatalon elhalt első fejedelmet! JAnos 
ZsIgmondot a római hltll BáthOri István 
követi Erdély tr6njAn, aki, bár meg-
torló akcióba nem kezd, elődje ~ogma
tizmuselleneS, forradalmi poUti~ától 
azonnal elhatárolja magát. A régi veze
t6ket eltávoUtja a hatalomból, a hi~ő~f
t6kat visszaszorítja, elveszi nyomdái~t, 
cenzúrarendeletet ad ld. Néhány hónap
pal 8 Báthori-korszak kezdete után, 
1571 szeptemberében Jftnos Zsigm0r.d 
egykori f6emberei - kivétel _ néltpil 
unitátiusok _, hogy továbbélésuk né 
Iyelt megtárgyalják, titkos találkoz;~a 
gydInek össze özvegy Pókai Jakaoné 
birtokán. 
Már aggódtunk, Ferenc bácsi ... Aggód
tunk, hogy eltévedt. Vendégeink 'irlár 
éhesek. Nem tudhatja a jó hirt: lehet, ' 
hogy még ma megérkezik az előkelő 
látogató. Úgyse mondom kl a nevét! pe 
ha akarja, kitalálhatja. IsmerI Jól. Se
gítsek? (Csend) Z!lmök, olyan .. keml
medkoru férfi, szurós szem, sotét arc
bőr, villás, eras bajusz ... A jobb tá
béra er&en biceg. A tenyere akko a, 
mint egy kisebb lapát. &l okos, sz r
kasztikusan okos. 0 , ezt nem is mond
tam: természetesen a ml hitünket vall
ja. SGrlln eljár Bécsbe, Miksa császár 
igen kedveli. Hát még mindig nem 
tudja, hogy k i az, Ferenc bácsi? ! 

Dávid. Ferenc ~n azt is tudom, leányom, hogy miért 
j ön ide, mit akar kérni tóled. ~ azt is 
tudom, hogy te majd mit válaszolsz 

Pókatné 

Dá'Oid F. 

pók4iné 
Dávid F. 

PóktJtné 
Dávid F. 

PÓkainé 

Dávid F. 

Pók4iné 

neki. I 
0, de kedves I Hiszen tréfál velem. 
Honnan tudja, és mit tud? 
Amit hitünk: nevében kér tőled, te majd 
éppen hitünk nevében tagadod ro.eg. 
Azt akarja, hogy készül6d6 fölkel . é
nek zászlaja alá engedd el a te két f ad. 
Mind a kettőt?1 Pétert is?! 
Fogjanak fegyvert, öljenek embert. De 
te is a Szentírás szerint élsz, ahogy a 
fiaid, vagy én. 'tehát te is tudod, hogy 
az ember legszentebb ereklyéje az élet. 
Elvett jogod sem t:mtalmazhat töl, hOgy 
a más életét .elvedd, vagy hogy elvesa a 
magadét. l-
ra Ok az én fiaim! . . . l 
Akiket te jó ügyért sem áldozol föl, 
nemhogy mások hatalmáért. 
Neki is ezt mondta. Ferenc bácsi? Mi
kor, hol beszélt vele? 
Blandrata úr az udvarban él, s O J em 
Ilyen véres terveket szó. Minden jóra 
fordul hamarosan. I 
Mikor b e-zélt ~ár urunkkal? t;s 
~=) hogy a fiaim ... ? f 

Dávid F. 
Béktl:, G48pár 

KI az ott? Már megint! f 
(meo;szebb) O megtagadta, de te nem 
tagadhatod megl Gyere közelebb. 

P6k4iné 
Dávid F. 

Béké, 

Ferenc bácsi! 
No látodl Hiszen te is beszélhetsz fele. 
Téged hiv! Eredj nyugodtan. (CsaJ'il1) 
(közelebb) Az egyházunkra gondolj. 
Amely csak Istent tekinti. lst.en,nek: 
Krisztust pedig ... no, halljam I J ' 
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P6k4tné 

Békés 

PÓkainé: 

Dávid F. 
Béké" 

P6kaíné 
Dávid F. 
Pókainé 
E"y han,,: 

Békés 

Dávfd F. 

Békés 

PÓkainé 

Békés 

Pókainé 

Blandrata: 
Dávid F. 
Blandrata 

pókainé 

Dávid F. 

(mintegy szuggeráltan) ° nem ködbe
vesz6n, elérhetetlenül imádandó lsten 
hanem példaember, akit akár megéI1nt~ 
hetünk, utánozhatunk ... ra 6 ... 
Hallod ezt, püspök? (Kis csend) t.s ezt 
az egyházat akarod veszni hagyni? Az 
ember tiszteletének jogát? P6kalné 
nagyasszony! Ml azt akarjuk, hogy az 
emberfia ismét Krisztus szerint gondol
ko:<1jon és éljen! Amig világ a világ. 
Ml ezt akarjuk. 
De a püspök úr... O éppen ezért 
mondta azt, hogy ... 
Bízzunk a doktorban. 
Tehát a püspök és a fókurátor valami 
egészen mást akar. Azt, amit Róma! A 
vesztünket. Két fiam va n, tudod jól 
nekem isi ' 
Ferenc bácsi! 
Te ne engedd oda neki a te két fiad. 
Az én fiaimat? (Csend, majd éles fütty) 
(messzebb) Nagyságos úr! Most már ... 
ha ld akarunk jutni ... 
Fésüllk át utánam a környéket. A ké
résem most csak annyi ... 
Ha nagyságod győzne, ugy kell majd 
táncolnIa, ahogy erőforrása, Bécs akar-
ja Bécs pedig fölkarolni nem, csak ül
dözni képes az egységhitet Mögötte 
Róma! (Kis csend) Ha pedig veszít ... 
ez a kevés megmentett is elvész. Min
den elvész. 
H ogyan lehettél te a püspök? Te, talán 
a leggyávábbl 
Gáspár u r l Ne bántsa! O Péter.t véd
te ... &l Jánost ... 
(Távol éles fütty) 
(messzebb) A lovamat, hé! (visszaszól) 
Gondolkodj! 
(Ágak tördelése, majd távolodó lódobo
gás, füttyök) 
Mindent hallott, de mindjár.t válaszolt 
is nekünk. Talán mégsem a hatalmáért 
indult el, s kockáztatja dr~ életét ... 
(a lódobogás elhalt). De lÓ, hogy el
ment. Menjünk mi is, miel6tt azt hin-
nék, hogy elvesztünk. 
(előlép) Nem hisszük azt. 
Te ls l·tt voltál? 
Már nyugtalanok voltak odabenn. Igen 
nyugtalanok - a késedelem miatt. A 
legnyugtalanabb talán én. .. De most 
már igazán nyugodt lehetek. (Indul) 
Irány a terített asztal - el6re, énutá
nam I (El) 
O lenne hát a mi pátr6nusunk? O is 
mindent hallott, de 6 hallgat 
Meglátod jóra fordul minden. -es neked 
nem kell' senkire figyelned, csak a te 
anyai szivedre. 

• 
Némi évvel ké,,6bb, miután Báthori István leverte 
Békés Gáspár felkelé"ét, me"kezd6dik a me"wlás. 

WeS.felényi 

P6kainé 
WeJSelénllt 

Dávid Ferenc úr lesz a siralomházban 
a fiaiddal. Már küldök is érte: meJ?-jen 
houájuk. Készltse föl az útra - mmd
kettőL 

MindketW élni fog! Tudja-e?1 
(me5Szebb) Tudom: hajnalig! 
(Ojra a dobpergés) 



Pókaini 

Dáuid F . 

Wesseltnvt 

David F. 

Dávid F. 

Wesselényi 

Dávid F. 

Wesselényi 
Dávid F. 

Wesseténlli 
Dávid F. 
Wesseléntli 

Dávid F. 

Wesselényi 

Dávid F. 

Wesselényi 

Jáno. 
Dá'Uid F. 

Pékr 

Nem akarom hallani ezt! 
(A dob szól, aztán elhallgat. Lépések a 
börtönfolyosoo) 
SS ha most bemegyek: hozzájuk : melyik 
útra !tésút:sem, és melyiket? Mind a 
kettót a haJáJra, amikor az egyik élrú, 
mind a kett6t az életre, amikor az 
egyik halni fog? Volt-e már pap, akire 
ilyen rettent6 rendeltetés súlya szakadt? 
Abból a kevé>ből, amit fejedelem létére 
akarhatott: a legjobbat akarta a feje
delem. 
Igen, amolyan könnyen bölcs salamoni 
itéletet hozott. De Itt nem egy öntudat 
nélküli gyermeket húz -kétfelé egy Igaz 
és egy hamis anya; - épp az 6 itélete 
nyomán egyetlen igaz anya lelkét húzza 
kétfelé két Igaz gyermek. 
:en kiolvastam a szemükb61: mind a 
kettő titkon reméli, hogy életben ma
rad, és retteg a gondolattól, hogy a fi
vére hal meg, és nem 6. 
A szemükből olvastad kl? Tehát nem 
is beszélnek. 
Minden megváltozott az el.következ6 
szörnyű éjszakára: a beszédesebb alig, 
a szófukar szakadatlan beszél. 
Hogy mostantól majd én, én beszéljek. 
De mit? Bátorithatom vagy vigasztal
hatom őket, s ha akármelyiket is, de 
hát mivel? Az életben maradás, vagy 
az örökélet reményével? Amikor az 
egyik éppúgy óriási Ismeretlen, ahogy a 
másikban sem úgy hiszek, ahogy ilyen
kor hinni áldás, Igen, most fenntartá
sokkal élni az örök élettel szemben, mi
lyen iszonyatos kereszt is! (Csak a lé
pések) Ugyan mit halogat? Pétert sze
reti jobban. János ezért olyan csöndes 
most. 
Itt vagyunk. (megállnak) 
S hogy fogadta a nép az ítéleteket, 
ít,élőmester uram I 
A nép ... 
. .. hallgatott? 
Ujjongott. Látszott, emelnék vállukra a 
fejedelmet. Részegülten emelték volna 
vállra, ha ő hagyta volna. Tombolva 
ünnepelték : fóurakat ítélt halálra. 
Engem ugyanez a nép ugyanott vállra 
emelt, kézr61 kézre adtak: a templomig. 
Jtppen hét éve, amikor itt a kolozsvári 
Torda utca sarkán kihirdetiem az új 
világot. Most, hogy végleg megdöntetett, 
most ugyanúgy ujjongtak? 
Még a szerencsétlen asszony;t: is el akar
ták kergetni, aki leborult őnagysága elé, 
hogy kegyelemért rimánkodjon. 
Kegyelemért. Amit 6nagysága eloozör 
megtagadott, hogy aztán Uyen kegy.et1e
nül adjon meg. 
(Kulcs fordul, vasajtó nyílik) 
Neked is adjon er6t Isten., Ferenc úr. 
Az asszony Békés Gáspárt várja. 

(Az ajtó bezárul. Láncok csörögnek, 
ahogy a két fiú feláll. Csend) 
Anyánk? 
Hagyjuk 6t egyedUl Istennel. Megbeszél 
mindent Istennel. Ne háborgassuk 6ket. 
S ha Oszentfelsége úgy akarja, hogy jó 
anyátok ne döntsön, talán megnyugszik 
ebben 6nagys'ga is. 
A fejedelem az államot árulná el, ha 
még egy újabb élet engedélYf>Úsével a 
lázadás szabadságát hirdetné. 

Dáufd F. 

Péter 

Jdnos 

Piter 

Jáno' 
Piter 

Dávid F. 
Pite' 

Dávid F. 

János 

Péter 

De hát mit :tehet 6, ha nem tud an ......... -
dönteni 1 J' .. ........ 

