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Ha nem tudjuk orvosoini a nekOnk okozott 
bajokat, visel~ak.I bket tQrelma.en, és ne álljunk 
bosszul , na vlszonouuk ross18 la rosszat. 

(Erasmus) 

KARÁCSONY 

I. 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul foldre imádkozni , 
Az én kedves ki s falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifj ak, vének, 
Az én kedves ki s falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy lsten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
A:z. én kedves, kis falumban 
Mi nden szívben 
Csak szeretet. lakik máma. -

- Ady Endre-

II. 

Bántja lelk em a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünn epelni 
Oda haza. 
Dejó volna ti szta szívból 

• • - Ugy mmt régen -
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni , 

Dejó volna mindent, mindent. 
Elfeledni , 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A vil ággal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni . 

III 

Ha ez a szép rege 
Igaz hi t.té válna, 
Oh de nagy boldogság 
Szállna a világra. . 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne új ra, 
Talizmánja len ne 
A szomorú útra. 

Golgotha nem volna 
Ez a fo ldi élet, 
Egy erö hatn á át 
A nagy mindenséget, 
Nem voln a más vallás, 
Nem voln a csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egy mást szeret.ni... 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra váln a, 
Igazi boldogság 
Szállna a vil ágra ... 
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Megszületett! 

Boldog örömmel gondolunk karácsony ünnepére mind
annyian _ Byennckck. ifjak, fclnóllek és öregek egyaránt. 
Előfordul ugyan. hogy valami beárnyékolja szépségét és 
tanaimáI. dc ez rendszerint múló tUncl. Annál is inkább 
múló tüncl , mivel 37. oka bennünk van. és ncm magá~an 
az ünncpbcn. Az ünnep. karácsony ünncpc.lslc~ gondvlsc
lő szereletének megnyilvánulása az cmbcnség uMI s ez II 
van k.1lcg6riájába Iarlozik. Az elsó karácsony~or megszü
IeieIt Jézus. aki Islcn akarata és S7.ándéka szennI magában 
hozla azOkal az énékckcl. melyek az emben személyiség
gé épHik. Ezeket az érlékck~t nevükön ludj~k nevezni. s 
ezt cselekedvén, azt mondhatj uk. hogy akarati tevékenysé
günkbc bcépfthc!jűk II szfvj6s.1go~ . én:éscinkbc az ember
szeretetet. gondolkodásunkba az Igazság fényét. Azért IC
heljük czl mcg. mivel I Sle~ s~ent lényének ezeket a I~al
mi elemeit Jézus az emben Világ részévé lelle, s valójában 
akkor vagyunk-leszünk Jézus tanítványai, azaz Istennek 
te tsző emberek, ha rendre-rendre, ahogy lelnek az évszá
zadok és évezredek. ezekel az értékeket magunkévá lesz
szük. Lukács evangélista Cl,l mélyen átérezvén. mondja: 
.. Dicsóstg a magassdgos mennyekben az IsteIlIIek ... "! 
Azért illeti dicsóség lsten szent nevét. mivel Jézus szelle
mében ~e fö ldön békesség" fog honoini .. és az emberek
hel. jó akarol" fog tartozni. 

HallatJanul nagy dolgok. tények. értékek ezek: olyanok, 
amelyek új icln)1 adnak az egész emberiségnek. Nem csu
pán néhány kiválaszlott. nagyformátumú ember megjele
nésérő l van szó, h.1nem minden egyes emberTŐl. Minden
ki. aki - lennés7.ctescn a S7.abadság jegyében élvén - hisz 
lsten gondvise lő szereteiében. mely megnyil vánult az Ö 

• 
szent Fiának . az Ur Jézusnak e földi világba történt elkül-
désében. számíthat arTa, hogy fárad01 .. ás{it siker kOTOnlzza 
- a jézusi. az evangéliumi S1.el!emet megismerheti: érzése
ivel. gondolataival és akarati tevékenységének erejével 
megragadhatja. magába felveheti . emberségét gyarapíthat
ja vele és általa. 

Karácsony Ünne~1. azon kívül. hogy kinek-kinek külön 
is jelentös, a család ünne~nek is swktuk nevezni. Boldog 
az a család, amelyben szü lők és gyermekek mindennapi 
érinlke1.ésében. munk.'ijában. tevékenységében jelen van a 
stfvj6sdg, a melegség és gyöngédség. S tovább. beleértve 
a családol is természetesen, karácsonyi lar1alomként kínál-

Lrlkács ev.2,14. ~Dicll(Még a magass6gfXS 
mennyekben a~ Istennek, és e fóldőn bé~. 
l/ég, hl a~ emberekhezj6 akara.t~. 

kozik a1. em~ersuretet a magn vonzalával együtt. amely 
nem más. mmt az egylIvétartozás és felclósséghordozás 
édes terhe. Nemkülönben az igazsdg/énye az, ami ezen az 
áldo" ünnepen áthatja, képes álhatni gondolatai nkat. szel
lem i tevékenységünket . 

A mai világ milliiirdnyi embertömegét, amelynek ma 
már minden egyes tagja külön egyéniség valamilyen fo
kon. ennélfogva énékhord07..6 - a jóság, a szeretet és az 
iga7.ság hordozójának tekinthetjük. kell tekintenünk. Dc 
ha é rtékhordoző mivoltukban akadályozva vannak. abból 
nagy bajok származnak. Ahol például elnyomás van s az 
an':lk nyomában járó 7.samokság. ott nincs stlvj6ság, ke
seruség és szenvedés annál több. Ahol széthúzás. SÓt há
borús..'ig dúl . olt elönti a lelkeket a gyúlölet hulláma. s dia
dalt til az értelmetlen halál és pusztulás - vagyis hiányzik 
011 a szere/ef/uk még a legparányibb szikrája is. És végül 
a gondolkodás szférájában. ahol az emberi s7.ellem tevé
kenysége zajlik. azért hogy meghódítsa - jó énelemben _ 
e7.1 a látható és megfogható anyagi világot s azt az ember 
szolgálalába ál lItsa - ha nem az igazságfénye ül diadalün
nepet. hanem annak éppen ellenke7.6je. akkor mérhetetlen 
károsodást okoz az emberi S'lelJem portáján. Gondolataink 
igazságtartalma ékessége az emberi nemzetségnek. Gon
dolataink hazugsághord01..6 tevékenysége pedig kétségbe
ejtö módon beárnyékolja az emberbe vetett bizodalmun
kat. egyben ékes jeiét adja annak . hogy igazán szabadon a 
gondolkodási tevékenység tertiJctén vagyunk_ E szabad
sággal visszaélni egyben a lelkiismeret elnémításd\ jelenti. 

Lukács evangélisla indfUatva érzi magát hogy közölje 
velünk a pásztorok megbizonyosodását aJTÓI. hogy ..szüle
tett néktek ma a Mcglartó" s a teremteIt világ lsten dicső
ségét zengi: a földön békességel lát, s az emberek közölt 
jóakaratot mindenki. aki magát arra alkalmassá teszi. S 
ennek most már nincs semmi akadáJya. mivel Jézus elhoz
la az emberiség S'1 .. 1mára az öllépítkezés elemeit - ennél
fogva lsten munk.1társai lehelünk . 

Egymás jobb megértését a lestvériség és a szerelet gya
korlás.'it fontosnak kell lekintenünk. Erre int és buzdit ka
rácsony ünnepe! 

Bencze Má rIon 
püspökhel)'elleS 

Az igaz Ítélet és a Türelem gyakorlásáról 
- SU llllstváll király Illlelmeiböl -

. A tUreImI fs u igaz !lélel gyakorlása a királyi korona ölödik 
elrrb.is~ Djvid kir'ly és próféla mo ndja: . .Islcn. a Ic ílé lelidel 
add I . ktrálynak." ts ugyanő mj$uu: .A kirlilylUlk linlessfge 
sureh u Igl1.ltélcltt." A 11Ire!emról Igy benél Pál apo5101: "TU
rel~k legyetek mindenki irS.n l." S; az Úr az Evangéliumban: 
.A h IXketúrblck ,Ital nyerilek meg lelketekel." Ehhe;,; lartsd 
magad, ~am: ha bcc$1l1e\ct aka. S",/; s"1.eremi kujlydgodnak, S"te.
reld uo Igu 1t~Ic\ct ; h. halalmlildbart akarod Illllarti Idkedcl. 11l_ 
rcJmel légy. V,lahány ... .or, kedves fiam . íté letei é.d"mJÓ ügy ke_ 
rül el&:\, .vaSY vIIamely f6bc:njw-ó bún vAdlouja. türdmetlenlll ne 
Vlu lkedjfl . e~kllvel &c: cró$klSdjfl. hogy megbUnleled; bironyel. 
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ingalag lenne h mul:mdó, mert a bolond fog.adal~1lt megnegi 112 
ember; fs ne is rlélke7,z Ic magad. nehogy királ)'! mfhódg~n 
I hitvány IIgyben forgolódva foll essék. hllnem az. dTfJc ilgyel Lll ' 
k:l.bb bír:ikhol. ulas(ls,t IZ 6 megbílalisuk. hogy a lörvény ne
rinl döntwIlck. Óvakodj brrónak lernll. lim örülj kirlitynllk lenni s 
nevel,telni . A lilrehne$ királyok kirii lykodn:lk. a Iiln'Jmellenek 
pedig zsarnokoskodnak. Hp pedig cgys"lCr ol)'1SvlIl~i kerill 
dé<!. ~ mclybl.'n r,élelet halil; mé1t6dgoddal összefér. I.ürdem
IIIC!. irgalomrn~ l . Cliklld6ús nélkül {Iélkeu, rgy IC51 majd koro
n'd dicséretcs fs fke,. 



DR. KOVÁCS LAJOS 

Az Erdélyi Unitárius Egyház 
az elmúlt négy és fél évtized a latt 

F ... ladalOm IIZ elmúlt negyvenöt cs~endó ~egl~nyes~sebb egy_ 

h' . 'onatkozású eseményeinek rövId lillekmtése_ Mmthogy ez 
1." I -~ ak·nd z idószllk sok mindent tllJtalma7~ lehetet en"",s ann ml en 

:észletérc kit~rnem. Kénytelen leszek bizonyos eseményeket egé
S7.c n röviden ismertetni. 