Mindkett6nket lefejextet legföljebb A 
lengyel~ el6tt úgy ls .bizonyitanl akar: 
van ereJe még az ottani rakoncátlano
kat .. is ráncba s:rednl. Mondj valamIt 
nekünk, Ferenc bácsi. Vtgzetes e a ha 
lál1 -
Köszönd meg tnkább, hogy eljötti Hall_ 
gass, Péter! 
No, majd megfelelek rá én. DehogyiS 
felelek: kérdezek. Mi az, hogy halál? 
Ami u tán nincs semmi? Annyi csak 
hogy sír utánad az ebed? ' 
(élesen) No, és anyánk! 
Azon tűn6dj, hogy utána sz6ha áU-e 
még veled az Isten? De ami Iga'" igaz' 
nem hiába választott ki erre aS péld& 
nélküli éjszakára: az emlékedre majd 
még 6 is elismeréssel gondol 
Istenfélő beszéd ez, Péter? 
Féljen ő, hogy egy asszonynak ilyen 
gyilkos súlyt mert a nyakába akasztanil 
Egy részben Igazad VM. Istent nem fél
nünk kell. Istent szeretnünk ·kell. 
Amig élünk! (nagy csend) Anyánk. Fe
renc bácsi, veled már Wrtént valami 
hasonló. Gyulai Pál és Hunyadi Deme
ter. Alig hogy hazajöttek Padovából A 
fejedelem hivatott benneteket, hogy te 
a törvény nevében hitet vallj: tiltott 
hitújítás bűne terhell-e 6ket S akkor is 
két ifjú vár.ta rettegve-reménykedve, 
hogy mit szólsz. A sorsuk a te kezedben 
volt, s neked magadnak: kellett sorsod 
jobbításáért eUtélni, vagy neked ma
gadnak lehetett sorsod rontfisa árán föl
menteni őket. S jött a felmentés jutal
ma, fejedelmi dörgedelem: - Takarodj 
innen, büdös eretneki Mégis, de könnyG 
volt is neked ott. ts most megint két 
végzetét váró ifjú ... de akinek a sor
sán mit se fordfthatnak a szavaid 
Anyánk szívében a sorsunk. Úgy lát
szik, az Isten által teremtett földön te
remt6dhetnek helyzetek, amelyek kl
csúsznak még Isten kezéből is. 
"Istent szeretnünk ltelL" Meddig? Amfg 
élünk. 
(Az éjféli harangszó szűr6d1k be a cel
lába) 

VALLÁS KOREÁBAN 

Az olimpiai játékok a koreai félsziget mindkét orszá
gát a figyelem középpontjába hozta A svájci szabad
elvG ReformJertes Volksblatt 1988. évi okt. számából 
mer[tjQk az alábbiakat. 

Három vallási irányzat jellemdi Koreára. Kezdetben 
volt a samanizmus. Az IdőszámItásunk 4. századában 
terjedt el Kina fel61 a buddhizmus. Ez 392-ben az ál
lamvallás rangját is elérte. A 9. századtól azonban a 
konfuc1an1zmus eroo befolyást gyakorolt a társadalom
ra. kruönösen erkölcsi tanJtása révén. A kereszténység 
a (XIX. szAzad nyolcvanas éveiben kezdett misszioná
riusai révén terjedni mind katolikus, mind protestáns 
feJlogásában. 

A második világháború és a két Korea létrejötte 
után Koreában (délen) a protestantizmus nak számtalan 
válfaja terjedt el, és virágzik ma ls. Ezek er6sen ame
rikaI bel.'olyás és pénz1lgyl segíts'ggel nyertek teret. 
Becslés szerint a lakosság 30%-a a buddhizmus köve
t6je más'k egyharmada a kQlönbödi keresztény fele
kezetek Mve. A Koreai Demokratikus Köztársaságban 
alig mdködlk néhány kisebb, nagyrészt nem eUamerl 
keresztény csoport. 
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Kelemen Lajos településtörténeti és régészeti kalandozásai 
Kelemen Lajosról (1877- 1963) , a neves kol~zsvári 

levéltárosrol közismert, hogy széles érdeklődésu vo~t. 
KIJI""nÖ8en azóta amióta mGvészettörténetl tanulm -
nya~ kétkötebtyi válogatása az érdeklődó hazai ol
vasóit számára ls hozzáférhetővé vált. b l"eknek 

Ennek ellenére a beavatottaknak, a szakma e l 
,kor közelállóknak ls csak egy egészen szűk 

:ét:::tud'fiatott arról, hogy i~őnként klrándUlás~~ 
tett tudományszakának határterületeire, va~ még. . 
is túlra a várOStörténet, a régészet és a történe~l e!i
mol6gia' _tájaira. Felfedezheiról sza.k~ai, bará~l elott 
kivételes alkalmakkor szóban, ritkán trásban lS m~
nyilatkozott. Igy esett, hogy a tények e~ rész~ beépült 
mások munkáiba anélkül, hogy azok fehsmerőléről, fel 
fedezójéJ"ó1 valahol ls említés történt volna. Né~~ny 
magánlevél azonban tanúskodik ezekr61, és segit! e 
tudományos fellsmerések, események felderítését, fel-

idézését. ló . i ól· "K l A Kis Lajos-féle FtHdf"ajzi etimo gta sz ar o ozs-
vár" szócikkében a néveredeztetés egyik !ehetséges va· 
riánsaként szerepel a Nikolaus, Klaus, Miklós .. változat. 
mint amely személynévból a Kolozsvár szoosszetétel 
elsó tagja származhatott. 

Nos Kelemen Lajos egyik töredékes levelében ,test
véröc~nek egyebek mellett azt mesélte el - "enn~k 
lényege téged ls érdekelhet, mert ciruszaságot \:aI!tha1Sz 
ezzel a névvel ... n -, hogy mikor tildőgyulladást kö
vetően Iábszárf'er.t6zéssel kórházi kezelésre szorult. 
kényszerpihen6jét 170 oldalnyi levéltartozásának lero
vá.sára használta fel. Közöttük tudományos értekezés
vázlatot írt, nyilvánvalóan levélkérdezlSsködésekre, 
Kolozsvár nevének eredetéről és fej lődéséről. 

Fejtegetésének veleje az volt, hogy a város elnevezé
se a Miklós név megIövldült, rövidített alakjából szár
mazik. Gondolatmenetének alátámasztására aztán pél
dákat sorolt elő; vagyis, hogy a Kelemenből Igy lett 
Kele, a Sebestyénb61 Sebe, a Salamonból SaIa, a H~
bordusból Bordus, Bordos és Bord, aJakobusból Kobus 
stb. Milfor aztán a vánnegyerendszer kiépüJését köve
tően az ispán a romal Napoca k6romjaiból és a közeli 
mészk:őlel6helyek anyagából várat éplttetett (Óvár), az 
erődítmény a Miklusvár nevet kapta. A magyar hang
és nyelvfejlődés eredményeként azután a még önma
gáért beszélő személynév később Klus (Kulus, Kolos) 
várra, majd Kolozsvárra változott. 

Az id6s tudósnak az volt a véleménye, hogy az egy
kori várbirtokból kiszakitott benedekrendi monostor 
ugyancsak Miklós Ispán után kapta a Miklósmonostor, 
Klusmonostor, Kolozsmonostor nevet. 

Kolozsvár történetéről neves régészek és történészek 
rangos, alapos munkál ból tájékozódhat az érdeklődő, 
mégis figyelemfelkeltő és élvezetes Kelemen Lajos gon
dolat50rának: követése, okfejtésének továbbgondolása. 

Hosszú éveken, talán évtizedeken keresztül 
magában Kelemen Lajos a város 
gésben egy másik felismerést ls, ';';'~I,,; 
testvéröccsének adott számot. A 
kelegéből, amelyek kezén egy en,"'" 
és emlékezetében maradtak, meg a terület naponkénti 
bebarangolásából, bejárásából (lakóhelyéről munkahe
lyére haladva és visszatérőben nap mint nap végigjárta 
a szóban forgó városrész utcáit), a lakóhely alapos Is
meretéból következően olyan összefüggések világosod
tak meg előtte, amelyek mások elől különböző okoknál 
fogva rejtek:ezve maradtak. O egyébként a kutató em
bereknek azon tIpusához sorolható azok közé tar.tozott 
akiket állandóan foglalkoztattak bizonyos kérdések ~ 
ezeket alkalmasint bizonyos helyzetekben és esetekben 
továbbgondolni ls képesek voltak. 

Egy-egy tör.ténetl összefllggés felismerésekor és fel
vetéselmr Kelemen Laj08ból megállíthatatlanul törtek 
felszinre a búvárJásal során elraktározott, kincseket érő 
adatok. Mindent megjegyzett, mindent elraktározett 
belőlük káprázatosan színes, életteli történeti tablót 
alkotott. 

Valaml!t0r 1908 ,táján a Farkas utca keleti végén, ott 
ahol az ut felkapaszkodik a Kövespadra, egy Simonfy 
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nevQ mérnök villát épfttetett. Az épület alapozása köz_ 
ben a földmunkAsok és6ja honfoglalás kori régészeti 
leletekbe ütközött. Ekkor kilenc sir anyaga került a 
felszínre. A völgyteras:U8, a Kövespadra ls kiterjedő 
egykori temető teljes feltárására azonban ekkor nem 
kerülhetett sor. Az ásatás csak jóval később 1941-ben 
folytatódhatott. Az. eredmény további négy si~ feltárása 
lett. A többi a Kövespadra felhágó utca épltkezéselnek 
esett áldozatul 

A háborítatlanul maradtakr61 az utókor aztán csend
ben megfeledkezett. 

Kelemen Lajos azonban emlékezett alTa, hogy a vá
ros vezet6sége a század végén a Fo.Tkasok utcájó.nak 
egy részét (az egykori Kövespad ukétól aTTencsin 
térig) Zápolya utcAnak nevezte el azaz hogy ennek az 
utcának nem sok köze van a ZáPolyAkhoz.. Kapcsolata 
csakis a honfoglaló Ogmand/Agmánd nemzetséggel le
het, amely nemzetségnek másként Farkas (az Erdélyt 
elfogla16 Töhötöm kémje, Anonymus szerint Apafarkas) 
volt a neve. 

A régészeti leletek és az ulcanév kapcsolatának nyil
vánval6sága Kelemen Lajos memórlájában ,tudatosult. 
Ezzel ls bizonyItva a történeti városrészek mú!tban 
gyökerező, beszédes helynévanyaga megőrzésének szük_ 
ségességét és fontosságát. 

Régészeti kalandozásainak legfantasztikusabb ered
ménye azonban minden b izonnyal egy kora Arpád-korl 
gyepűrendszer teJtedezkse, vonalvezetésének megtalá
lása és e koncepció felvázolása volt. 

A felismerés csakúgy, mint a már említett elózó, 1908 
nyarára datálható. 

Egyik mezőszabédi tartózkodása kapcsán ugyanis 
felkereste azt a határrészt, amelyet a helybeliek Kor
hány névvel jelöLtek. Minthogy tudott arról. hogy -
egyes vé lemények szerint - ez az elnevezés a kurgán 
(temetődomb, temetkezőhely) alakváltozásából keletke
zett, a Korhá ny bejárása különös gondolatokat ébresz
tett benne. 

Arra szinte azonnal rájött, hogy ez a viszonylag ma
gas. kopár hegy, amelyen áll, nem emberi munka ered
ménye, akkor pedig a Korhány kurgán sem lehet, a 
legjobb esetben is csak a fogalom átviteli elnevezése 
kerülhet szóba, mint a határ legkimagaslóbb része. Mi
közben rövid pihenés után kísérőjével együtt lassan 
már haza felé készülMtek, Kelemen Lajos emlékezetébe 
idéződött a szomszéd falu, Mária határában az Űrhegy 
beszédes neve, <távolabb, alant Kölpény házainak végé
tól alig valamicske távolságban széles vIztükör csilla
nása vonta magára a f igyelmet - a vizben szegény 
Mezőségen szembeötlően hatalmas vízfelület. És akkor 
"mint egy égi látomás suhant el lelki szemeim elótt a 
táj térképe". 

Vagyis felismerte hogy ezen a másként Szent László
kori második országhatáron bellil a Kölpényi-tó egyik 
láncszeme annak a tósorozatnak, amely kb. 20 km 
hosszúságban nyúlt el akkor Mezőkapus felé, majd 
gyepúerdőkkel és rövidebb sövénygyepúkkel ,termész~
tes határként folytat6clott Kerléstől Erkeden, Meze
kapuson, Kerelő-Szentpálon, Sövényfalván és Nagy
kapuson át a Szeben mellett! Preszáka felé. Természe
tes határzárról, vé<!óvonal létezéséről árulkodtak a fe:~ 
soroltak közötti beszédes helynevek; Mezókapus, ~
vényfalva, Preszáka, (Gyapjúpatakára torzított) Gyepu
pataka. _"'_Á . 