Az egyh6zaknak és köztük az ll!1jtMiU~ ~gyház~~. i~. a máso
dik világháborút követő új helyzetben, teljesen úJ korulmények 
közön kellen újras7.ervezódnie. 

Az állam ... Ilől az időponllól kezdve negyvenöt ~ve~ át. az egy
hh:lk miiködé$ét minden tekintetben a Vall.':'llgyl Hlv~taIon ke· 
resztül. bukaresti központjával és vánnegyel IIIspekto~al!1 keresz... 
tOl ellenőrizte. Az egyház az állami közegekkel tulajdonképpen 
csak közvetve. a Vallisügyi Hivatalon keresztül volt kapcsolat
ban. Ez az ellenónés fók~ppcn a legelső évtizedekbe~ r .... ndkívül 
eros voll. és az egyházi élet minden vonatkozásfu-a kller}edt. Az 
istentiszteletek állandó ellenőrzés alall állonalc A lelkésZI 5zolgli
latoknak a Securitate lillali ellenőrl.ése. az aZ1.a1 kapcsolatos fele
lősségre vonása gyako.ri volt. ~ Vallás~syi Hivatal k~pviselője 
központi és egyhá.zkön grfi lésemken .n~mden esetben JClcn volt, 
a7.0knak tárgysorozatát elozóleg ellenom:le. és a hozandó .hat~
zatokat jóváhagyta. Minden gyűlésről román nyelven jl!gy7.0-
könyvet kellen késlÍteni. A közvetítés t a közpon.tban az eloadó 
tan&csosok és vidéken az esperesek vége-lték, ak::iknek a Vallás
ügyi Hivatallal való kapcsolata !Ilandó volt. Bizonyos idő után a 
lelkészi szolgllatok ellenőrzése valamennyire alábbhagyott. de a 
lelk.észeknek a Se<:uritate emberei általi ;.:aklatása több-kevesebb 
lendUlettel, dc állandóan folytat6don. Egyes lelkészeket arra PTÓ
báltak kénys7.eríteni, hogy a velük szembeni kifogások elnézése 
fejében az egyhbJ ténykedésével kapcsolatos ügyekről megfele-
15 idóközökbel1 rendszeresen bi;.:almas jelentést tegyenek. Ezt 
egyesek kényszerúségból vállaltlÍk, dc voltak. akik hósiesen el
lenálltak, vállalva a megfélemlítést és a gyakori zaklatást. Hogy 
ez hány lelkésszel vagy egyházi tisztviselőveltörtént meg. meg. 
állapítani lehetetlen. Dc általában ehnondhatjuk. hogy a lelkészi 
é5 tisztyiselói kar, valamint az egyhöi7.i élethez közel álló világi 
elem hivatástudatr61. bölcs meggondolásTÓl ten tanúbizonyságot. 
és kö telességét a7_ adott viszonyok közön húséggel teljesítette. 
Voltak mind az egyházi központban, mind a Teológiai Intézetben 
és a lelkészi kllJban olyanok, akikről az emberek tudták, hogya 
Securitate-nak rendszeresen s7.olg:!ltatnak információt. Ezeket 
igyekeztek kertiini. és velük semmilyen vonatk.07.ásban ellentétbe 
nem jutni. Voltak lelkészek, akiket meghurcoltak. dc letartóztatá
sukra egye lóre nem kertilt sor. 

Ez a helyt.::t az 1956-os magyarors7.ági forradalmi események 
utlln gyökeresen megvá1tozott. Szervezkedési vagy rend
szerellenességi v:!ddal megkezdődött sok 6rtatlan ember. köztük 
teológiai tan:l.rok <:5 hallgatók. valarnint lelkészek letartóztatása. 
A Teológiai IntéZCI unit.árius karának három tanárát. Simén Dáni
elt, Erdő Jánost és Lórinczi Mihályt_ Kelemen Csongor. Nyitrai 
Levente és Sándor Balázs teológiai hallgatókat, a lelkés7.ek közül 
Nyitrai Mózest fcl..."égével együtt. S7.abó Dc7.sót. Benedek Ágos
tont, Bálint Ferencet. Gellérd Imrét. Székely Lászlót. Végh Mi
hlllyt, Kelemen Imrét. léta Áront húsz évig t erjedő fogságra és a 
legmostohlibb körtilmények közöui kényszennunkára itélt<:k: az 
Unitárius Kar és az egyMzi központ könyvelójét. dr. Ünnössy 
Károlyt ítélet nélkül. adminis7Jriltív bllnlctésként ismeretlen 
hel)'re hurcolták. Az clrtéltek a7. 1964. évi általános :unncsztia
Icndclctig végig el voltak zárva a világtól. s hozzátartowik róluk. 
h ök családtasjaikról semmit nem tudtal" A legenyhébb büntetés 
ö t év volt . 

KB1ben al. onhonmaradotLak hclYl.tte egyre súlyosa.bbá. bi-
7.on)lalanabbá v~lt. Az addigL nyolc egyhtr.kör számáI négyT<~ 
csoU:enLcl1ék. M mdcn szervczkedés. a Dávid Ferene Egyle!., a 
NÓSl.o' Cb~g is az Iljúsigl Egylet múköd~$C megszúnl. A valllls -

tanftá.'l a konfinn:lció elők6szll1etévé korlátozódoll, és csak 
szombat délután vagy vadmap délclóu a templomban. a tanács
teremben vagy a lelkészi irodán volt lehetséges. Aztán 1948-ban 
bckövetke7.e1l a7. iskolák 1I1amosftása és a7_ iskolákkal bármilyen 
vonatkozásban levő alapítványok elkob7.ásD. Egyhli:t.unk két fő
gimnilzium~t és harmineöt helyen múködó több tanerós elemi is
kolánkat IIlIamosították. Ezt követle 1949-tól kezdve a kollekti
vizálás embertelen gyakorlata. Az egyház az egyházközségek a 
lelkénj lakáson és kis kerten kívül minden ingatlant elveslÍtet
lek. 

19.19·ig Erdélyben a 16. század második felétől kezdve egy re
fonnátus és egy unitárius önálló teológiai fóiskola működött. 
Ezek 1949-ben megszúntek és az állam kezdeményezésére, a 
ValIásUgyi Hivalal irányításáyal és ellenónésével egy egységes, 
egyetemi fokú teológiai intézet létesillt. az addigi református teo
lÓgiai főiskola épületében a kolol.$vári és nagyváradi refonnátus 
egyházkerli letek, a német anyanyelvú nagyszebeni evangélikus. 
a koloz.wári magyar evangélikus és uni tfu-ius hallgatók részére, 
rektori hivlLtallal és három dékánátussal. EIs6 unitárius tanáraink 
Erdő János, Kovács Lajos és Bende Béla professzorok, Simén 
Dániel. Lórinczi Mihály és Péterffy Gyula előadó tanárok voltak. 
Az unitfu-ius tanári könyvtárt át kellett szállítani a közös intézet_ 
be. Késóbb a dékánátusok megszúntek és négy évenkénti ciklus
sal refonnlitus, evangélikus és unitfu-ius rektorok kerilltek sorra. 
fgy legutóbb az 1978-82·iki tanulmányi években a rektori tisztet 
Erdő János professzor töllölle be. A:J.. elítélt tan:l.rok kÖzÜl rehabi
litálás során egyedül Erdő János nyerte vissza állás!t. 

Eleinte megfelelő számban vehettünk fel teo lógiai hallgat6kat. 
Számuk 1970-ben még huszonhat volt. Az első korlátozás 1977-
ben kezdődött. I 978-ban és attól kezdve a kommunista rendszcr 
végégig csak egy vagy két hallgató felvételére volt jogunk. A 
legutóbbi években a hallgatók száma tizcnkel1óre csökkent. 

A Teológiai Inté7.e lben Szabó Árpád, Lórinczi Géza, Lórinezi 
Mihály. Bendc Béla. Izsák Vilmos és legutóbb Rezi Elek szerzett 
doktorátust. Külföldi Wlitárius testvéreink kÖzül az Intézet Szán
tM Donald New York-i lelkésznek és John Killy-nek, Világszö
vel.'iégUnk elnökének adományozott elnöki címet. f1;- külfóldi teo~ 
lógiai intézetek közül dr. Kiss Elek, dr. Kov&cs LaJOS és dr. E~o 
János a Chicago-i unitárius főiskolán. d~, S7.abó ~ád a ~~Ia
ors:t.ági Montpellier-i egyetemen nycrt U5zteletbeh doktort elmet. 

Teológiai hallgatóink az egész idós7.akban a sátoros Unnepc
ken legátusi szolgálatokat Yége7.tek és I~gát ust foga~ egyház
kÖ7..séji;eink ifjainkat minden alkalom~nal Jelel1tós anyagL támoga: 
tásban részesítcUék. Ez alkalommal IS a legátl.l.'lt fogadó lelkészt 
esahiooknak leghlIlásabb köszönetünket nyilváníljuk, 

Harkó Zoltán lelkészjelölt volt az első, aki az Ilj ~ad~mi 
rends7.erbcn 19M-ben két éves ösztöndíjjal 3 manchesten umtá
Tius fóiskolfu-a kiutazhalotl. Ó egy év lete l t~ után az Egres~lt Ál: 
lamokba távozo\l, emia\l éveken át nem ~ik~rU!t senki t kűlr6ldt 
tal1ulás ra kiküldeni. Végül Sza~ ~~d cgy .évlg_ és négy h~a~ 
pig, Kiss Alpár egy tanulmánYI éVIg. Andrásl Gyor~y egy évlg 
Chicago-i unitárius fóiskolán, Nagy Ferenc és ReZI Elek egy la: 
nulmányi évig, és végül a legutóbbi tanulmányi évben Kás7.0m 
1ó1.5ef Manchesterben tanulhatolI. 