Az emlitett tósorozat nagy részét, sajnos, a meLVO><:gl 
maros vásárhely-tekel keskeny vágányú vasút épftésé-
vel összefüggésben lecsapol ták. . .. 

Kelemen Lajos nyilvánvaló és általa t.öbbszor emle
getett szándéka az volt, hogy megk~zelih a Kolozsvár
tól mintegy 100 km távolságra kezdődő gyeptlrendszert, 
ma jd gyalogszerrel tar1sznyásan, kenyérrel, s szalonná
val hetenkénti ha~térés és hét végi pihenés mellett, 
több részletben végigjárja a felvázolt gyeptlvonalat. 

A terepet Kerlést61 Kapusig nagyjából Ismerte már 
(a távolabbiakról azonban akkor csak ,térkép segítség~
vel tájékoz6dhatott), választása ezé:t ls esett el6szor 
erre a szakaszra. Azt remélte, hogy ulJában temetkezé-



sek nyomára és határnevekben adatbizonyitékokra buk~ 
kanhal Célja volt még a mesék és mondák összegyGj~ 
tése a régi templomok felkutatása és stiluslefrása, fel~ 
Jrak>k feljegyz' -e haranglábak és latornyok összeírása, 
kallódó régi farágott kőemlékek mllzeumba juttatása 
ls. MikÖzben' szemei előtt szUntelenül annak a rabló
ga7rlálkodással megritkftott egykori gyepllerdőnek em
l~épe lebegett, amely a Beszterce felé eső szász tele
püléseket a magyar megye területéMI elválasz1?tta. 

Az erdélyi gyepúk kérdés.köre egyébként végigkísérte 
egész életét. ElslSsorban a:z.6..rt, meR huzamosabb ideig 
sohasem foglalkozhatott vele_ Azt azonban tudta. hogy 
mások csak bátortalanul és keveset, főként tapogat6zva 
ismerkedtek vele, és néha alaposan mellétapintottak 

Az ó felismerése és adatgyOjtése azonban már konk
rétum volt, és főleg lehetett volna abban az esetben, 
ha feleHeseitől lehetőséget kap a terület egészének 
vagy legalább egy részének bejárására, tanulmányozá
sára 

A gyepavonal felderíté:sének tervével, kísérletével 
nem hagyott fel Kelemen Lajos később sem, annak 
ellenére hogy a több szempontból is annyira óhajtott 
és nélkÚlözött szabadjegyhez nem sikerült hozzájutnia. 

Eszrevette például azt, hogy a Maros és Kisküküllő 
vfzválasztója Küküllővár irányába húzódik, illetőleg, 
hogy a búzásbesenyei nagy erdő csakis gyepúerdő le
het. Később hely Ismerete segítette abban, hogy meg
fejtse a sok százados tölgyesek rejtélyét: Kapus irányá_ 
ba is gyepüerdő húzódott. 

Másu.tt megint csak a nevek beszéltek más fOlTások 
hfján : Klralyfalva, a kOküll6var1 erősség 6t1aluja volt. 
Kapustól délre, délkeletre azonban már 1smeretlenné 
vált a terep. A térkép mégis tovább mesélt a földmj 
szakos tanár kezében; Örményszékes ugyancsak gyepG.~ 
őrhely_ 

Igazi eredménnyel, szenzácl6val .továbbra ls csak a 
bejárás, a helyszíni -kutatás 'ke<:segtetett. Kelemen Lajos 
meg volt győződve arról, hogy temetkezések nyomám 
lelhet, hogy a határnevekböl újabb adatbizonyftékok 
bukkanhatnak elő. 

E fel!edezésr61 Köblös Zoltán és Cs. SAndor Imre 
Kelemen Lajostól tudott. Sindor Imre ernlltést is tett 

mondat székelyek letelepülésével 
úgyszintén Biró Vencel 

Később mások is tudomást szereztek Kelemen felfe
dezéséről, és jellemz6en a körülménYekre és kárára a 
tudománynak, éppen egy amatőr kutató domahidi 
Sipos Zsigmond rendőrtanácsos levelezésében maradt 
rAn'k leghitelesebben és legrészletesebben a fel!edezés 
<története. Sipos Zsigmond a Zalai €.vkönYVben jelen
tette meg GlIepilköroár dmmel a gyepúrendszerrel fog
lalkozó dolgozatát. Régészeti terepkufatásokat azonban 
a Nagykanizsán élő rendőrtisztvIselő éppen úgy nem 
végzett, mint Kelemen Lajos, s főleg nem Erdély érin~ 
tett körzetében. 

dr . Kálnoki Kis Tamás 

IF J"OsAGI OLDAL Elindu/fam nép hazómbú/ ... 
Kora tavasszal fogant meg bennem a gondolat, hogy 

nagyszeru lenne Angliába utazni, nyelvet gyakorolni és 
világot látni. Néhal nagyapám emlékeit ápolva írtam 
Londonba az unitárius központba, kérve segítségüket. 
Az angliai unitáriusok központjának fötitkárhelyettes~ 
asszonya, Chrisline Hal/hurst szeretettel támogatta gon
dolatomat és lehetövé tette, hogy két nyári hónapot 
tölthessek angliai testvéreink nyári táborhelyén, Great 
Hucklow-ban. Az ottani üdülöben végeztem. fizikai 
munkát két h6napon ·keresztül, s gyakoroltam magam 
az angol nyelvben. 

Great Hucklow Közép~Angllában, Derby megyében 
fekszik, Manchester és SheUield között, Buxton-tól né
hány mérföldre. A ,kicsiny telepillést a sheffieldi domb~ 
ság övezi, a gyönyörű közép-angliai táj jellegzetességeit 
viselve. Az üdülő és konferencia központ épilletei a 
falu <közepén állnak - a főépület 1830-ban, a hátsó 
épillet a hatvanas évek derekán épült. 

összesen 84 vendégnek nyú jthat kényelmes szállást és 
pihenési, illetve szórakozási lehetőséget. Nem messze az 

Ali: anglIlii Great Hueklow-i unitárius gyermeknyaraló 
kertjében beszélgetnek az ifjúsági konferencla résd
vevői 

üdülőtől van egy vitorlázó~repülő klub és egy lovagló
farm. A faluszéli erdőben és legelőkön sza ladgál6 oyu
lakkal találkozhat az, aki sétára indul Az üdülőnek 
szep konyhája van. 

A csoportok egész év folyamán, általában két hétre 
érkeznek, de a j6 egy évre elkés.zitett üdültetési terv
ben rövidebb ideig tartó programok ls szerepelnek. A 
két hónap alatt megfordultak ott iskolások osztály~ 
kirándulás keretében, hegymászó társaság, anglikán 
vallású. lányok baráti csoportja, üatal anyák klubja. 
Ugyancsak az üdülő biztositott helyszínt az angliai 
unitárius gyülekezetek ifjúsági és családi konferenciá~ 
jának, és itt tartották a 60 év feletti unitáriusok talál~ 
koz6ját. 

A vendégek barátságosak és érdeklődők voltak, mind 
hazánkkal, mind a Magyarországi Unitárius Egyházzal 
és annak életével kapcsolatban. Külön öröm volt szá
momra hallani nem egy angol vagy skót embertől, 
egyháZUnk jel~nlegl és múltbeli vezetőinek: Hu.sztl 
Jánosnak Ferencz J6zsefnek Kovács Lajosnak, R. Filep 
Imrének' néhai nagyapám~ a nevét és saját élmé· 
nyeiket ~gyarországl látogatásaikr61. 

:en általában a konyhán dolgoztam, de segítettem 
az étkezésekhez megteríteni, felszolgáltam, mAso~ 
gattam ágynemúket cseréltem, takarllott:un. stb. m 
közelről sem volt egyhangú az élet a miOd~g változó 
vendégsereg és a hetenkénti szabad napok mI8.tt, ame
lyeken általában nagyobb kirándulásokat tettem, el
utaztam több angliai és sk6cial városba, .faIU~. 
Augusztus derekán voltak az immár harmadik é e 
megrendezett Great Hucklow~l napok. Vol~ futó- és 
m otorverseny, különböző vetélkedők! v,ásár, Iskolás lá
nyok néptáncbemutat6ja, a tldeswelh f~v~~nekar sza
badtéri koncertje és este jelmezbál az uduloben. 

Mindent összevetve remekIH éreztem magam e két 
hónap alatt ! Nagy él~ény volt megismerni ~gy I!láslk 
orscig unitáriusalnak életét, új embereket, uj tálakat. 
Jókedvemet emelte hogy mindössze kétszer kellett kl
nyitnom az eserny6met, minthogy a helyiek szerint 
1976 6ta nem volt olyan jó Idő, mint ezen a nyáron. 

Végezetül kívánom mindenkinek, hogy eljusson ide 
meglátni Angliát és erősíteni a különböző országok uni
tárius egyházai közti kapcsolatot. 

Pásztor Dávid 
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EML2KEZVNK: 

Dr. ABRUDBANYAI JANOS 
(190'7- 1968) 

190'1'. október 16-áII Mezőnell8Yel 
kör.9égben sznIetett, Erdélyben. A 
kolo.várl unitárius gimnáztumba 
JáJ1 8 évig, Itt ls érettségizett. ~eU
ségi után a Kolozsvári UlÚtál'lus 
Teol6glára iratkozott be, és a teo
Jógiát úgy végezte el, bogy ósrlön
dijasként tóbb szemeszteren keresz
tUI az oxfordi egyetem baHgatója is 
voU 1930-31-ben. _ 

tak benne. Minden összejövetelen Jó
zan mérsékletre inteU. Miután azon
ban tarja voU a fOlTadalml bizott
ságnak. pap voU, és politikai "priu
sza" voU, az akkori rew-rzl6s szel
lem Jegyében t"az államrend meg
döntésére Irányuló szervezkedésért" 
első fokon '7 éYl'e itélte a nykegy
bázi bíróság. ttéletét a másodfokú 
biróság 12 éVl'e emelte fel. Biinteté
sét zömmel Má1'lanosztrán "az osz
tályldegenek" börtönében töltötte. 
1963 ápri1lsábsn Időköz_ 
ben BudapestIje esaládjá-
hoz. 

Lelkészi hivatását nem folytathat
ta. vállalati könyvelóként dolgozott 
tehát tovább. Ut ls megbeesüIték 
munkáját, és ti ls megbeesüIte a 
munkát. 

Pappá szentelését követően rovld 
IdeIg segédlelkész voU Kolozsvárott, 
majd 1932-ben a kóvendi egyház
kÖrBég lelkésze Jett. Ebben az évben 
n6sUlt meg, alapitott esaládot. Kó-
venden született első két gyermekük, 60 évesen Jénzügyl továbbképző 
Iván (1933) és Erzsébet (1937). tanfolyamra járt, hogy sokat nélkü-

Mint kövendi lelkész, szoros kap- lözött családJ~ életét több és Jobb 
csolatot tartott feDD Balázs Ferenc- ká I l i l lvi Ih tőbbé 
cel, és aktívan részt .vett ll. fiatal er- :;:e. va va ~m ve e se e 
délyl értelmiség progresszIv, a ma-
gyarság kulturális értékeinek és ha- Kistaresa és Márianosztra önéne
gyományainak meg6nését. ápolását tet tipró, gerincet megtörni akar6, 
magáénak valló mozgalmában. idegeket tépő hosszú évei azonban 
Időközben Szegeden doktorrá avat- nem kegyelmf\!ztek: néhány napos 

ták. Kövenden "Hangya" sz6vetke- betegség után 1968. Januit' Itt-én halt 
zetet, takarékpénztári létesitett. mú- meg Budapesten. 
kedvelö eliiadások sorozatát szervez- t dr. Abrudbányai Iván 
te meg. 1939-ben, 32 évesen, az a _______________ _ 
megtlszteUetés érte, bogy mint kó
vendl lelkészt, a Kolozsvál'i Unitá
rius Teológiai Akadémia tanárává 
nevezték kl. A teológiának két kor
zosban dékánja ls volt. Itt Kolo:rs
várott született 19U-ben harmadik 
gyermekük. Örkény. , 

A román-magyar konfiiktusok so
rán, mint a kisebbségi él'dekek kép
viselője, tóbb könyvben, újságcikk
ben fejtette kl a magyar álláspontot. 
A vl1ágháboru után a román "igaz
ságszolgáltatás", táv01létében - mi
után családjával együtt Magyaror
szágra telepnIt át - 20 évi börtönre 
Itélte. 

1946 szeptemberében Kocsordr'a 
nevezték kl lelkésznek. Az ő lelkész
sége idején épUlt fel Koesordon a 
gyönyörű templom melleU, hasonló 
siilusban, a székelykapus unUál'ins 
par6kIa. A kultorálls életet ut is 
fellenditette, sorozatosan tartott Dagy 
sikerű műkedvelő előadásokat, szin
vonalas Irodalmi mfisorok.kal és val
lásos frások ismertetésével "teaeste
ket" az egybázközség tagjai és a 
falu népe mindenkor nagyszámú 
-részvételével. 1950-et iriak ekkor ••• 
Ennek az évnek jannár hónapjában 
az államvédelml baMság letartóztat
ta, és minden itélet nélkül 44 h6-
napot töltött KIstaresán, az Internáló 
tábo-rban, amely méltin vetekedett 
Recskkel. Az 1953-as JÚlÚusl prog
ram eredményeként 1953 augusztu
sában szabadult és lett Ismét ko
csordi lelkész. ott fOlytatta, ahol 
csaknem 4 évvel azeltitt abbahagy
ta: ajtaja mindig, mindenki előtt 
nyitva álU. A megyel "Szövetkezet" 
co lap >lA nép papja" eimen irt -róla 
cikket. 

1956-ban a Jkásl forradalmi bi
zottság egyik vezeióJévé választot
tik, az emberek maradélitalanul biz-
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A MAGYAR PROTESTANS 
KÖZMŰVELOD~I EGYESüLET 

ALArlTVANY A 

Céljai megvalósftása érdekében a 
Magyar Protestá ns Közmüvelődési 
Egyesület alapitvány létrehozását 
kezdeményezi. I' A MPKE az alábbi 
célokat tűzi maga elé. "Az 1889-ben 
megjelent Protestáns Szemle újra
indítását, ehhez kapcsolódó könyvek 
kiadásá,t ; , 

- irodalmi éstek, tudományos ülé
sek, mGvészeti, közmúvelódésl össze
jövetelek rendezését és támogatását; 

- kiállltások szervezését és támo
gatását; 

- pályázatok és ösztöndljak kilrá
sát és azok anyagi fedezetének eló-
teremtését; t' 

- külföldI ianubnányutak, csere
látogatások, egyéb kapcsolatok szer
vezését." 

Mindezeket a protestantizmus ha
gyományainak szellemében az egye
temes magyar I nemzeti kultúra szol
gálatában kivánja megvalósltani. 
Kérjük mindazokat, akik a fenti célt 
magukénak ér.z.ik, és lehetl5ségük van 
arra, hogy azok megvalósftását anya
gilag is támogassák, adományaikat az 
OTP Budapest V. ker. fiókjához jut
tassák el (1052 Budapest, Deák F. u. 
7-9.), az MPKE fo!yószámlájára: 
218-98055 (508-13228~4) annak feJtün
tetésével, hogy a killdött összeg a 
leendő alaplty,ány Induló vagyoná
nak része. 

Mivel az alapItvány közérdekll cé
logat szolgál, a beflzető az adomá
nyozott összeggel ad6alapját csök~ 
kenthetl. 

MPKE Intézőbizottsága 

HARANGSZO 

Bandi András erdélyi. menekfm 
pécsi hivilnk írdsa 

Valahol narangozn.ak .•. A harang~ 
s26 mélabÚ$an beszivárog a nyitott 
ablakon... Otthon f3 ilyenkor na
rangozn.ak . .. 

talán épp az udvart sepri, 
sapkáját, megtörli tz~ 

és halkan toh.d.szkodik 
C;;: _, majd tovább foly

'sze holnap vasárnap 
udvarral keH várni. 

Aztán a ház előtti útszakasz követ
kezik. Bent már tó a pulf3zka, elő
kerul a puUszkaveró, fakanál, a tá
nyérokban már ott párOlog a TUea~ 
aprólék, fnycsiklandoz6 Ulattal csábU. 

A pince hideg nohabor, arany
gyöngyököt sz6r a bepárásitott kis 
kancs6ban. Némán illnek asztalhoz .. 
Nem szólanak, csak tekintetUk egv 
pillanatTa találkozik. - "Vajon O 
hol lehet"? - Ezt olvassák egymás 
szeméből. 

- Kissé sósan sikerűlt - véti 
apám. 

- Igen, lehet - válaszol anyám, 
és visszavisz' a lábost a kályhára. 
Közben titokban kitörli a szeme
sarkát. 

- Kissé s6s ez a 1atányéros, vél
tem én is - akkor ott a hegyi ven
déglőben. Lesittött szemek, halk zo
kogással válaszoltak. 

A cigányok a szomszéd asztalnál a 
"filMbe húzták" a két v endégnek: 
... O te gyönyörű Hargita ... En is, 
Én is elbujdosnék messzi tájra ... 
Az asztal alatt a Iábamra lépnek 
figyeZmeztetöleg. A nagybógős meg
ért6en elmosolyodik, azt hiszi, 6 min_ 
dent megértett. 

Búcsúztak ... 

- Ide még el;övitnk - szólt az 
egyik barát. 

- El, biztosanI - Igy én. 

A pohárban gyöngyözött a sör, II 

pohárban most lehet, kissé sósnak 
tűnik II noha .•. Apám az asztal mel
lett töltögeti egymagában. Anyám az 
általvet6t készíti, piacra viszi az 
u2Sonnát ... 

Az ablakon beszúr6dik a harang
szó, mélabúsan 1«mg •.. és apám le
vett sapkával az égre néz és fohász
kodik: 

Isten segítsd! . .. 

ÚJ HULLÁM 

Uj hullám a TV-ben, új hullám az 
egyházban kérdéskörről beszélgetett 
Feyér Zoltán tv-rendező Drbókné 
Szent-Iványi. Ilona lelkésznl5vel okt. 
20~án este a fenti clmú mllsorban. 
A felvételek a Nagy I. u.-i unitárIus 
gyermekhltoktatást mutatták. örven
detes tény, hogy már 40 gyermek 
vesz részt a vasárnap délell5Uönként 
tartott foglalkozásokon. 



SZAZOTVEN SVE SZOLETETT 
BEDO ALBERT 

;"a~a. Délben Huszti Jlinos pUspök adott 
~:.' ebédet USl;teletére. 

- a 
állami 
1878-ban 

erdészeti irodalom nagy 
dec. 31-én sz{JJetett 

. ~desapja unitá-

SzékeIyke
az uni_ 

1873-ban - ., 
elóadója ; 

"'" 1880-

A, 
25 év 

"~'~~~:"~~:::'.', eli.smeré-. l tiszteletére 
ünnepséget rende;,;nek. 1957-ben az 
Országos El'dészeti Egyesület - em
lékére - "Bedő Albert-emlékénnet" 
alapit. Ásotthalmon erdészeti szak
munkásképző intézetet neveznek el 
róla. 
Bedő Albert gondnoka a budapesti 

unitárius egyházközségnek; tisztelet
beli elnöke a Dávid Ferenc Egylet
nek és főtanácsi tag. A Keresztény 
Maivetó 1918. 5. füzetben talAIható 
"Kálnoki Bedő Albert" cikk szerint 
"konzervatív" unitárius. Inkább 
Blandrata szervező ·talentumának, 
mint David Ferenc forradalmi szel
lemének híve. 

26-án délután egyU.tt utaztak Er
délybe, ahol Kolozsvárt, Tordán, To
rockón és körnYékén, valamint Se
gesvár, SzékelYkeresztúr, Marosvá_ 
sárhely és Korond voltak látogatá
sának megállóhelyei . 

Mindenütt szeretettel fogadta őt és 
kolozsvári kisérőit a helyi lelkész és 
felesége, több helyen ebéden és va
csorán is vendégm látták. 

Okt. l-én érkezett vissza Glinde
man úr Budapestre, Huszti János 
püspök vendége volt ebédre és a 
délutáni vonattal már elindult haza
felé. 

Örvendünk, ha al; IARF képviselői 
időnként látogatást tesznek s meg
tapasztalják azt a munkát, amit az 
erdélyi menekültek érdekében im
máron hosszú hónapok óta végez. 
egyházunk. 

Neve az egyházi Irodalomban is _____ _________ _ 

ban miniszteri tanácsos; 1895-t61 ál
lamtitkár; majd 1896 ószét6} ország-

ismert. Mint az Unitárius Közlöny 
munkatársa, tanulmányaiban az uni
tárius vallás jellemképz6 erejét dom
borítja ki. Több alkalommal száz
száz koronás pályadíjat ·tűz ki egy
házi beszéd megfrásá ra Föltétele az 
általa választott s látszólag az uni
tárius gondolattal ellenkező alapige 
helyes magyarázata. Ismert a kolozs
vári egyházközség templomtornya új
jaepftésére tett adománya. 

A magyar erdészet és az unitárius 
egyház e nagynevű alakja 1918. ok
tóber 20-an Budapesten halálozik el. 
Az egyházi gyászszertartás után az 
Országos Erdészeti Egyesület nevé
ben Csik Imre miniszteri tanácsos 
búcsúztatja Holttestét Kálnokon, az 
unitárius temetöben helyezik örök 
nyugalomra. A temető bejáratával 
szemben levő síremlékén, halálának 
70. évfordulója alkalmával (1988) a 
magyarországi erdésztársadalom ko
szorút helyezett el. Ezen az ünnep
ségen részt vett e sorok írója ls. 

Kelemen Miklós 
gyűlési képviselő is. Aparlamentből ___________ ____ _ 
1905-ben marad oki. Nyugalomba vo-
nulása után az Országos Erdészeti 
Egyesületben, a Magyar Fak.ereske
dők és Faiparosok Egyesületében, a 
Székely Egyesületben és az Unitárius 
Egyházban működik. 

Nevéhez fűződik az erdőtörvény 
megalkotása és a magyar nyelvű er
dészeti Sl.akirodalom megalapítása. 
Munkái megjelennek német és fran_ 
cia nyelven is. A Vasárnapi Újság 
szerint (1883) Bedő Albert p.ihenés
képpen ir, és a munkáiban elhangzó 
Indltványok Európa-szelIte foganato
sítást nyernek. 

AZ IARF K~PVISELOJ~NEK 
LÁTOGATÁSA 

Klaus Glindeman, az IARF ió
könyvelője dr. Kovács Lajos kolozs
vári püspök és Rezi Elek teológiai 
előadó társaságában érkezett Buda
pestre szept. 24-én. Szállása vendé
günknek a Márvány u. vendégswbá
ban volt. Hétfőn részben városnézé
sen volt, részben . köz
pontban nézte át 
adott 
külön Bedő Albert azok közé tartozik, 

akiknek munkássága már életében 
elismerést nyer. Az Unitárius Köz
löny 1897. 1. számában Murányi 
Farkas Sándor az alábbi kitünteté
seit sorolja föl: tulajdonosa az oszt- .,~~: 
rák csás%ár Lipót- és Viktórla-rend_ ;: 
jének; lovagja a francia becsület_ "át;;: 
rendnek; megkapja a belga Llpót- . . ~, 
rend középkeresztjét ; a japán Fel- résztvevői 
kelő nap-rendjét és a II. osztályú megnézte az 

AHOGY ISTEN GONDOLJA 

"Kezdetben vala az Ige és az Ige 
v ala az Istennél, és lsten vala az 
Ige . .. és az Ige testté lett és lako
zék mi közöttilnk, a ki. teljes "I1ala 
kegyelemmel és igazsággal" (János 
evang. l . réu.) Isten akaratának 
megnyilvánulása emberi formába, 
Jézus, a szeretet megtesteS"Ütése, 
mely az élet és a föld javát kutatja, 
materiális, érzelmi és lelki javát. 