Az egyházi Nyugdíjin tézct 1948-ig zavartalanul és eredmé
nyesen múködöll Ekkor II VaUásllgyi Hiva tal rcndclkedse fo ly
tlÍn az állam tu l ~jdOnába Illent át. wnely a Nyugd(jin télCtne,~ 
ban};ball taMlt pénztartalékát <:s nagy é rtékU épületét elvette. !lZ 
év múltán. 1958-ban a VallásOgyi H iv/ual utas (totta az e.~yhála
kat saját nyugdíjintézct~ik újbóli . lI1cg$".tcrve].ésé~e, anélk.u~ h~ 
binnilyen anyagi segíl.'iéget nyú JlolI voln3. és ~~ elveti J~. ~. 
bánnit is visszaadott volna. Egyhálunknak az ~J Nyugd~JI~t ~: 
tel 6riási crófeszftéssel. zér6ról indulva kelleti úJras:.terve.ZI1l. a 
la az egyh:b.k:ö7..ségC}; példaadó, rendHercs hoz.tájMUI4dnak. 
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NyllgdlJintb;el rokO~"tO~HI.1 iíjrn megero.'iödötl, é,s lJz. állom IIJtal 
elMJt nyllgdlJaklJl ll11nded(hs 1l00uo~~n ~' JUdln lif.et~' . _ 

Al Unit!iriu~ Kö1.l6ny, amely egyhbJ élelUnkbenJClentos S7.e
rqxt ját~1.01I. megs~rl!ll. Eg~ idóre al. 1861 -ben létesOll Kercs~
lén)' Magvető me&Jelenése'~ 51.0nclel1. Véglll 1971 -ben. ?7-lk 
ó.' fol)'amkéul megjelenhetell , ullSyedévenkéut 64 oldal IcrJCd~ 
lemben, Az álllllni cenf.úm és ön~éuyes sf.~vegválloztalások. mI_ 
aU, • lelkészek jó rtsze bi,onyos IdIí után többé ncm volt haJIIIl~
dó lrisllit bekll ldeni, fUképpcn 37.6.M. mert ft megc;sonkítOIt. Icm_ 
vidrtell vagy megválto1.tfttott S7))Veg alá a. szenonck nevét oda 
kellett Irnia. A lelkés7.ek egy részll többS7))n sllrgetésre kOldöu be 
cgyházi beszédeket és beszédvázlatokal. A ValJásllgyi Hivatalhoz 
ellenór7fSre felkllldölt SZöveg lilta l~bau több M~apos késcde: 
lemmel jelent meg. De Igy is ~ ro ly~lr:tt al'. egyházI ~Iet szel1e11ll 
színvonalának fetmtlll1ásában JClentos ténye7.6nck bl7..onyull. Az 
óV','I1ként felterjcsztell nyomd:u kiadási tervek túlnyomó ré~zét 
rcndS7.crcsen c!utllSltothlk. Bizonyos idő után a Naptár könyv
alakban való megjelcnését nem engedélyeziék. Meg kellett elé
gednllnk a Falinaptár kiadtt~áv al. 

Az elmúlt negyvenöt esztendő alan az alábbi kiadványok je
lenhettek meg: 

J, Nég)'szdz tv, J 568- 1968. Emlékkönyv az Eg)'116z mega/api
/d$á11(lk 400-ik él1ort/lllája a/ka/mdbél. 

2. A: UllildrirU' Kd/t dtdo/go:oll formálxm 1'/I1á megjclcl/be 
elönőr J983-/XlII, mc/ye/Il Ktpl'isdő 'lifl/ocs mcgbfzásáMl Erdö 
Já/lOS b LQrillczi Uí.szló munkája fellc /t:l1l!/ÓI't!. 

3. Az tllt:kcstQfryl' killdása loá//ozal/ml formában. 
4. Kis Hiblia. Lőrincú László ts Ert/ö Jdl/os :rzcrkcsutstbcn. 

5 . Dr. Ki:rs E/ck : Unildrhu Ká/é. /968. 

6. /mllkötl)'l' MI'cink lumnli/a/lira. SurkCSt/clIC KO'I'ács Lajo:r. 

7. KO'I'dc:r LAjas: RiSl..i/d 112 evangélium iigJéln!n. Prédikáci-
6:r kötcI, J983 . 

8. Ba/dzs Ftrcnc: Közir/lle/ó (,wUlgi/illnl. 

9. l!rdöJÓl/os: 1col6giai 1I1f11tlmdnyok. /988. 

EgyMzunk mcg3lapltásánalr: 400-ik évrordulóját ünnepélyes 
Zsinati Főtanácson 1968·ban ünnepelIÜk OIeg Kolozsváron, Tor
din és a dévai várban, runc1yen több szú hívUnk 6; több minI 
200 kOIföldi unitáriu5 veli részt. főképpcn az Egycslilt Államok
bólis Európa klilönbözó oIS7.ágaibó1. Angli4ból. Svájcból, Nyu
gat.Némctorsúgból. HollandiábVl. MagylU'Or~'Zágról és Cseh_ 
$zlovákiábó1. A Kolo7.sviron tMlOII ünnepi istentiszteleten úrva· 
esorllOszt:!.s is volt. 

Ugyanesalc (Innepi zsinati Főtanácson nagyszabású ünnepsége
ken emlékezeti mcg egyházunk 1979-ben egyházunk alapítója. 
Dávid Ferenc m~rtíthal:UliMk 400-ik évfordulójáról. Az ünnep_ 
ség második nnpjlin '1.arándokl:is volt a dévai vtl.rba. amelyben 
szintén nogynJmú unitárius testvérunk veli részt itthonról és 
kU1fóldrol egyar!nl. Mindkét Onnepségcn :rl! állWll és a kU1önbö-
7.6 valli\sfeleke7.ctek a legmagasabb súnten képvisehellék magu
kal. 

1974-ben Vihlgs1'öVeL~égünk Végrehajtó Bi'l.otts4ga gyülést 
tartoU Kolo7.sváron. 1977-ben. nagyszeru tcológiai konferenciát 
rende1.lfink ugyaucsnk KOlol,Sváron, II llIelyen 3 világ minden r~-
571161 vi"ghfrú lcológusok vellek részt. 

A bukarc~ti és " nagyszebeni Egyelemi Fokú Ortodo~ ImélC> 
lek és II ko101.sdri Protestáns Teológiai Intézetek 1983-lól kez
dód6cn évenkénli egym!$ utáni solTendben interkonfesszionáJis 
ill6scket rendezlek, amelyeken az ol1odo~, II katoliku$ & II pro
tesl4l1S ~&yho17.ak legfőbb ve'l.et6i , toológiai UlIl.Srai és előadó ta
nbosl.! vellek tÚ'l.t. Ez alkalommal mindig egy-egy, a bék6'c1 
kapcsolalo!. vagy közérdekű. és egy teológiai til.rgYÚ előadás 
h~g7.oU d. Ezekcn a gyűléseken minden albiommal mi is k~p
v'lIClltllUk magunkat. Az utolsó, 57.!m $:t.crint Ötvenedik ilycn 111-
I&!kOl.ó 1989·ben volt Kolouvt\ron. 

Az ullittlriu5 61 • 81.abadelvú egyhti7.akkal való bpcsolataink 
f6kéPPCI~ az első idószllkban nagyon korlátozottnk voIlak. A 
kommulu51a rtnd1izcr idónnklihan e16n'ör 19M-ben kaptunk en
gedélyt kl11fbldl lIIausra. amIkO! Vl14gsl.6vetstgUnknek Hligá_ 
ban 11111011 vll'gkongresS I!'I.~án rés7_, vehetett Ur. Kiss Elek pIIs-
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pök, Kov~cs Lajos egyMzi fójcgYI.ó és Sebe Ferenc c1ólldó tllll'_ 
c~s. Mindhlinllan je"en lel!ctlllnk az 1967-ben Londonbau tll11011 
v.14gkongreu7.\lson '5. EUol ke7Ave egyhbunk ki!W:bb vagy na
gyobb léls7Ammal v. ÖSS1.cS ~ 'wltln taJtolt kongre.~szuson 'gy 
1972-ben ft né.nelors1Agi Heidelbctgben. 1975-ben a k~adai 
Mon.tr~a lblllt, ahol három évre elnökké vála.s:.ttollak, 1978-ban al. 

angh:u O:,;fordban, 1981 -ben Hollandi~ban , 1984-ben Tokióban. 
I 987-bcn az EgycsIlIl Államokban levő kal iforniai Palo Alloban 
és Véglll . 1990-ben ft némell)f$7;l\gi Hamburgban rént vett. EI: 
mondhatjuk, hogy cl-cken a viltlgkongrcsSlu!iOkon, awk munU_ 
lataiban cselekvócn r6;ZI veltlltlk. egyhá7.unkat nemes öntudattal 
és felelősséggel k~pviselve. 

.A ~allá<iOgyi Hivatal, az 1968-iki emlékl.sinotot kivéve, vidéki 
7.sln.:!.\} ffilan.ácso,t nem engcdélyelell. Az. el5Ó engedélye7.ett pUs
pökválasztóI 7.sll1l\t 1972_ben, Székelyudvarhelyen volt, utána 
1976-ban Marosvi\sárhelyen. 1981 -ben Brassóban. 1984-ben 
Tordtln, 1988-bon Székelykeresztúron tartottunk 7.$inoli Fótantl
csol. 

Az IlM6·brul Székelykeresztúrolt püspökválaSZlói zsinati fóta
náeson egyházunk 7, az 1955-ben Kolo1-sváron tartOtl Főtan:l _ 
cson 3 1. oz 1963-iki kol07-sv:\ri Fől:lllM;SOn 25, az 1966-iki ko
I01-svári Főtan~eson 2. az 1968-ik eml~k'l..Sinaton 5, az 1969-iki 
kol01.sv~i ~őtonácson l , nz ~9?2. iki székelyudvarhelyi püspök
választó Zsmalon 6, az 1976' lk, mnrosvásárhelyi Zsinnton 23, az 
1981 -iki brR.~sói Zsinati Főtanácson 4, az 1984. évi tordai zsina
ton II, az 1986. évi kolozsvári Főtanácson Kirk Lucienne fran_ 
ciaornigi lelkés7. teStvérUnket, és végUl 1988-bWl a székelyke_ 
resztúri 1.sinaton 10, ÖSS1.esen tehát 1946 - től kezdődően 136 lel
készünket sZenteltlIk feJ. 

198 1 · től 1989 végéig lOS egyhbJr:ö7.ségllnkben é'l 36 le
ányegyháuözségünkben egy 1131)ig tMlÓ püspöki vizitációt tar
tottunk, runelyek híveink hitéletének erosíté'le s'l.1lmpontjából 
nagy jelentóségúeknek bi'l..onyultak. 

Gylllekezeteink je lentős rés'lfben, dc OIég nlÍndig nem elegen
dő s7.!mban rends7.eressé vált a szeretetvendtgségeknek téli idó
suk okban való rendezése, 1II1lclyek az egyhli7.i élctlcndmetcseb
bé tél eiében 61 anyagi szempontból is jelentósnek bizonyultaJc. 

A konfirm4ci6i ünnepélyek jelentősége és szépsége az elnyo
matás idószakában nagymél1ékben megnövekedett, és a hívek 
nagy S7.ámánalr: részvételével nagyszeru ünnepi alkalmak.k:á váJ
t.:!.k. Ugyanez 411 az úrvacsoroosztásrn is, amelyen a hfvek nagy 
buzgósággal vetlek részt. Erooményesnek és áldásosnak bizo
nyult o hitcrosftó. szószékescrés és ökumenikus istentiszteletek 
beve7,clésc is. 

Kapcsolalllnk külffi ldi. fóképpen nz !mgliai és az észak_ameri_ 
kai unitárius testvéreinIckel. mindenekelótt Világs:tövetségünk 
rrankfuMi központjával. állandó volt. Nincs l e hetőségünk arn, 
hogy ebben a rövid tájékozt~tób:ln n kUlfQldi magasrangú egyhá
zi v e7,ctő k. lelkészek és In~sok nevél relsoroljuk. akik egyhá. 
zunknál látogllttt~ t tCllck (hasonlóképpen nem ismertetjük részle
tesen arokat a látogatásokat scm, amelyeket egyházi ve7,etóink n 
különb!i7.6 tcstvéregyházaknál teUek). Nem adhatunk tájékoz
tat:!sl1lWkról II regionális teológiai kongresszusokfÓl. elóadások
ról és egyéb lalálkozásokról scm, amelyeken fUképpcn Erdő 1(i
nos, Sl!l\bó Árptld 61 Rezi Elek, valamint jómagam évenként 
többn.ór is részt veli link, és 37.on ig)'ekezlilnk. hogy egyhbun
kal minél nélcsebb körben ismerné tegyük. 

Dr. Kiss Elek püspök hunonöt évi szolglilot után. 1971. de
cember 7-én nyolevunnégy éves korában, hosszabb betegség 
után elhunyt. Temetése II Vallásügyi Hivatal képviselői, a testvér
eg)'há:.tll.k vC7.clói. a F6lanocsi lagok, lelkészek és egyszerú gyU
ldezeli lagok nagy nlÚmlnnk jelenlétében áhallinos rész;vét mel
leu tÖltéut . A HAnokok. 1,11.~pök nly'"kfia et!Yh,Úunk és népünk 
érdekében vég7.c1l eredménye' nlllnUj&t kellóképpen méllattft. 
A temetési bcs t.éd III alábbi ~'Zavakkal jeJtelllez;te: .,Erős akaratú. 
v~SS7.org91"n1. ón~si munkllbllású, szilntclenlll munkálkodó, too
lógipi és tudomltnyos m,mkák egész; sorát l~trchozÓ, m~f\ék1ctes
ségben és erkölcsi magptllrtásilban példlJbdó. szUlófalujilhoz eI 
szpkfth lltlllian sldlukkal ragllsl.kodÓ, az; egyhb~ II tÚB9d:llOlll, 11 



nép javáért mindenét rcMldo1.ni kész prófét,,- bölcs vezetó és hú. 
ségcs Jb.us.·tanllV:iny volt." 

A megllresoocn pUspöki s7..ék betöltésére 1972. mlircius. 19·én 
a ~ékelyl,ld\'arhelyi Zsinati Fótanáuon került sor. A jegyző· 
könyv jelentése .S1.cri~t ft 79 ~e~ott $la~llZIItból .18 dr. Kodes 
Lajos egyh'z..i fó"egyzo teol6gllu tnnárra Juton. A Jelentés megál· 
lapftotta. hogy .. e1. al. eredmény az egységes akarDlllak és erónek 
a bi:.wnydga volt:' 

A követke1.ó tvi egyhli7.i Fótanác$ egyhb.i fójeg)'7,ó·pllspök· 
helyettesnek dr. Erdó J:inO$ teológiai tan:lrt viIJa.o;ztotta meg. 

A második világháborll utáni idöszak ffigorKlnokDinak névso-
ra: 

Dr. MiM [)jrinc /946-1952 

FuenCl Jámi /953-/960 
Kueki András /953-/968 

Ke/~en LAjos 1960--1963. "aláIáig 

Dr. MiM Imr~ /964-/968 
Dr. Barabáss)' LároM /969--199/. "alá/áig 

Szikei)' János /970-1975 
Dr. Miká Imre másodszor 1975-1977. haláláig 

Dr. G)'ormarll)' Árpád /978-1989 

Jenei Dezső 199O-r31 

Az egyhb.nak és az egyes gylllekezctcknek a felvázolt mosto
ha körülmények közölltovábbl1l is élniök kellett és tovlibb éltek, 
mert egyhlizi és vitági ve1.etóink. lelkészeink és hrveink megér
tették, hogy egyházunkat csaj,; nagy és 'Ilandó áldozathozatallal 
lehet megmenteni. ~s a gyUlekezetek vátlalllik az. egyház erkölcsi 
és anyagi megsegítését. Nem adt!k fel II kUzdelmel. Az egyház 
egész területén Önzetlcnségról. áldozatdllallb:r611ehetell hallani. 
A bombázás minI! megsemmisült vadadi templomot és a tűzvész 
miatt kiégett kökösi templomot újraépftették. Bemlenszcntmikló
son felavanák a felújított templomot. Az egyetemes egyház gyúj
téstMI templom vagy imaház létesítésére alkalmas épll1eteket 
vásároltak mcg csikszcredai és homoródkőhalmi új gyülekezete
in~, valamim nafyvru-adi és kO!ol.5vliri .iriszi egyhál.köl.ségeink. 
Mmdenfelé mCfll~dull a lelkészllak.ások. gyll1ekezeti tennek épí
lése. A pIIspökI VIzsgálat néhány kIvételtól eltekintve mindenütt 
rendbcho7.0lI, kijavíton, megújítolt templomokban, lelkészi laká. 
sokban és újolman létesíten gyülekezeti tennekbcn gyönyörköd
hetett. önálló lelkészi állások létesllltek Bras5Óban és Székelyud
varhelye? fme az utóbbi 45 évben épített lclkészi lakások: Bá
gyon. 5mfalva, Bö7.Öd. Cs6kfDlvII, Harangláb. Jobbágyfalva, 
Ma~yansákod, Marosvásárhely, Nyárádgálfalva, Szabéd, 51.enl
g~ru;:e, Szé.ke ly~ál. Sl.entháromslig. Alsóboldogfalva. Fiatfalva, 
FutosváralJll, KIssolymos. Sl.ékelyszentmihály, Tordátfalva, Vá. 
rosfalva, v6s:irlás útj:ín Ádámos és Kob/i tfnlva. Tanácstennck 
épUltek AIs6felsószentmihlilyon. BethlcnszcntmiklÓson. Koron. 
don. S .... ~kclykeres-lJúron, Homoródsl.entmártonban, Homoródvá. 
rosfalván. Árkoson. Bölönbcn. Sepsiköröspatakon. Kökösön 
Csehétfalván, Csekefalván. és mindez a legmostohább körü1mé: 
nyek köl,ött valósulI meg. 

Az elmúli negyvenöt év egyhb.i tevékenységére visszatekint. 
vc, ~1i1!1 mondunk gondviscló Istenünknek, hogy a legnehezebb 
kö.rülményc~ k~-wu. gyakori megalhtalásaink és megpróbáltat:!_ 
$amk nekéz Id~zakában is segített, bátorított. erót adott. vigasz. 
tal~. gondot vt~elt ránk. Atyai szeretetébe kapaszkodva, hozzá 
buzgó lélekkel Imádkozva, elmondhatjuk hogy egyh6zunk törté
~elmi hivatást te~jesítell; a feltétlen istenhitet megtartolla, az ósi 
~rökséget megóm,te és híven :lr.olta, élniakaráslIban egyetlcn pil
anaIra sem torpant meg. E7.érl elsősorban nem búnbánatot kelJ 
:allllnun~, hanem nemes megelégedéssel el kelJ mondanunk 
log~ ÓSI lelklll~lIcl megállolIunk ru-.on al. evangéliumi alapon: 
~Ille y a ná1J.rCtl Jézus. példaadásllb61. ul evallgélium hit . és er
h~~Mal~1 ö~k. i~s7:ruséggel suglir/ik fclénk. Elmondhatjuk. 
III y e n ~ IOSI Idós7.akban az elólIUnk j:irtak ncUeméhe1. 

éh6knak bu.ollyuhunk. Legyen ... \: áldottak egyházunk azon 

egy~'1.i é.~ viIAgi ve1.ctói. IIIdk mindcnnapi életUnket bölcsc$s~ _ 
gel . lrányl,lották. Isten áldása legyen cgyhbunk minden eg;s 
ta&Jlin. akIk egyhá1.unk és népUnk iránt i ragaszkodMulcról, htisé
gUkr6I. hely tállásukról és anyagi áldo1.llthoutalukról idór6l.id6_ 
re áldoll tanúbizonyságot teltek. 