Ha abban a helyzetben lennénk, 
hogy megkérdezhetnénk Istent, mi
lyennek óha;totta az embert a te
remtés idején, akkor kitűnne, hogy 
olyannak kellett volna lenn~e, mint 
Jézus Krisztus. A názáreti Jézus 
bölcs bátor és oltlan hatalmas szel
lemi 'erővel rendelkező ember voft, 
hogy az emberek hitték, hogy .0 a 
Krisztus, a testté lett Ige. Az az egy
szerú tény, hogy képes volt embere
ket megváltoztatni, őket aTTa kész
tetni, hogy bízzanak önmagukban és 
tudjanak szoros kapcsolatban élni 
Istennel, elég annak megértéséMz, 
hogy O a Megváltó. Jézuson keresz
tül Ot látjuk, ami nem zárja ki azt, 
hogy másokon keresztül ne IáthaS
suk és ezeket meg is nevezhessűk. , 

A karácsony öröme Jé!US sz:!11etése 
és minden évben való ujrasz1l.letése. 
Örökké újra keU születnie, ~ert mi 
mindig megkiséreljűk megÖlni Ot, 
ha másképp nem, lelkileg. Tiszt.asá
ga több mint amit mi, emben lé
nyek képesek vagyunk elviselni; 
olyan mintha lsten a~~át Iátn.dnk 
ugyan, de nem enged1uk, hogy vi
gasztaljon és erős(tsen bennünket. 
Karácsony idején az ihletet és a ke
gyelmet ilnnepeljük, ameftlhez azál
wI jutunk, hogy megértettük: nem 
ölhetjilk meg, ki ártatlan kisdedként 
jőtt a földre. MegIáthatjuk-e a testté 
lett Ige dics6ségét és kegyelmét az 
élő lélekben a Calcutw utcá.tt járó 
Teréza anyában és más, eddig meg 
nem ne"l1ezettekben7 

Angolból fordftotta: KObC'Z ildikó 
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IMADSAo 

Szeret6 IsteniJnkl 
Mindenható Att/ánkl 

A Mtköznapi élet sok-sok oondJa. 
baja Ils kevlls ~rim1e között elfárad
va Tehozzád jöUílnk megpihenni Ils 
m~ontfUgodnl. Nincs boldogftóbb 111'
zlls számunkra. mint az, h0l111 Te 
vel6nk val11l, átölel!z bennilnketszent 
szereteteddel, li!pllseinket f~Ol!eled, 
megsegftesz nehézségeink között és 
megáldod jóra való törekvlIseinket. 
Végtelen na01l a Te hatalmad, IIr
telmilnk fel sem foghat teljesen, de 
érzésf1nk azt mondja. veWnk val1tl és 
ez na{1l/On jó érzII" 

Kérjük jelenjél meg most ts imád
kozó gt/e'rmekeid között. Engedd -
Mindenható Att/ánk, hOQt/ a hitnek 
erejlIve! és 4% imádságnak számt/a -
lásával lelkünk felemelkedjék hoz
zád elmondhassa aggodalmainkat és 
fllte'lmiJnket a mindennapi Illet lét
bizont/talansága miatt és Te nyug
tass meg bennünket, Alda meg ezt 
a csodálatos lelki találkozást atyai 
szereteted del, hogya gondok redőt 
elsimuljanak homlokunkon, hogy 
lelkünk megerdsödjék az irántad va_ 
ló bizalomban. 111tl er68/idjön lel
künk, hogt/ e lelki meger6södl!ssel 
vIIgezzük holnapi és holnaputáni fe l 
adatainkat a hi!tköZflapf élet efJllfor
maságai között, ;övdnkért, szerettein
kért, önrnagunkllrt. 

Bant megbocsátó Istenünk! Engedd 
meg, hogy számadást ts tarthassunk 
most. Elmondjuk, hogy az emberi 
természet sokszor gyenge. Bár érzi, 
látja, mit kellene tennie, mUt/en úton 
kellene járnia, hog1l teljesítse törvé
nyeidet, de 4% evilág gonajai és bajai 
gyengévé teszik a meglátott út vé
gigjárásához, a jézusi emberiesség 

ANGOL TESTVtREINK KOZOTT 

Az unitárius világszervezet, az 
IARF angol tagcsoportja, szept. kö
zepén - készülve a jövő évi ham
burgi kongresszusra - hétvégi kon
ferencIát tartott BIrminghamben. 

Kelet-Európa, s a kelet-európai 
egyházi élet ismét a Nyugat figyel
mének középpontjába került. Igy, 
Igaz, hogy a konferenciát az angliai 
IARF-tagoknak rendezték, de külön 
meghívást kaptunk erre az alkalom
ra ; dT. Kovács Lajos kolozsvárt püs
pök, dT. Rezi Elek teológiai profesz
szor, MUru Mikota, brunol lelkész és 
én. Vendéglátóink, az angol unitá
riusok mindent elkövettek, hogy tar
talmassá tegyék az ott töltött egy 
hetet: ennek során számos unitárius 
gyülekezetbe látogattunk el, s végez
tünk szolgálatot. 

A konferencia témája a világval
lások egymáshoz való közeledése, 
együttmunkálkodása is, ahol meg
tudhattuk, hogy manapság Angliá
ban már jelentös számú nem keresz
tény vallású ember él, Igy az iskolai 
hltok.tatástól kezdve, az élet számos 
egyéb területén keresztül ezt a tényt 
ls figyelembe kell vennI. 

A központban rendszeresen elő
adássorozatokat. találkozókat rendez
nek a különböző vallások képviselői_ 
nek, szikheknek, m uzulmánoknak, 
buddhistáknak. 

Örömteli alkalom volt, hogy utunk 
végén Londonban találkozhattunk 
KeTeki Gábor lelkész úrral, kire so
kan tisztelettel emlékeznek vissza, 
Koesordon, s Budapesten egyaránt. 

Soós AndTás Vargyasról elszárma
zott hívUnk, s kedves felesége, Márla 
szívesen látta y'endégül, s adott szál
lást a magyar küldötteknek. Köszön
jük. 

Szent-Iványi Ilona 
megéléséhez. Emiatt a gyengeség ________ _____ _ _ 
miatt törtllnik, hogy vétkeziJnk elle
ned és világot "·ányltó törvént/eid 
ellen. KériLnk Téged, ha látod fel
ismerését, őszinte beismerését Ils 
megbánását vlltkeinknek, bocsásd 
meg néki/.nk 4%okilt. 

Istenünk, áldd meg szeretteinket, 
akikIIrt élünk és dolgozunk, és akik 
értünk Illnek Ils dolgoznak. Adj erőt 
Ils egészslIget nekik is, nekünk is, 
hogy IIlhessiink mllg egvmásért. Be
tegeinket Ot/ógyttsd, siróinkat vigasz
tald és örvendez6iknek áldd teljess!! 
örömüket! 

üDVÖZLET UGANDABOL 

Kedves lapot hozott a posta az 
Unitárius l1:let részére. Mtkó István 
Irta, Teológiai Intézetünk felügyelö 
gondnoka, aki alig több néhány hó
napja foglalta el új munka helyét, 
utat épit az emberi kultúra fejlesz
tése érdekében, magyar munkatársai 
is vannak. A fizikai munkát nége
rek, ugandaiak végzik. 

Sorai igy szólnak: Alig 100 km-re 
délre vagyok az Egyenlltötöl, Itt 
Mrika közepén. Ugyancsak messzi
nek ttlnik minden, amit otthon 
hagytam. Más világ ez, mint Nigéria, 
és bár az éhfnséget nem Ismerik, 
mivel mindent beborít a banánül
tetvény. Az elmaradás Ijesztö. Igy 
élhettek sok száz évvel ezelőtt ls, 
eltekintve egy kis százalékt61 ... 

AmIg újra jelentkezem, sok üd
vözlet m indenkinek ... 

Mindenható Att/ánk! Szeret6 fiad, 
a názáreti Jézus, alapvető ig4%ságot 
tanUott nekünk Ils 1I1t meg saját éle
tével, O az élet mélt/ségetre Ils !!rt!!
kére hivta fel fiOt/elm'/lnket. Ji!zus 
megtan1totta, hogtf az Illet csillogása 
csak a jeurln, Ils mögötte v an a 
mélysé", az igazság Ils a tartalom. 
Ha ezt a mllllls!!"et megtaláljuk a 
Te segitslIoeddei, akkor semmifi!le __________ _ M_I_k_._'_'_I_v_'n 
killső, váltakozó és ingadozó étet 
annak semmiflIle cézárja, V4qy iránll~ 
Zo.fa el nem tleheti tölílk. Ald; meg 
Istenünk, ho01l a megtalált fgazságok 
Ils mélllsll"ek erejével biztosan áU
hanunk me" napjo.fnk bizont/talan_ 
sdda! között. A m e n" 

Szász Jli.nos 
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NAP TV 
Már kétszer közvetített az OJ Nap 

TV unitárius reggeli áhitatot, Huszti 
János püspök szolgálatával. 

Orvendetes tény, hogy a Nap TV 
vallásos áhitatot iktat mCisorába, a 
jelentős számú hívők számára. 

NAPLOJEGYZET '86 karácsonlIán 

TtLIF A 1 Nem először találkozunk 
fogalmak kUlönijs (átlértelmezésével. 
Azt mondhatnánk: örökzöld téma 
Es ezúttal valóban az.. KOlönös, ka: 
rácsony előtti figyelmeztetést tett 
,közzé a Brassói Lapok 1986. decem
ber 19-1 számában az Erdészeti Fel
ügyelőség közérdekű hirdetése. Idéz_ 
zük: "( ... ) ett61 az évtől végérvé
nyesen tilos a fenyőfák télItaként 
való értékesítés céljából való klvá_ 
gása. Altiknél télifaként fenyŐfát _ 
kivéve a lucfenyőt - ~álnak, azo
kat ( ... ) 1000-2000 leJre megbün_ 
tetIk. A lakosság a télIfát - csak 
a lucfenyő faj ból - megveheti a 
kereskedelemben. (934)" Ami a hi
vatal természetvédelmi meggondolá_ 
sait illeti, méltányolni lehet, hiszen 
pusztuló lenyvesekkel sajnos Erdély
ben is találkozhatunk. (Igaz, ma már 
soktelé telepitik a kivágásra szánt 
fenyöt, Igy nem szenved kárt a kör
nyezet.) Annál furcsább a ,közlemény 
"télIfa" kifejezése. A román nyelv
ben (sajtóban) ugyan használatos a 
megfelelője, de beszédben a kará
csonyfa, pom de craci'un az elter
jedtebb. l1:rthetetlen, hogy a Fekete
templom városában miért kerülendő 
a karácsonyfa megnevezése? Kell-e 
emlékeztetnünk a Székelytöld gazdag 
karácsonyi hagyományaira, nemze
dékeken át megszólaló iskoladrá
mákra, házról házra járó betleheme
sekre vagy a bukovinaiak csobáno
lására? Úgy véljÜk, az anyanyelv 
tisztaságAt őrző magyarok, székelyek, 
csángók számára továbbra is kará
csonyfa ma rad a "téJifa". Idegen ki
fejezések eröltetése pedig nem hozza 
közelebb a remélt megértést. 
(1986 dec.) V. L. 

ELETMENT~ 

Ezen a cfmen jelent meg felhivá
som az amerikai unitáriusok lapjá
ban, a UU World-ben. A cikk témája 
Szolga-Tőkés Sándor veseátültetésé
vel kapcsolatos. Amint azt olvasóink 
is val6szln(1leg tudják, Szolga Sándor 
198B-ban hivatalosan települt át Ko
lozsvárról, hogy életét egy minél ha
marabbi veseátülteléssel menthesse 
meg. jött át felesége és 
7 éves : .. ,: 

A 
alatt 

összeget 
radt válasz 
hónap alatt 
valuta 

rendszeres felügyelet 
közeli veseátültetésre 

a nagyszámú vára
nem számíthat tpp 

unitárius 

tett a 
listájára 

Nehéz és 
betegsége 
dor már nappall tagoza
tos hallgató az Evangélikus Teológiai 
Akadémián. 