• • • 

A'I. 19~9 . december 22-tn végbement rOlTadalom egyMzi éle
tUnkben IS mélyreható vliltozállOkat terernlet!. Mindannyian tele 
vollunk várakozással, reménységgel. Megérintett a régóta áhftoll 
uablKlság szele. Jólesett lIITa gondolnunk, hogy egyh6zunk éle. 
tében megszűnt a tcvékenységllnkel minden vonatkozásban el
lenól"lD és korlátozó VallásUgyi Hivatal hatásköre. Sok tekintet_ 
ben ~7.abadd~ .váltunk. Orömmel vettük tudomásul. hogy ezután 
annyI teológIat hallgatót vesztlllk fel, amennyirc SZUk$égUnk van 
hasonlóképpen megelégedéssel veltUk tudom&sul annak a mé: 
Iyen megalb.6 rcn.deletnek a hatálYlnlanftádt. hogy otthonaink_ 
bnn a legközelebbI hozzátartol.6inkon kívUl kll lróldi vendégeket 
nem fogadhatunk. Megnyflt a lehetőség egy1cte ink újraszcrvezó. 
dé~rc, munkába állításlira. és régóta nélkUlö7,ött néplapunk az 
Unitárius Közlöny újbóli megjelentetésére. Jólesett tudn~nk 
ho.gy ~u1,ejö:etelein~et többé nem ellenóni !I'I. ál lam, és a sajtÓ 
sZlgoru el1enon:ése IS megszúnt. Végre a rádió hullámhoss7J.n 
~eres .... tül i~. bár egyelőre csak szúk körben. de s'l.Ólhatunk híve_ 
mkhe'l.. Mindezt a s7.ahadság egyéb adottságaival egyUtt öröm_ 
mel vettük tudomásul. Nagy bi7.akodá.ual tekinlellünk a jövőbe 
egyhbj és nemzeti vonatkozásban egyarlin!. 

Azonban igen. sok. remén.ységllnkben csal6dnunk kelletL Leg_ 
tennénetesebb JOgamk tekintetében mindennapi életünkben ke
serű érz~e~d telt n:'eg lelkünk. Ahelyett, hogy a kezdeti ígére
tek szennt kisebbségI lét Unk DlapveIÓ kérdései megold6dtak vol
na. egyre több akad:!ly tornyosult elénk. ~letUnk $(Ik vonatkozás
ban ~i7.onytalanná vált. A szeretet evangéliumi le lkUletét addig 
nem Ismert mértékben igen gyakran II gyúlölet, a tUrelmetlenség 
és. rágalmazás sl.elleme váltotta fel. A meghirdetett programból 
ahg valósult meg valami. Gyennekein\: jövője mélységesen ag
gasl.tÓ. Egyik alapvető sércImUnk a.z. hogy II kultusztörvény ter
vCl.Clének a Parlament elé vDló terjesztése. amelyel alapos tanul
mányozás után kivétel nélkül az összes egyház elfogadot\, és 
amelynek legelemibb jogaink érvényesítésére, jogtalanul elvett 
javaink, iskoláink, ingatlanaink Visszasl,cl"/.ésére. egyházaink 
anyagi létének biztosítására alapul kell s:.wlgálnia. a sokszoros 
követelés ellenére eddig még nem történt meg. A Magyar Egyhá
zak gyakran Ulésező tanácskozásainak felterjesztésére eddig még 
nem érkezel! semmilyen vil lasz. 

. Mindez. a gazdasági helyzet foko7.11tos romlásIival egyide. 
Júleg, cgyh6zunkat is igen súlyosan érinti. Dc jogos kUl.delmlln
ket, a többi Magyar Keresl.tény Egyhb.zal swrosan egyllttmun
kálvll, löretlclllll foly tat juk tovább. Egyházunk a mllltban is 
gyakran folytatott nemes harcot életben msradásáért. és Istenünk 
min-dC\l esetben gondOSkodott rólunk. Benne bízva, h07zá imád
kozva és mindennapi kötelességeinket becsUlettel folytatva. re
ménykedó szívvel tekintünk nemzel; és egyházi életünk elé. Eb· 
ben a tekintetben lelkészcinkre a hivatásszerű munka folytat ás" 
ban clut4n is szent kötelesség hárul. BC7.unk abban. hogy lsten 
ezután is gondot vise l rdnk, és minden olyan ténykedéslInket 
megáldja, mely egyházunk és népIInk jobb, becsUletesebb. igaz
ságosabb, boldogabb életét biztosítja. 

Salamon királynak közel két.ner csztendóvel e1.clóll elmon
dott és általam újra meg újra idézni szokott szavaival zárom so
raimat: ,,Al. Úr, a mi Istenünk legyen velUnk. nmiképpcn volt a 
mi Atyliinkkul. Ne hagyjon el rninkel, el se távoz7.ék tólUnk, ha· 
nem hajtsa mu!:ához u mi s71vllnket. ho!:y járjunk minden Ó uta
iban és óri7-zUk meg parancsolatait. rendel~sei t és végl.éseit. 
amelyekct Atyáinknak p;u-ancsolt." 

(I.Kir 8.37- 58) 
KOLOZSVÁR 

* 
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Dávid F e '"eRC Egylet 
OKTÓBER 

OkJ6ber 4.1" _ ,oa.IIJ",op - dtlulIÚllarlQ/la ószi első össujö· 
,oeIdlt a peslSzcntlórilJCi unitárius templomban a Dávid F",,1IC 
Egyfd . 

Dr. Jakab Jt";' fC'IUsz bibliacJvas&a ut6n Törö« Tamár, a 
D60Jid Fer~ Egylet el"iJk ~~nyit6INsúdtben ~gtmllkC'zet~ 
lU e/mait időswk. IJsszejövddC'lföl. Elmondta. hegy a korábbl 
lJ,sszej~'deld C'lóadlJvendi,RC' volt dr. Erdó J6nos kdoz,n'ári egy· 
hdz; Jóje"w. dr. Stab6 Arpád koloZS'o'ári teof6gioi professzor. 
val(lm;nt dr. Bodor András ny. egydemi tanár, o kolozsvári Dávid 

Fc"'/IC Egy/tt elnöke. 
A Kriw JárIos ünflCpsig elóad6ja dr. Kriu~ Ildikó, o Bartók. 

Btla ülIMfJsigi dr. B6nis Fer(!fl(; professzor I'Oft. Bart6k Tánc.n· 
~;tjlt Köf1/U!nd.Y KfÓfa ~OtIgo:amiwlsznó ad/a eló. Egy.egy elóa· 
d6sOtl tüzremulWdlJlt Smkbwts Imrt, Suka Sándor, O. SzaM Ist. 
ván. RaJ:.sónyi Gel/irt. reneszánsz unél'el Kürthy Rékb és SzaM 
bol/. 

Szirue Gábor fcst5múvbz " Protes/antizmus és képzómúvi. 
ne/H crnu!II beszill uröl o kimerfthetetlen. ellen/m(mdásos témá· 
ról. ElóodáslIval o kJj~etkelö hasábokon ismerkedhetűN: meg. 

T'drök Tomás üdvöziJIte Raksányi Gdlért Kossuth.dfjas kiváJ6 
múvtszJ. oki igen nagy lelSZbt ara/Oli Ntme/ h LászlÓl is Dá~'id 
Fere/ICd idéző fefo fvaslIsál·aJ. 

Az ülVlepstg u/án o gyülekeuti teremben mig soMig folyt a 
besztlgetés 5tirue Gáberrol. 

Az ibmepsigtn riszt vett Btncze MártOtI pűspökhelyelles, egy· 
Mli elniJk is dr. U';rincz Ernó mb.fogondnokhelyettes. továbbá a 
budapesti és a pes/szellllórilJCi gyülekeut számos presbitere, és a 
Dávid Fere1lC Egylet sok tagja. 

Protestantizmus 
és képzőművészet 

A képlóművéS'/.ct a látás művészete. hatását főleg a sze· 
men keresztül fej ti ki. Csodálatos az a kapcsolat az embel' 
és a világ között. amit a Slem közvetít. Ha egy arcot igen 
rövid ideig pillantunk meg, akkor is képesek vagyunk akár 
évek múlva élesen emlékezni rá. és bármikor felidézni. 
vagy kiválasztani. Ám ha ezt az arcot más számára sza
vakka! kell Icfmunk, úgy, hogy 6 is felismerje. kiderül, mi
lyen nchc1.ctl alkalmazhatók. a szavak a látott világ leírására. 

Az ember több millió éves kifejlődése során e!'sősorban 

a szem vált a legért:ékenyebb és legközvetlenebb énék
s7.crvvé. 

Amikor a vallás, a hit kérdéseiről van szó, a lét valláson 
keresziUl való é"elmezésérő l. vajon lemondhatunk-e eITől 
a legős ibb. legerősebb kapcsolatról? 

A protestantizmus éppen ezt tette. 
Nem 37.onnal. Luther hívei közt ta13ljuk a Cranach csa· 

ládot. ld. Lucas keze nyomán ismerjük a reronnátor el· 
57..ánt. szuggeS'ltfv ardt. S7.crencsére. Rcmbrandt S7..ámos 
műve leli népszerű a protestáns köZÖsségekben. köztük a 
hites "100 forintos lap". Ám ez kev6: kivétel, ezek is a 
művéS7.ck kezdeményc7.ésére jöttek létre. Az ő hitük su
gallta a műveket. A protestantizmus nagy prédikátorai nem 
klvánták bevonni a képz(imúvéS7.ctet hatáskörukbe. A 
"mes:r.elt templom", ahol a puritán szó és ének uralkodik. 
ahol csak a lélek S'/.emei látnak, ahol a képzeletet a prédi. 
káció ve:r..érli , ez volt il kIvánatos. 

6 UNITÁRIUS ~LET 

Vajon mié" ? 

~óma válasza. melyet a tridenti 7~~inat fOgalmazott meg. 
telJcs erővel bevonta a képzóművés-/.ct minden fonná 'át 
visS'/.atérltö munkájába. Soha nem látott erővel jelent n!g 
a látványa barokk templomokban. 37. a bonYOlUlt élmény 
mely:t a tömegben is egyénenként kell á!tlni. mely min~ 
den pillanatot telf!etté v~ l tOZtatoll. amit 37. egyén a helyszí. 
nen töllött. ~a ahg tud~~k elkép7.elni. milyen erővel hatott 
~l a Iátv:mYI hatás. az uJdonság erejével is a hívekre. Meg 
IS lelle hatását. 

.A hare heve alakította ki azt az elS7..ánt ellenállást, ami 
m~ndenben más kív:mt lenni. mint Róma. A más jeUegű 
muvészet nem volt elég. Cranach 6: Rembrandt.. A teljes 
ta~adás adta az igazi elkülönUlést. Igy ala1ruh Iti. hogy 
minden ábrázolás .. hívság", fe lesleges cicoma. igaz hívő
höz mélta tlan kUlsőség, 37. elmélyült áhitat akadálya. Dá. 
vid Ferenc az orgonát is s:r.ámúl ni Idv:mta az istentisztelet
rő l. hogy megöri7.7.e a S7.6 tisztaságát. 

Ezzel a protestantizmus egyedOl álJ a világ valaha is lé. 
tezelt ÖSS7.cS vallása kÖ7-ött. 

Én azt hiszem, hogy jóhiszemű, a hit őszinte megvallá
sából eredő módon, de mégis tévedésről van szó, amiről 
Luther tézisei után 475 évvel tal:m lehetne szót ejteni. 

Men igen nagy veszteséget oko7.Qtt ez a dacos szemben· 
állás. Ma már fel scm mérhető és talán vissza sem fordít 
ható. 

A képzőművészet nem csal.: Róma álláspontját tudta -
és tudhatta volna - kifejelni. Cranach és Rembrandt mel
leli voltak remek kísérletek önál ló S7.ellemú vallásos mű
vek létrehozás-'irn. 

A XV. szá7..ad végén Savonarola, Luthe" megelőzve, új, 
megtisztult hi te t hirdetett Firenzében. a világi uralkodóvá 
lett pápa ellenében. A pápa győzölt, és semmit nem érten 
meg a barát szavaiból. Ha megérti , talán nincs reformáció. 
Dc megé"ene ól két művész, Botticelli és a fmtal Michelan
gelo. Botticelli Savonarola hatás,.irn festett képei teljes meg
újulást mutatnak. Az az elmélyülés izzik bennük, az a mély
séges hit. amit később a protestantizmus hirdetett meg. 

A milánói Poldi·Pez7.Qli múzeumban őrzött .. Krisztus si
rn tása" elTC jó példa. 

Michaiengelo egész é letművét befolyásolta Savonarola 
hite ... UtolSÓ ftélet"-ében, a Sixtus-kápolnában szolgáltat 
tanítójának igazságot. A feltámadó halottak között elsőként 
$avonarolát ábrázolja: sírjából kikelve, vádló arccal, rette-
nctes behunyt szemmel fordul e líté lő i felé, akik közül töb
ben ";'ég éltek és elborzadva tekintettek fel egykori áldoza
tukra. OU, a p:\pai trón mögött. 

Csak S1.0moTÚan veheljük tudomásul . hogy aprotestan· 
tizmus egyre inkább e1utasflOu minden ábrázolást. és a 
kép1.őmúvészel elé rideg jéghegyei állílott. 

Az erdélyi unitári us templomokban igyekeztek: enyhíte
ni a szigo" . FeSlett fattiblák a mennyezeten. hímzések .az 
Úr asztalán. a szószék pcremén. Színi. formál bevonnI a 
fe hér {ajak kÖ7.é. 

Vajon fel lehet·c tenni újra a ~érdé.st? Va~? végleg el· 
döntött-e el a ti ltás? A protcstanttWlUS meguJlló szelleme 
cnged-e újftást e1.cn a területen. vagy a hagyomány nem 
engcdheli? 

Wrténhct·e vállozás? 
Szinlf Glibor 



Dávid Ferenc Egylet 
NOVEMBER 

() _. Im Qs$uj(j,.,.,rltl Dm';/I Fefmere e",UhI:,'" "ow~mbt'r 
l4 .i~·'d';;"lIln /;/;$)'''$ EmlrY! U/Cili /emplonlluúdxu' Inr/all? m 
Egyld. Áflf/WO( I/V/ot/ Kánon; J6:stfhutt,or6d.r.('I!lm~rlOm ld· 
kb:. nl('~ny;I61 n,OtIdOlI dr. Jpl.:ub Jma Ie/US":. /1 IJ6,·,d FelVI(' 
fG)'ld /Öli/kára. &1 tJj"('/~n !,,'e~,e$l.:ílf/Y / $f,1in mil/alla be 70· 
rök Tan..t~ .. Unilliriusot " c. IlJ t iiny,il . 

(BeS":ir/If lapunJ.ban Wi/ón kö:öljűk.j 

\'1171 TOrijk Tanuf! ollY/SOl/ fd a:. ,,~iláfiu$otrll \'(JI1alto:á 
m~~'ilalA:o:ásoJ:al. kiemeke Szem.h·ánJ' Sándornak l'!t!M .. Y,:""k. 
ban 1964 .bm ~gjden/ .. iI. Magyar \ 'tJIlásr.abadsdg c. köny. 
,'II, mdyt'1 a:. fgy/n ;f/lu»1 is kimi Q közdjiJ''Öbt'n . 

Az iinnql.flg Bence Már/Oli l'iJslllJflwlyclles tlgylld:.; elnök 
:árs:IJwf" af irI >'ég('/. i t : Eg.\·IIá: \'t":eIOsigi! I?r. Ff'rtl~: Já:srf 
n)'. pilspijt. Blvlók Bila JÖgorxlnok is Dr. Lór",c: Erna rogond. 
IIOtlwlyt'lIes tll"Úellt'. 

A 8yüleke:eti ICrY!mDt" jó IIlIIlgu/alll '~Icsora k1J,·clkezell. phol 
Q M,'f!1.: ft/lir abrost ",d/ell ism('rkrrl/ek t'gynuíssaJ és a: t'gyhA:. 

hel)':f'l/w' / . 

A hit Isten ajándéka 

Török Tamás: Uniláriusok 
Cerberus Krt. 1992. 

A Magyarországi Unilárius Egyház kiadása 

Néhány éve már, hogy a Hőgyes Endre utdban az. a ki
IUnlelés ért, hogy btoli~'Us létcmre Válaszúti Györgyről és 
3. mngyar XVI. s7 .. 11.3<1 unit.'l.riusairól lx:szélhencm. Öröm· 
meltellem, mert a m:lgyar renCS1~lsz irodalmának megha
tározó egyéniségci közé tartoztak az erdélyi unit:'iriusok: 
HeUni Gásp:'ir, Bogáti Fazakas Miklós, Választíti György. 
Tanulságos. hogy kettcjük :I. déldunántúli, lörökmegS1.állta 
l\.<Csctt tcvékenykcden: Bogáti Fazak.1.s ill lelt .:tm. 3. több· 
nyelvű zsoh:\rgyűj t eményre, melynek segitségével megír. 
hnlll zsolul.r.llköhéseil, régi magyar költés7.elilnknek eze· 
ket a kincseit. Heltait az. olvas6kÖ7.önség ismeri: Válaszúti 
György pedig olyan fegyelmczell mértékt:ut:\s:it mulalIa a 
Pécsett. 1588. augusztus.'\b:m a tolnai rcfonnátus hívekkel 
folytatott vallási disputációb.1.n. hogy 31. ma is mint :'ija és 
példaképe lehet a felekezetck közötti kultur11! érintkezés· 
nek. Minderre azért is hivatkozom, mcrt Török Tamás 
könyvének vissz.'\téró sóhajt:\sa. hogy a mai m3gyar unit:'i· 
riusok kc\'Csen vannak. és a többi kCre5"ltény felekezet 
ncm bccsilli őkct . Hát íme, volt idő, amikor Pécs v::\ros.'I.· 
ban is 6k képviselték az értelmiségct. 

1'brök Tamás kötete most talán az iuhoni teológiai álló· 
vrzbe dobolt ka\'icsként pe7.sdfti meg a hívőke t . s ez annál 
is fontosnbb, mi\'el tin tázni kellene végre. hogy a Dávid 
Ferenc·alapÍlottll fclcke7.et igenis keresztény, mi több. ez II 
fclekezct kÖ1.clílell leginkább az első s7..:1zadok óskercsz· 
ténységéhez, kutal\'3 mind:lzt II szelll ir.uokb.'\II. melyeket 
a refonlláció kornnak éber kezdeményező szelleme feltárni 
remélt. Miközben jómagam smm1rn kétségtelen ugyan. 
hogy m:\r az cVllngéliulllokl);.1Il is szerepel a S7.entlékk fo· 
galma. mindez nem 'Z..:\rja ki scm a dávidferenci ösök nyug· 
hatatlan kUlatóked\'cnek méltánylás:' t. scm pedig a h:u.át 
mindig önfcláldo7..6 S7.crelcucI 51.olg:\ló tIlai unit:\riusok hi· 

tének ti s7.teletél. VégUl is: n kételkedés minden hnladá.q 
egyik feltétele ... 

Dc ncm felada tom :lZ unil:\.rius hit további e lismerő bon. 
colgat:\s.'\: lbrök Tam:1$ kötetének örvendezem. E7. a terje
delmében csekélynek túnő könyv bámulatosan gazdag CS'l' 

mékben és frói tcljesrtménybcn. Török Tam::\s, aki 31. el. 
múlt évli7.edben egy reg feledeIt regényes e1bcS7.éló műfajt 
teremtett újjá múvcihcn, ezúttal a7. unit:\rius múlttll.l kap. 
csolatos tanulmányokat ismcnetésckct adolt kÖ7.fC. és egy 
bem utatásra érett S7.fnművet, a Gyulai Pál költeményéböl 
az idősebb nemzedék :\ltal még ismen özvegy pók.'\i Jn. 
kabnéróL PÓkainé két liát a fejedelmi trón körüli hatalmi 
harcokban elfogták, halálra ftélték őkel , de n kettő közül 
egynek megkegyelmeznek: Pókainé \'álaSS7.on: melyik· 
nek? .. Válaszd ki az egyikct. mielőtt már nem választh3lod 
egyiket scm." Török Tamás ezt a bal1:td:\t kibontja a kor 
történelmi v.t lós.i gának nagys-lab.isú ábrázol:is:ivá: megje. 
Icnik a fejedelem fogságáb.'\ cselt Balassi Bálint, továbbá 
Békés Gásp.'\I. Blandr:lla György és maga Dávid Ferenc. 