Isten segítségét kérjük tanulmá
nyaira, hisz unitárius lelkésznek ké
szül, s kIvánjuk, hogy egészségi ál
lapota, mCitéte ls minél hamarabbi 
gyógyulást hozzon életében. 



AKIKET NEM FELEJt'ONK 

75 tVE SZOLETE'l"l' ..• 

Az i,.ótoll Hamlet je: 

MdtTt1i.Sttegh Béla 

jelent 

, 

Zay Lászl6 

a Rádió- és Tele'p;'. 3-9. számában 

(A szerw engedélyével közöljük.) 

hangzanak el, hlven tUkrözve eaY 
teológiailag j61 képzett pQapök-Ielld_ 
pásztor gondolat_ és érzésVilágát 

A ~önyv "teológiai tanulmányok"_ 
at közló része a dogmatlka és az 
etika világába vezet el, tie It.t olvas
h.atjuk az "EgyMz és a világ" ÖSSze4 
függ6 kérdéseit s "A jöv6 horlzont_ 
já"-t, amely az egyház új életstUusat 
s a reménység programját mutatja 
be. 

Bar a könyv s:r.erz6Jével _ teo16_ 
glal kérdésekben - nem mIndenben 
étItünk egyet, olvasását s:r.eretettel 
ajánljuk hiveinknek. 

Kelemen Mlkl6a 

Hírek 

Befelé ég6 ember volt. trzelmel 
sohasem uralkodtak el az areán, leg· 
teUebb fátyolozták, telh6zték, csIllo
góvá tették a tekintetét. Pedig 
M6trai-Beteg'" Béla Igazén szivén vi
selte a kON, a nagyvlIágol Megkf
sérrtett, hogy így írjam: és az embe
riséget _ de tudom, érzem mélyre
ható és simogató teldntetét, hallom 
halk szavát: ne túlOlZ, ne halmozz, 
légy szerényebb - s látom, amint 
könnyed mozdulattal, finom vonallal 
áthúzza nemcsak azt: és az emberi
séget, hanem még a nagyvilág els6 
sz6tagját is. Engedelmeskedem, mert 
Igaz.a van: . . . szívén viselte a kON ______________ _ 

Róbert Lászl6, a neves újságiró 
~ett a MUOSZ új elnöke, aki a TVl 
Igazgat6jának, Ba1ó Györgynek a he
lyébe lépett. MI is 8l.eretettel kö
szöntjük. 

és a világot. 
Csoda-e, ha - Istenem, már csak

nem nyolc esztendeje! - megállt a 
szíve egy májusi délután A hirtelen 
hírre valamennyien megdennedtünk. 
Hatvanhét éves volt - most, április 
3-An lenne hetvenöt -, de eszten
d6kkel nem mérhet6 az a túz, lobo
gás vívódás, amely odabent éltette 
és égette. Perzselte, Izzította. Amit li 
a szívén viselt, ami lelkére neheze
dett, azt szemérmesen elrejtette -
és finom szálakkal belesz6tte írásai-
ba. .. 

A szavaiba is. Orzöm eleven em
lékét azoknak a beszélgetéseknek, 
amelyek, valahényszor elcsitult a 
munka nagyja s a szerkesztőségi szo
ba avítt foteljeibe telepedtünk, szel
lemi gyönyörúséggel ajándékoztak 
meg mindenkit, aki e láthatatlan 
szentélyben jelen lehetett. Még ha 
korholt is, ha vitáztunk is - csak 
a tekintete vagy tojtobtabb szava 
sejtette rosszallását vagy haragját-, 
élményként él emlékezetemben. Rit
kán nyitott keskeny rést lelkének 
zsaluján. Kivéve, ha másokért do
bogott a szíve, értünk, és szeretett 
köZÖSSégeiért: szívén viselt kedves 
rovatának, a Mal1t/ar Nemzet nemes
veretű kulturális rovatának, vagy 
éppígy szívén viselt lapjának, a szer
keszt6ségnek - és tennészetesen leg
nagyobb szerelmének, a színháznak, 
s vele valamennyi múvészetnek a 
5()rsáért, létéél't viselte önként vál
lalt telel6sségét 

Szinikritlkusnak tartja 6t. így vé
lern, a kulturális élet emlékezete, s 
nem alaptalanul. Szlnibirálatainak 
nemrég, BaTta András szerkesztésé
ben megjelent gytljteményes kötete 
azonban nemcsak azt bizonyit ja, hogy 
otthonos volt a szlnház világában 
hanem azt is, hogy a müveken, ~ 
latványon. az el6adAson, s mindenek
el6tt az ezekbe rejtett gondolatokon 
igen-igen mélyen eltún6döU. Teljes 
éLetmü ez. még ha akad ls, aki sze
mére vetné: Impresszionista kritikus 
volt. l!:n úgy látom: Impressziól el
gondolkozlatták, a szfnhéz a filozófia 
alkalma ls volt Mátrai-Betegh Béla_ 
nak. KIragadnám Hamlet-kritikáit, 
nemcsak példas:r.en1 gondolati gaz
dag ság ukért, hanem ment 6t magAt 
ls az írótoll Hamlet jének tartom. Tu-

EUROPA 1990-BEN 

Az IARF jöv6 évi kongresszusának 
szfnhelye Hamburg. Az elóadá.sokra 
az egyetem termetben kerül sor. Sa;
nos a résztvevők elhelllezésére a kör
nyékbeli száHOdákban történik. 
Magyar pénzben II közölt árak ma
gasak. 

Az idOpont: 1990. ;Ú!. 27. - aug. 2. 
A kongresszus utan II résztvevők 

túrán vehetnek részt aug. 2-4. nap
jain Nyugat- és Kelet- (NDK-fővá
ros) Berlint ismerhetik meg. Innen 
'il-én repülnek Budapestre, ahol a 
Ráday Kollégium ~fortos diák
otthonában fogn4k lakni. Itt regge
l/.znek és vacsorázn4k. Aug. 6-án de. 
részt vesznek a Nagy Ignác uA 
templomunk i!tentuzteletén, ahol a 
vendégek végzik a szolgálatot. 

Az IARF News - Hirek c. közlö
nyének legutóbbi számában fén1lkép
pel Mrt adtak Huszti János pi/.spök 
1989 áprilisi látogatásáról. 

Az IARF szociális szolgálata, mely 
a hazánkban é16 menekült erdél1li 
unitáriusokat anyagilag támogatja 
Indiában és a Fülöp-szigeteken is 
szoclálu tevékenlIséget fejt ki. E 
munkáról is k6zölnek érdekes ké
peket. 

Dr. CzJne MIMIy, az ismert Iro
dalomtörténész lett a Dunamelléki 
Református EgyházkerUlet új t6-
gondnoka, akit a nyugalomba vonult 
Esze Tamás helyett választottak meg. 
Szeretettel köszöntjük. 

Dr. Frenkl R6bert orvosprofesszort 
választotta meg az országos presbi
térium a Magyarországi Evangélikus 
Egyház országos telügyel6jévé. Mun
kásságára Isten áldását kérjük, és 
szeretettel gratulálunk. 

Dr. SzIgelI Jenó, az Adventista 
Egyház elnöke, teológiai professzor, 
az MTA-n megvédte kandidátusi ér
tekezését Orömmel köszöntjük. 

Magyarország újra felvette a dip
lomáciai kapcsolatot Izrael állam
mal. Reméljük, hogy most megköny
nyebbül a közlekedés a két állam 
között. Ismeretes, hogy Izraelben 
igen magas a magyar származásúak 
száma. 

Magyar Ferenc, az Üj ember c. 
katolikus hetilap felel6s szerkeszt6je 
és kiadója több évtizedes jó munka 
után, egészségi okokból nyugalomba 
vonult. Az Üj Ember új szerkeszt6-
jévé az illetékesek Lukács LáBzJ6t 
nevezték kl, aki megtartja a VigilIá
nál fennálló tisztségét ls. 

HALOTTAK NAPJA 

1989. nov. 1-1n, Halottak napja 
el6estéjén az idén ls tartott szép 

EGY ŰJ KÖNYV MEGJELENesl!:RE emlékew istentiszteletet r6pászto
runk Huszti JAnos püspök, aki a 

Egy szép kJálUtású és gazdag tar- hara~gsz6 után az emlékezés gyer
talmú könyv fekszik előttem, dr. tyált gyújtotta meg. A hivek erre az 
Nagy GlfUla "Az egll'h4z: kincse" cí- alkalomra is megtöltötték a templo
met viseli. A püspök 70. születés- mot, a kántorl szolgálatot. Szé.sz 
napján megjelent könyv az 1944- János lelkész végezte, valarrunt az 
1987-lg megjelen6 Igehirdetéselt és istentiszteleten részt vettek a Buda
,teológiai tanulmányait tartalmazza. pesten szolgáló lelkészek Js. 

Az lALRW - az unitárius nők vi
lágszervezete 1990. júl. 23-27. napjai 
közt a Harz-hegységben levő Goslar 
városában tertia kongresszus előtti 
szokásos ülését. 

Maga a kötet - olvassuk az :e16- .~.::::::...:::.:::.... __ -: __ =:-:-
szó-ban - "az élet hálás vallástétele - ~ NYPA 
az egyház igazi kincsér61, az evangé- GYERMEK KAR""CSO 
lium Igazsagáról és teremtli erejéről". Ezúton III szeretettel blvJuk "v," 

A könyv "Igehlrdetése"-I jól kidoI- luk bfvelnket nermekelk.keJ enil 
gozott, _ a Magyar Rádióban, a B GyerD1ekek Kar'esorQ'Ia Onnepé
Deák téri gyülekezetben, az Evangé- Iy~re, meb'el 1989. dec. 11..&, va· 
IIkus 11:1etben, a teológiai konferen- sirnap du. 5 6rakor lartunk a Buda
cián, a Teológiai Akadémián és pesl V., Nan I. utcal la&6tt lemplo
egyéb alkalmi szolgálatok keretében munkban. 

UNITARIUS el,B'l' II 



Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon 
Dán R6~rt k6nlfVe csok 1981-ben Jelent meg, o azenD 
holdra után. 

A XVI-XVII. nátadi Erdély rad1kális sy>ntbárom
sá&:4Bpcl6 eszmeáramlatár61, a smrobatosságr6I. és kl
emelked6 szellemi vezérél'61, Péehl Simonr6l napjaink 
olvasói vajmi keveset tudnak. Most Dán R6bert, akl a 
kor európai eretnekmoza1m,a1nak: kutat6ja, munkájában 

erdélyi eszmetörténet ez alI.g ismert - vagy télre
:mer:t _ IdeoI6giai-polltlkal-vall ásl lrányzatánBk tör
ttnetét és Irodalmát tárgyalja a kezdetekt61, 1580 tlLjá
t61 a moz.gaJ.om vezéralakjállBk, Péchl Simonnak 1643-
ban bekövetkezett haláláig. 

és közé tkel6dött er-
"m" srellemi 

könyve elószavá
változatai villantak 
korAbbiakt61 lénye
a szombat' ág. Ez 

a protestantizmus 
konoepci61t kimunká16 

Péchi 1624 után állt a mozgalom élére. A napi po~ti
kai csatákban megedződött gondolkod 6 clclI:or kezdte 
meg egyedüláll6 irodalmi munkámAgát ls. A Biblia és 
kommentárjainak középkori arab-zsld6 valllisflloz6fiaJ 
oktatheit, a keleti költ!szet gyöngyszemeit, a minden
napi élet apró bölcsw"égeit tartalmaz6, gyönyörd ma
gyarsággaJ írt munkáit is elemzi Dán R6bert. 

A szombato 'ég erdélyi terjedésének számos speciális 
oka között döntő tényező volt, hogy a fejedelemségben 
1568-t61 szabadon terjedt az antitrInitárius gondolat. 
Radikális elveket vall6 prédikátorok nám! buzg61kbd
tak a városokban és a falvakban. 

A XVI. századi források szerint a köznép is behatóan 
érdeklődött a teol6giai kérdések Iránt. Egy későbbi 
kr6nlkás elbeszéli, hogy "akkori napokban hallottál 
volna egész Erdélyben minden helyeken a köznéptől 
sok esztelen disputaciót, falun és városon, étel-Ital kö
zött, estve-reggel, éjjel és nappal". Egy kálvinista lel
kész szájába adott szöveg szerint: " ... a tanul6házban 

ü1hetek, úgy fú a sok parasztság azt kér-

hol a s~:re~n~~mSág a 

ri", 
ko, 
eltérő 
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tu-

megállapítása szerint, a 
ttrh6dítAsa elsOOorban a 

gét. A falukö~tj--§g be1s6 élete, az egyén és a k01&.ség 
kölcsönös viszonya azonban alig váltowtt. A hagyomá_ 
nyos rend keményen tarrtotta magát. Ugyanakkor a t~ 
If jUk emelt tiszttartók, várkapltányok, adószedők az 
általánooan érvényes törvények szellemében Jirtak el a 
székelyekkel szemben is. Ekkor a szabad paraszti. élet_ 
formát, a kollekt.lv jogokat és kötelezettségeket, a saját 
bfráskodást és önlgazgatást véd6, az egyenl6séget hlr_ 
deUS és a katonai erényeket dlcs61US közösségek fokoza_ 
tosan kerültek szembe a fejedeJm1 hatalmat képviselő 
küls6 ts belső Itényez6kke1. Ennek: a folyamatnak ha
,tá.sára a székelység az Ideológiai ellenzékIség szélsősé
gei felé vonzódott. Aligha magyarázható mással hogy 
" protestáns körnllezett/H eltétóen még az antitrinttárius 
Jeina! Zsigmond idején is Csiluzékben és másutt egész 
falvak maradtak katoliku.s hiten. A katolikus Bátho'll
a~ a~tt viszont t~bségük protestán8, azon bdill antitri_ 
nltánus lett, ma3d /IZ 1580-113 évekt61 egllre többen 
csatlakoztak a szombatossághoz. Az 6sZÖvet.ségcentrikus 
Ideológia belső mondanivalóját tekintve szinkronban 
volt a székelység hagyományaival. A mózes! könyvek 
egyenl65égen és az egyén szabadságán nyugvó társa
dalomszemlélete, jogi, erkölcsi világképe éppúgy az 
egykori tör2S1 szervezet nyomait viselte mint a széke
lyek gondosan őrzött eszményeI. A tá~daImon és az 
egyházakon kivül szervezkedő új Ideológiai minőség _ 
a szombatos eszmerendszer - mindezeken túl a sre
kelyek Igazságait, 651 hagyományait és azok örök érvé
nyét az Oszövetség isteni kinyUatkoztatása1val és vál
toztathatatlan törvényeivel er6sltette meg, azaz a világi 
szftrAb61 .teo16g1a.\ szintre emelte. Meg6rzésüket vallá_ 
SOS eseIekedeteknek, megt:agadásukat bdnnek teklntette, 
és mint ilyent, nemcsak a földi élet mércéjéill szabta, 
de hozzákötötte a túlvilági OdvözillfM.ls. 

A kötődő 

az 
fejedelmi 
vezetOOég a 

Ferenc nevében ts elveiktnt kÖl'Öztette 
merész hittételeit prédikátora! között. elrettentés
nek szánt propagandairat kibocsától akaratát61 ellen
tétes eredményeket szült. Rövid Ideig ugyan, de bizo
nyitanl látszott, hogy a nagy tek:intélyO püspök e tanok 
megalkotójává, sőt mántlrjává lett. Ez tovább gyara
pUotta az új!tásokra egyébként ls fogékony papok és 
gyülekezetek sorában a csatlakozók számát. 

Az erdélyi szombatosság keletkeztsér61 beszámol6, 
többségükben a XVUI-XIX. században lejegyzett ere
detmondás és más fonnában meg6rzött legendák a naiv 
hagyományképzés szdr6in kel ztOI mutatják a tör:té
neU val6ság elemeit. Az 6szlSvetsfghez VI!i5zattrő teo-
16g1al koncepci6t általában zsId6 valIá.súnak feltétele
zett személyekt61 eredeztetik. A me5~S motIvumokkal 
tarkltott események utalnak az erdélyi eszmefejlődés 
és a szombatosság valós vagy vélt zsId6 kapcsolataim. 
A fordulatok tükrözik az új Ideol6g1a szociális tanltá
salt. Az erdélyi szereplők a törrténetJ forrásokb61 ismert 
személyek. akiknek fontos szerepe volt a szombatosság 
terjesztésében. 

E legendák és adatok, bár lényegüket tekintve és 
eredetUeg szombatos forrásokb61 származtak, a fele
kezet ellenfeleinek: tollán maradtak fenn. De túlzásaik 
é5 ellenérztsUk lefejtése után, adataik j61 trtékesfthe
t6k a felekezet genézI-ének vizsgálatakor. 

(Dán R6bert eredeti fogalmazvdn"áb6r válogatott 
r6vldUeU $z{Weg) 

• 

I 



Gyermekrovat, _________ _ 

BŰCSC ~S KÖSZÖNTtS 

Az Egyhá'll Képviseló Tanács okt. 
28-i ülésin tudomásul vette. hogy 
dr. Ferencz József ny. püspök le
mandoU az Unitáriw eIe'nél eddig 
viselt felelős S%erkesztói és felelős 
kiadói tisztéről. 

A Tanács a laptuJajdonost képvi· 
seJő Huszti Jinos püspököt bírla 
meg a felelős kiadói és Orbókné 
Szent·Jványi nona külügyi titkár, 
lelkésznót a főszerkesztől feladatok 
ellálMával 1990. jan. l-tőL 

A búcsúzó ny. püspök köszöni 
mindazt a segítséget, amit 19'71 óta 
kapott mindazoktól, akik közremú
ködtek a lap anyagának ósszegyGJté
sében. 

lslen lUdAsit és segítségét kéri a 
lap új felelős vezetőlre! 

dr. Ferenez Jó.ef 

H 1 RE K 
ROllik Gába, glldll1l61 evong,lIkus lelk, .. 1 

0'''ÓlIlIyúI6,1 k6pvllelóv6 .ólo .. tottók nOIlY 
IlIbbl'gllel a. altemaU. ..e"'e.elek kll.lI. 
lómoga16.óval. MI I ... e.elellel kllullntJOk. 

A HtTEL 17 . ... ·ban ó,dekel tanulmány le. 
lent me!. A .. árIr. óves Nagy OyllrlY dmen. 
A. unit <lUI NallY Gy/hgy é,dek.. letpály6I 
lutott e .. á.ad eloj6n. nabadelvú "'.elelt o 
polItikóban II mellp,óból ta komolaztotni. a. 
akka, mig Igon . an.e .... aUv 's onUd.makro. 
tlkul Magyo,o,,,ógan. de nem .... Ilk ... e1. 
A cikk m.g.mllll. hogya. elmúli 'vben O 
hádm"ó_ólórhelyl sirnál. a. ok.orl un ltárlu. 
"Osp/lk. dr. F.' ...... Jó"ef ualgóh. 

RI~hanl H..,,, ny. amerikai unllórius 1.lk6 .. 
lótagoló1\ leli Huntl Jóna. pO.p/lkn61 aug. 
l&.ón. Felke,ellO nyugalmazalI pO.p/I.OnkOI 
10. oki nek Od_lIt1elel hazotl IlIbb am.,lkOI 
hm.,6.6t61. 

Elme""'e. hagy Utah "lIam egy kis vóro
lóban t.lo""dett le. Ogden· ben ... h .. 1 a mor. 
man kll.pantban S"II loko CUy mQklldó gyO. 
I.k .. et'nek lómog"ló.óy"I nórvóny ", .. parlol ....... ,.1\. 

Kedvel Unl!árius ~ermekefd 

Orvendek, h001l egyre nagllobb számban jelentkeztek 

hitoktatásra ebben II ttl.névben. Sok kl$gllermek nemré" 

érkezett a Kirólllnógón túlról. Amellékett rajzat 

Antonya I1dik6 rajzolta a v/UáTn4pt iakolán, aid BrllS_ 

lób61 menekmt szüleivel egvilU az elmúlt esztendőben. 

A képen II kia Jézu.st látjátok édesanyjával, az angliaI.

tal, II kirólvokkal, pásztorokkal. Kl:SazClnjük Ildikónak 

a szép alkotást, remélem Ti ta kedvet kaptok ehhez. 

Arra kérlek Titeket, ho9l1 Karácsonll elte szüleitekkel 

egI/att Qondoljatok a menekült QlIermekekre, 8 mind

azon unitárius kistestvéretekre, Idk odo.h4za, Er<U11Iben. 

várják Kar4cJontl 8zent ünnepét. Imádkozzatok trettükl 

Vo.sken, O S."yJ.tunlóban 61ó ~,m'ny o.· 
I .. da~ egyhá. pálrlórkáJo O magya. ""Jlóban 
k6sdlnelót fejezte kl a ma"yar ..... ó"l ."yOIl· 
, .. ,sórt ós le"l~górt. VOlk.n patrl .. rcho Óy· 
11 •• dekkel ezelólt 8uk .. restben 611 Ól Jó ba· 
ró\Jógba k"OII dt. Klu EI 'k, kósóbbl un llá· 
rlUI pOu.6Hel (19~19711. 

"ElOltiim élaron,..... nlnu"... "andol .. t 
alatt .. ómal be a Kllal'6ld a •• vangóllkus 
... pranl k6nyvklóllrtósrdl. A b ... netó gandalot 
.. 1 .. 11 .. ámal be o Kllall6td a •• vong6l1kul 
.op,onl kllnyvklátlllólrÓl. A beve.el6 gondal .. t 
ma II 'lgyelmel1et6: 

"K!I n'pek ós vonád.lek ••• I.k .o .. a talá· 
láan 6sszevethet6 o Jeru .. áleml lemplam ókel 
kopuJánól Oldllgóló bibliai lánlo k .. ldUlhal. 
Egyiknek lem o kllnyllradományra, hanem 
.. lyaImire van szO"'ge. omit6110lpra óli ó, 
Jórnl kezd • •• " 

A lop.onl ey .. ngtll1ku, k6nyvlá. aDunóniül 
mó ... dlk n"!lY proleslóru gVGJt.",'nye - Pópa 
után. 

M"II,..' Refonnótul Vllóglo16lkolór klyónnak 
lart .. nl D.brecenben 1990. ",óJ. 31. - jún. 3. 
napJain. ah .... ó etl61atban o na"yvllógban 
.. ó\JMrtan vagy gyOlekez~.kb.n <116 m .. gya, 
re' .. ,máWlokat ok .. rlók .lIybe9yG]lenl. hagy 
óbren lartsók órdek lIdósOket a ha.o Ól at 
erelólyl re'ormótul kJlebbl6" ..... 0 Iránt. 

On. K.món, Jón,,"'" n. Paton Auguszta 
_ MorasvK.s egykarl 6In6J •• a Hellkan hÓII· 
a ..... nyo Júl. 24-6n Marasválárhelyt hOSlz6 ól 
tO'elemmel Yi .elt "elW.dél u16n meg"ünl 
6InJ. A refarmótus e"yhá. nerlartála uerlnl 
búCSúztattók Marasvósárhelv.n ó, MaraIvó, 
<:sen o kosl61y parkjában. Karóbb .. n meghall 
fórJe melló helyeztók 1116. nVUgalamra. -
K.móny Jónas a helIkanI találkozó alapItója. 
a koloavórl unJtárlul kallóglumban ó ... m'gl . 
zett. (Napilapok M,el alapjón.) 