" A f;:tnJratodik s:d:adi mag),ar wllldsüg)'i tán'én)'ek, s 
azoknak , illetl't! a:ok irdn)'dnflk folyw tdsa mlg nagy ntm
zet; I'röfo/'rdsa;,rk leJre/llek" - olvashatjuk Szent-Iványi 
Sándor: A mag)'ar ml/dss:ab<ldság címú, New York·ban 
1964·ben kiadott könyve ismertetésébcn. Szép hitvallás. 
Amiképpen ifjabb Bartók Béla elószavánnk intése is be
cses gondolat : illó, hogy az unit..'\rius felekezetnek is méltó 
helye légyen aJ. ökumenikus közösségben. 

Nemeskürty Isc\'nn 

. ........... ~......: ... 
, . "::":.s , 

A GYER!\'IEK KARÁCSONYFA ÜNNE. 
PÉLYT ebben az h 'ben 1992. december .20.~n, 

.. • < d S ó-kor 111.rlJ·uk az unitáriUS 
\'~rnap U. • •• . fú ~ 

Itvermekek szám:íru Nagy Ignác utem tolt 
lemptonlunkban. 
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A Szép Látvány völgye és a siralom hegye 
A. Sdn.1or Urw".w_". FrtJIfCu Da.;", Tilt Aprut/f' ef U";lllTlQ. 

IIUIrI . A I;JlJJss-:ulnJság ls ~ /;lIbai JQlol - U"ildTlIISQt is 
Crdll)' cúnii. Il: OlYo dl/nmbd; UIII\·,.,.si/.-of To/nlo 1990. oJJ6-
bf'r J-6 Ui:t'JI1 laI101/ ongol 'Iyd.iI *onff'",ncitlj&! rlhang:Q/1 
tliiod.im. MtJlidat/ 01111.011 c.fO(I'diral 110. s:1f"l/1ban (lJ. il', 
fol!,lIrI} a.: F.gJ~síi/1 ÁUfII.rokban. 

Aki :\z Egyc.sUll Államok Colorado áll:unilllak fóváros.i 
ból. DcIl\'Crböl autÓl.ik délnyugm. a Fekete Kanyon. nz cl
hag)'01I indián b.'lTlllngtclepülésck. az amnyásó városkák 
vogy a nagy L'\tványoss.'\gok legsz.cbbike. a Gmnd Canyon 
felé. néhány órányi út ulán cgy kisz.imdt p:113k ,'öigyébe 
ér. lu ti csenevész nö\'ényzet néhol már·már Me. .. ikót idé-
7.i. A l-anyürgó p.1wkvölgy hirtelen kitágul. dc nem jelenik 
meg 3 horizont. 

Szemben egy lemlékeny völgy bukl.-an fel. közepén egy 
\'3rosi.."3. ts a városka \'égén - rögtön 3 legelők mögött -
cgy közel ötezcr méleres lélegz.etelállftó csúcs emelkedik. 
Buena ViSt3 - szép láJvány - a kisváros nevc. de ez :I név 
talán éppen sp.1llyolos érlékiességénél fogva nem jelzi 
igazán énéklClescn a lát"ány fe nséges és hideg csodáj.'\1. 
Ebben a \<árosb.'lIl többször is megfordult:t11l átut37-Ó turis· 
taként. de ncm sejtcttcm. hogy az erdélyi valláslÖrténet 
egyik észak-3merikai szakértője. Unghváry professzor ép
pen OIt lölti nyugdíjasé\'Cit . 

Az a t é~y. hogy Unghváry professzor elemző tanul
mányi szentcIt D:h'id Ferenc emlékének. nemcs.1k: a no
vemberi Dávid Ferenc évforduló miatt érdemel n3gy fi 
gyelmet. Ugytlnis már több olyan állásfoglalásTÓl lehetett 
hallani. anldy S7.erint minth3 3 tengeren túl vitaini kfv:\n
nák :I dévai várbörtön siralomhegyére hurcolt s 011 1579 
nO\'cmberéocn elhunyt Dávid Ferenc egyhM .. 'll3pítási érde
meit. Unghviry prof~'ZOr azonban kél n3gy kelet-közép
európ3i egyMzal31lftóról írvilll. D:'ivid Ferencel közvctle
nül Husz. János mellé helyezi. 

Régiónk időrendben második nagy egyMzalapftójn -
Unghváry szerint - hosszú lelki és szellemi ut.1l j:ir1 be. 
mfg az :mtitrinitnr1sl:t hitelvek megfogalm:lZójá\'á és hir
delőjévé vált . Ha cs.'lk aZltudnánk. hogy D:'ivid Ferenc pá-

~yájál~~ \'011 kntohkus. luthcr.l.nus és kálvinIstn S1.ID::lS'I.3 

IS. nuc.lött 31. első h~lVnllÓk közölt umlárius..'Já ktl: mcg
TÖgzQllen 20. S1~úl\(h. n .. d:Ullns/.kuszi li," fog:llmát II kö. 
pön)'egforg:!.tással tdrsft6 gondolkodásunk [IkM két kedő\'é 
IS lehctne nllnket péld:lj:'ival szemben . 

Nen~ S7~1b:1d nzonb:m elfelednünk. hogy II XVI. SZ:bOO 
n~áSO(hk évtizedében született püspök személyében teste
sllelle mcg 3z1 II Idoml:\ciós folyamatot. amely nem pi. 
he~t meg vfvmjnYllin és gyors..1n lovábblépcll. amikor már 
S7.uknck ére.Zle nz addig :.l~grefomlcrebb" egyh:\zak (nem 
fl luthcr.1nu~ vagy fl kálvlmsl3) nem régi. (im gyors..1n mc
revvé ,'áI6 mtézményes kereteit is. 

A dávidi p:Uyn állomás.1it. (gy a St:meamv:tl V:tgy Méli. 
usz Juhisz Péterrel folylll ton hitvil:U::lt vllgy a Serveius és 
Blandr:lIa kOl.\'etíté$ével átvett eszmék hal:\s.'\t rész.letescn 
e lemző ';Jnghvdry profl~ss'lor figyelmeztet: Dávid Ferenc 
olyan .. hltetlen hivő" volt. aki odafigyelt minden olyan vé
Icményre. amely látszólag ellentétocn álla ti :ll. ci meggyő
ződésévcl. fgy 3ml ol vélcményre. is. amely szcrint oIZ 

1560·as évek végén .. Erdély n vallási szckták meleg
ágyává" váll. 

Egyházszervezési munkápnak ezután több erot szentelt . 
dc nem e~ben "olt igaz.'\n sikeres. rrja Unghváry profesz. 
szor. DáVId Ferenc más felekezeteknek is példát tudott 
mutatni abb.m. hogy miként lehel az eg)'etlen tiszta forrás
m. a Sz.cntírásra nlnpozv:1 meggyőző ernvel. kivélcles szó
noki tűzze l hirdemi az nnlitrinilárius eszme igazságát. 
Unghváry profess7.0mak a color.KIói h:lVasok tö\'ében íroll 
Dáyid Ferene-tanulmilllya n:lgy mcgjclenftő er(h'Cl \'C7.eli 
vissza olv:JSÓját az erdélyi h.1\'asok négy évsw .. 'lddal ko
rábbi. új vallásfelekezetet és máig én'énycs hilVallási pél. 
dák.1! teremtő vll:\g:\b3. 

TOrök Ádám 
A MagJurorr:ági Uniulrius EgyM: IrálMm ild"Ólli Ungh.-óry 

profcss:OI' értö. I'1"rllyiil/ 80f1dofalnrcllc/I/. anrcly tllllidalja a 
IOrtl lft!ltm·lrulnrt:lsbcn l'ltrlYls:o is csak fi:ikai1as r.&JítÓ tá· 
I·ofrága/. 

(A Szerk.) 

A Tordai országgyűlés évfordulója 

1993. január 6-án nagyszaMsú ünncpségen emlékezik 
kolozsvári anyacgyházunk :lZ 1568-as tordai or.iz.1g
gyűlésre. amely :I \'ilágon első [zocn iktmta tön'énybe 3 
vallás· és lelkiismereti S2.1bads3got A világtönéneti esc· 
mény 425. évfordulója alkalmából közlünk egy részletet 
Szent·. \'illlyi Sándor A Magyar V311issz.ab3ds.ig c" :IZ 
Egyesült Államokban 1964·ben mc&jelent könyvébl51. A 
MagYaIOr.izági Unitárius EgyMz egykori lelkész·elnöké· 
nek hallatlanul izgalm3s. gondolat- és adatgazd3g vitaimta 
esupjn :lZért nem kertllhetclI h.17..3nkb.1n is kiadásm. men 
megkeresésünkre ncm kaplunk választ és engedélyt n je>
gutódoktÓI. Szent-Iványi az Erdélyi OrS7..ággYÚlési Emlé
kek alapján szó szerint közli a IOrd3i országgyű lés határo
zatát: "UrulIk Ó felstgt" (Vagyis János Zsigmond fejede
lem. kombeli ne\'czet szerint II . János király. (A szerk.) 
,," a mini a: tllllekdólle l'a/6 8yüUsckbtn ors:dgtll'al 
tgyülI vig:tll a rtligio dolgtlról, fl:OllktpIHtt! l/ moslfIlIinis 
1' :/ mtgtrós(li, hogy U . II pridiktllorol.: mindt/! helytk!'n 
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hin/cutk a: eW/IIgtliumol, kiki az ó ~rt('ll1Ie s:t'rjm , is a 
kő:slg. lia I'enni okOlja. j6, ha lIem. stl/ki rtl nt Ully
s:erftst. a: éj tdke (/:on meg ntm nyu8Otll'dn : de rarlhas· 
son o lyan prillikAlort , a k;ntl.: lanl16s(1 6 neki ItIS:;I.:. És 
e:lrt senki a supcrinlt ndcllu.k l.:6:liI. u mdsok a prldil.:t.f
IOrokat mtg nt bdmhassdJ:. a rt/igMIrI unk; m~ sddal· 
ma:tassék. a: t!öbbi cOlIslitllliók szcrim. Ntm cllgedUlik 
IIIt'g stllkillek. hog)' II Utnlldsdtrl IIIds bdrk;1 isjogsdgga/ 
I'agy ht/yé/ól meg(os:rtlssll l jellyegtssen: mcrt a hit ' sren
nck ajdndékll. a: IIa/MsM/leszel!. mtly htllltls ISftl! is/je 
dlra/ I'agyon." 