Albert Góba, InInak, o Proteslánl K6zmQ.. 
yelódósl EgyelOI.t 16111kórónak nem~glben 
ó.dekes k61ele Jelent meg SI'lnórolól ut6n 
elmen. AkIIlel tart .. Jmauo o ri a Kacso.dl 
lemplamunkról .. óló .... gemló.e.ós!. melyet 
lapUnk 4. nómóban - o ..... 6 .nged<lly6-
vel _ ml ls k6z6110n •. lu olv"lmónYOI k6te
ret olya.óln. flgyelm4ibe ajánljuk. 

OJ M1snló dmmel MI.kolcan ü] kalallklls 
falyólral Indult m.g. A lop drlJá t - az .. ug. 
els6 .. Ómb .. n _ S.re,,<IIy Istvón .grl ó .. ek. 
v .. 1t kiiszegi "Ióbános lagalmazt .. m.g: "Kr· 
hasznólya a l.het6s'lIeket kell uJ/ó6p!lenl a 
magya, egyhó.ol". A Jal' Ol 1 ... 11 .. ó ere]ó· 
vel próból apaItaikadnI. 

Jopá .. ban augusztusban yalt 8artók, Kók· 
..akóllú herOII" vóro 61bemulalóJa Fud"l· 
.. ""a vóro.óban (N6puavo hl •• ). 

S.lg.tvó,.1 Jó ... I..6 Nogy Ido - a "'hal 
N"g, Jó.ka bóal. I.m." .ala.svór! yendógl6s 
I.ónya. o kal"nyórl unlló,lus "yal •••• el 
bUJgó tagj" " óyes ko.óban. Ilii' JanuórJ6-
ban m.ghall. O laba halólá lg o. hme" hÓl 
.gy "szót. Acsalód gyáuóban 6 .. lnt ... tv. 
vel onlo.unk. 

A kolauyó,1 Utunk co Iradalml szeml6bftn 
(89. ]úl. 28.) Muradin Jenó "Utok Bah6mló. 
ból" elmen visszalekini o. 1920-30-01 óvek 
kolo ..... á" kó .. 'háll·y.nd'glól ,r.16,ól. Mele
gen Ir "Nagy lólko" bócsl Kossuth laJos 11.-1 
.. endógló/,.ól. lu rlmertelÓ... tem6lh.t4leg 
k6vetk.z6 .. ómunkban YI ... alérheIO"". (Varga 
laja. barólunk kOldte meg • kedves besz6-
malÓi.) 

D,. Ha .. ó .. ,1 bhén .lnMI' .. m.lIett hang • 
l OU el K .... ÓCIr 8állnl ny. rel .. ""Ótu. I.Iklp6s, • 
lar elóadása "A magyor "'plólskalol ma.ga· 
Iam IlIrtónelml lanul.ágOi".fÓ1. Ka .... '" 
szemJóieIét. m6.d61 munkóssógát 8 .. lán F .. 
rene unilórlus lelkósz ... k ls emHtotte o "RIlg 
alaII" cr m" kl\nyv6,. hlyatkozva. 

A~ angol unllÓrllIl .. k 1990. évi kazgyOI6$o· 
ht óp,. 6-9. napjain Reading vára. egyel .. 
mónek ópOletelb.n lartJák. Reading yá'''la 
Lond .. nt6\ nyugolra leu.lk ÓS k6nnyen meg' 
t6z.Uth.ló. 

Pélrlrfy tshón, a kalo .... ó<1 ós a .. 6kell" 
keresztú.1 egykart unl16rtul fllglmnó.lumalnt 
nyugalmazatt ón.k. Ól zenetanóra 1\'189. nep. 
tember 2S-6n Sz'kellk.r .. ztúton elhu",," lU 
elhunl"lban Gálffy Gábar. o budopeslJ eg'\" 
hó.ka,lÓgDnk gandnako Ól lesMir&:c .. Attil .. , 
ódesany/uk testv',Accsól gyószolJa. lu el16· 
yoz"llaknak 6r6k nyugalmal. a ho."ótarta.ók. 
not 1.len akaralában y .. ló megnyugvóst kl
Yónunt. 

Pó ... tom6 FII.p Agnel megner.zte ós egy' 
hó,J kl\nyvtá ... nknak .. Jándékazta f6n."...6s.alat· 
ban KOI ... a F .... n~ .. a Kereut'ny Magvol6-
bili kOll\nleny .. molban 1876-ban Kalazsvárt 
megJ.fenl KOlm" 0 • ..,.1, utllt6rill. pap 61 
.. pe ..... 'Jellro. c. kotóbb .. n a HI,I .. rla Uni· 
larl ..... mmal .0pCIolalo.an nem keHók'ppen 
órtókell tart .. Jmal munkóJát. K6.szllnjOk a 
kllnyvtór nev6ben. 

Bolóu Sándor, SIÓ •• ly.ál k6"'g flotal 1.1· 
kó .. e p .... bltó.lumóyal egyelÓrtól~n~Lgo, "'~ 
,ósa alá vett. "'hol .aóll No~ .... r.... egI" 
.arJ kllrl lelOgyel6 g .. ndr>ak tem.16n . r..-al 
1 .... 6 .It]ó\. 

S' patolr .... a Camenlu, TanflÓkóp.6 F6-
1ska~6: ,ende.t6k meg al O ... ó"as N6p'lI
Iskolol Tanó",ko.á, k.t.lében a. I. Nemlel. 
k8.1 81ennólól 1959. J611u. 6-"111' 

FI d~n .dd holland n6p'61.kal,,' lanó· 
rakk~'1' eg10ft veti r6 .. 1 Ol ótdeke,en nInes 
n6 ~napa. prog,amon námas flalalobb. Idll
seCb Órdekl6dó. lokan _lIlItIe. o. 1936-ban 
Indult nóp'''I.kolo egyka,1 h .. lIgatól \11.01 II. 
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l'''. '" . 1I""",oP/'''' /.1."1 "'OlI; N'meth 
Lii .. ló, El.lmO nU6nkak cl",a Ullll!t .... ma. 
EJ.6 k!itelOib<tn 51 . ...... , ... Jol6n clH. II ol
~o.hoI6. "B, .. "".". N'",eth Ló .. ló"",,, 
clm .... ' ••• doIHog a MOll'''' Ot 1934 d~m
berl l%dm6bon ' A mOIl)"O' lrodolom mOIle
ryetb61 clma 10fOIOl " ... Unl ,.le,,1 m.g. 

A.I "61,1 _,,"O'1eII .. 6ma lou"n, de 
orapulk. OrvendQ"k onnok, hogy " frou._ 

rlbbak 1011.01 lllbben f.ro/6nlo"6. leglts'1I0• 
k. l f",dU6.... ~6I1oI6.6 .. ,,1. Unlló,lul Ilirt .. 
... Iml _k 1 ... 6"""oottol l. u .... pel ...... 
h".Ónkban "' ..... dU.t ...... " ••• 11111" . 

OlGI' 'I''''" CONF.OHrI clmmel ol/ ... "". 
Indult meg. aljo " ...... n.liny é, .. e", ... 
,es.\I6 .. y ogyh,bolt .616nl .lIo .. "tek l.lold610 
" . 6 •• I.dé. é. ril ..... nyc .. '. it(Jó n. MÓf 
90DCI ~ld6nybon , .'onl.Uk meg " "OlImi". I 
.. 6mal o ... ógl><>n M.J ... tlk. 

Fa .. , OeuIIl .... IH g,nfl .. form610' 6t .. 6. 
,,,,,.r o.erótt .. Ol.t.tt, ".'.PO O S .. ""t p6 •• 
ben j61 Iom.rt cn unIl6.I .. s 0lyos6 .16tt, 

D •• 1(0.6C1 LoJo, kolouY6.1 p Oop6k O' .. I· 
m~11 h6nopok ... ndJ'n o no"yv6rodl unI16.lu. 
"yOI.k • •• tben t ortott pOtp6kl Ylug61010t, 1 .. 1. 
k' .... Bodo HIDItI • • 1101 •• gyO tt 1610g016n 
t .. tt oz o.odl n6rv6nybon ls, ohol o hlY .. k 
ninth .... "'tell.1 k6u6nt6",k. 

Nog, J6..., .. gyko.on 10.ock61 1 .. lkh. "" 
,el ..... g.. {mo F.on.f .. rtbon 61n"*" IÓlo"ot6ot 
t.tt"*' Budopest .. n. ahol 1.6nl'\lk Ol egyik 
IMmzetk6J.1 Int6l.lb.n mun.ot6 ... Enn •• rend. 
j"n 16togot6Jt tott.k H .... tI J6no, pO.pökn61 
I •• Slo.golmo. olvosól lopun.nok. 

A Le "l'Ot .. lOnl 'U ... "I .. 'be.1 .. 6mÓbon 
8.rno.d It.,.mond lou.ann .. l l.olÓglol l.'~ 
, .... 0 . .. ómol be o G.nfben to.lolI .Ut pol 
1 ... IÓglol konl .... ncIÓ.61 . 1I. lImm.1 .mlllv. 
m.g, hogy ozon o: .. h .om6nlol 6s mog,o •• 
0 ... 6gl k6 p"1 •• 16k II J.I . n voltok. "" .160d6k 
kilit >olt "gl bo,ólun. - hO'ónkbon II JÓft 
kotóbbon - Wllliom Moo:Mlllon, bel'o.1I 
(E.uok.l.o ... óg) ,t.lk6 .. , oki most "61Ik .... g 
o. okUw notglI o ttól. Ut6djónok n .... t """ 
n.m l.m.rJO •. 

D •• Col ... MIMI, Itodolomtlln6"'ut •• "y .. 
tem l p.o' .... ort oz Elnllkl T .. n6cs 61.tmav. 
.1i ..... r6 ••• 6nl .. N6pklln6 ..... Óg ZII.J.ló •• nd. 
J6w.1 10nl .. tt. kl. A J.I •• mogy ... tudóst oki 
t6bb .. Ikol .. mmol ... t.POI I .gyhólu"k ... :.c. ••. 
"'ny.tn lJ, ....... t.tt.I k6.16nljOk. 

A V1 .. oIrt blbUo k, .. d,bón .. k "'gYIIÓ""".1 
, .. ,d ulóJó<61 .. gyhó.o 1990-ben .m16k.llk .... g 
MI l! ho .. nÓIJuk I(óroll GÓlpd. " ••• 1 •• I ... : 
dllóou blbllóJ61 . .... Iyn.k 1%6\I.gO ..,k .... not. 
• oló.bon k6 .. r.bb ""n hou6n., mini Ol ~J 
6kum .. nlkuo I ... dltó •• 

A Votlkón '" L.ngplOB lóg f. lv.tt .... dll>' 
l .. móclol kOpcsGlol .. k"l. V6lh .. t6. h .. gy ..... ó. 
"unk l •• 6v.ln1 log/o . n o 16"'"1. 

A J ... ulto ... ndbe "oló 1.1"6101 •• hJ.Jo Ol 
IJj Emb ... ci kk .. o 11 .. 101 k .. I .. II ......... I. E •• nd 
mollt/o mln ... 1 n .. m mindi" .m" ••• I.1 1I ..... n. 
d .. I,," t6"'n .. Sml ..... m6ny.k .... 

c.oóri S6ndo. klllt6, okln .. k v ..... 1I ml l. 
n"gyro becsOI/Ok, .. gyik n.m""lbon m .. ndOIl 
ny llolko '''lób .. n lIólt omll I., h"IIY - onn .. k 
Id .. /6n - MogyOfO ... 6" .1 . ... II .. tt .. O hóboo 
. olt -. ltomÓnlo pedig O btI.6t " .... n .. lI •• 1. 
hl ... n a btlk6ben .. Ikll"" .. tt bOnll~ "'Iyolob
bak - mondotto, mint a hóbotúbon .lk6\l .. 
I .. tt .. k. 8111cs n .. "oll ml I I 6 .6mm.1 hClllllot. 
tuk, flgy.IO nk b .. sz~d6r •.•• 

M lul6m lI.,.....,pod6161 J.I . , O ~ b . h"IIY 
oz Idén .. gy millió . o.óndok IIln .. III.1I M .. k.ó. 
bon allent k6 .Ióll. MI" .. I .. J .. I .. nl.,,1 "' .. 
CS"lben cs .. k holszó . .... r .",be. u6mó.o " .. n 
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