Ez :I tön'ény - Irj:! Szent· Iványi Sándor - mint ot tütel· 
messég mintaképe szerepelt legkiválóbb lörténelfrói nk ér
telmc7.ésében háromS7~iz é\'cn ál. Mikor Tord3 városa a 
f\W lennium alk3lnl1t\'31 ezer esztendős múltját méltókép
pen óhajtonU képYiseltctni. cnnck az országgyűlésnek 3 
történetét rcstletle mcg Körösföi·Kric.sch Allldámll s állí-
1:111:1 ki Pesten.» 



NYITRAI L6VENTE: 

Ünnepélyes megemlékezés Kocsordon 
dr. Abrudbányai Jánosr61 

EMBERNEK ITÉLTEN 

Dr. Abrudb'nyar Jinos holálának ko· 
zalgO 25. lll/fordulójAra emléklUOok lu:en 
az oklóbef 25·' nfl4Xll'l. Az &isO szabad ok· 
16ber 23·én h.'lU\ro~tuk elomegemléke· 
zésl 1989·ben. Az618 annyi Myagunk 
gyül! 6s$ze. amennyib61 évenle is meg11lt1· 
hattuk volna ezt az Onnepélyt. 

FelYetócik a kérdh : mil Onl'l&pelünk dr. 
Abrudbányai János emlékében? 

- A Trianon utáni Erdélyben u8fI1b6áUI· 
tolték wlOnk a kWdést .Mi vagy elllsz6r: 
unitárius. református. knloliklJS vagy ma
gyar?!' Abrudbányai János válasza ez volt: 
.En ellislÓr ember va!fYok. Ebb61 követke· 
z&ln egyszerre unitánus és magyar.' Bo· 
dor Pál mai válasza ' .t::n magyarul vagyok 
ember.- Abrudbányai Jinos ezenf&h11 uni· 
1árius m&h is 8fI1ber volt. 

Tanári ~sgájáról kijOvel Abrudbányai1 
kOrüllletta az. al"l.ori 19O1ógus i~úsá.9 . Vára
kozva tenék lel naki a kérdést: .Ugy-e, a 
kOvatkezO lélévt61 mAr tnnftani is log min· 
k8t?' - .!sl9n Orina aH6I magukat is és 
engem is!' - Ez volt a v'les:. 

p«tig Abnodbányai Jw.os I'I&m azért lan 
tanár., hogy &gy dtpIoméjlival IOIJb lag)'IJn. 
Nam IS azért, Ilogy pár 4y mUlv8 KocsQt'
don lIIgyen állelgyógyász. M6gis azut latt 
Kensztény szarel,lIb6I gy6gyflolla a ko
c&ordi állatterlÓ gazdák )ÓSlágeil. Betelte. 
5ede" amit kwtmt I5Ian megóvta diakjait 
ls, 6t is további tanárkod6sdt6t oe soha, 
sem lMa mag all61. ami.,. swlelásét61 
logva 119118. hogy ember legyen. 

Ha valekl ambernek uOletun. _ 8z1 
aM)'!ra komolyan veszi. nllnl Abn.odb;ilnyai 
J~, annak nam V81.8t rónAk k6zon lI.l. 
ú~, hal'l&m súlyos kllfllSZtat visel NaIJ 1$ 
IŐlYOI karautia valt, m9rt o~an pontosan 
s~ép:un Mona 8mberi pá~ntutisát. alHlgy 
• ea~1a9 magr az. 4gan Enel a pontol' 
aOagal végezte minden lllunllilJál , vazeltu 
~yt\i.tkOlS.l t á, lQ56·ban • 10fTada[. 
m.t KocsotOon 

A toITndalmat máshol vérba ls Iojlották. 
Kocsordon csalt bOrtönbe, Old6zésba él 
elnyomatásba. Az alnyomálllllyo alatt lel· 
06u egy amberl'l&mzadék, mely mlnd8t1r61 
sokat t\Jd. da arról , hogy aki embemek 
szOIat&tl miért unitárius, miért relomlátus 
lb miért magylll. csak azÓla baszélnet< na
kt, mióta erre a megam\él..azésre készü· 

'''''' 1956·ban. aki embllt voll mlnd&nki a 
lorradnlom mellé állt. t::s Abrudbányai Jé· 
nOl mellé, oki lU II lormdnlmat vazette. 
Ezan felOl. oki ember, hhe is van a világ 
kezdetu 61a. Ninc:s. mert nam lehat kivétel , 
a lelkiismerali szabadság IÖfVényéér1 sem. 
Senkinek sem kŐlalez6 , hogy vallasos hite 
legyen, da ha..táiában _ fl lóldkarel:ság
ben, aminek kiszakkholotlan réua a haza. 
hinnie kal kivátel nélkül mlndanloJnet<. 

Abrudbányai JánOI eml4kél elért nam 
úgy OnnapaIjOk, mint történeImat és em· 
lálill\blal sam a mllltJónUk állItottunk, ha· 
nem 8 jOwnak. Ezzel odjuk meg a választ 
azoknak, akik uámára Abrudbányai János 
még nem eléggé l/)f1énalam, és akik UG
rint már csak az ÖflIgak emlékeznek rá. 
Sz6ia1jon mag hét n dékán úr al8flnyfll 
1&6tal1 neva. Hirdusse Oragaknek. liatBlok· 
nak és }övend6 nemzedékaknek az léle
let: 8mbemek szOlenetak! Istun &izzan nl· 
t6/ mindenkit, hogy elIelajtsa. minak álll'tol· 
tuk ell a lliblát. 

Ores múUból csak Ores vezal 8z 
ül. Aki látni akllr valamit , an-
nak 8 múliból 
talelOt kal 
berság nemes 
bányai Janos 
ném litadnl a 
lelkész 
csak a~ 
ln vol t 

Buduházi István 
KONDULJON HARANG 

Dr. Abrudbányoi János 
emlékének 

Ki isnll:rle I hljnali Idldlxll 
idel v'ncmrull idegcnl, 
"klkt'k kovksit. 

ft $ZeUcllI kuvás"l~I. 
ki iSI1IC,I;:" hljmtli ködlxn 
ide "'ndorolt idc.-gcnt , 
Ikit IQ éj~zaka 
tUlft be köpc.-ny6vc:l. 
II hegyck mc:nckU\.s fi ' .. 
• kiJubdtdg b. a kircl:euletl$llI 
fiit. kinek szi,'él " I\oot:\lIIlIsIí, 
V"~IlMtjli norflOll1l.k. 
kinek ~lem;: eltilt" horilonion 
fut ó t'.sill~g, s Ilt'jfehér hold 
mU1~lIa KOC5()rdig az ulll . 
- Dék'n úr! - mondta ill ntmsokúa 
a nip. IIK'!t 1\ nCIII iSlIIl'I"to 
a t~hetctknslg k('fftÓle möSé 
bújl IIUlgányt. 6 fiic'1 és IIl1ppal 
al. idó kó-ard.kI vEsIe, 
mlln 1\ munkál. 
Mindig l.öld fa. örökké lÖldel6 
fllletl illlllllnflilsa, 
a lelk.·t cIIIdó. uo lInfUdllra 
IIC:"C 16 IIlIUlka. ancIIcm napvil"úa 
IlEt kis abbl:in kitekinIeni 
til/I rtó dék'n úr kisug6.n4sa. 
Ám jaj. m,," ill jú II b411111, 

dkorcsosfljlik II kullllra h'dt. 
s ho $.~Zú kkekkcl "~1!da ljdk, IlIIil 
ruf ajk:lsok gumibll tjai Ilufogl1M":. 
s ('sy-egy ki lÍh!~. srnb h~1 CI 
12 Ejs:wkllhan. Es hult'oljAk el, 
mint III II Icme$,'4ri ()JpQt 
I nekusok - Abrudb5nyai J'0051. 
Nem j»"&liklilni visúk, ~ lelkeke! 
viglS7.tlllni. vigy fölCluelni. Nc:m! 
Csllk vc:mi. vemi, vernil 
GcrincEt ro~lIlnlli, bEklyós 
börtölIbc: tirni. hogy suhll löbb6 
ne sl.ó lhasson. 
hogy sohl többé 
ne tllJlflson. 
hogy SohllÖW 
ne emelht5st'n $lót 
a n.cgényckért. :&1. c\c.s.:llckért. 
a 1)C(:5111)QUlI.kért, 
hugy IIC lehessen 
I hl1.ugdg könlösébeOllölÖU 
hltoJUI11 Illjábllll. 
ho&)' ne kondilijolI hanmg U<'.lnllkEnd:, 
Mi kondflunk. HllI"lUlg nóijon, 
uJvek tlll.e.l0b0&jon, 
$ a leik~k fonódjanak cU.)'é. 
$ ulitnyAljon S'labadon, 
h~IMtal~J1ull Hit. 
a Sl.Cfellll, D Jódg, 
• SZI\blld Gul1ool~" 
S...,ha M~g NI'IIl C$Onkilva. 
llimro$1U1 I\lcgv'molval 
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Sírontúli válasz evilági rágalmakra 
(Szabó Dezső ismeretlen kéziratából) 

Sz!7.adllnk mcgaJkuvásokTa ta lán lcsképtclcncbb s ezé" legin
Ubb elrnara57.lalt rr6cgyén iség~1, S7..abó Dcl,sól még II. kÖ7.elmú ll 
években is cmlftcn i alig volt szabad. Idadlisa. 1\ veJe való tény
szcrCi megismerkedés lehetóségének meglcrem l~c föbcnjáró ki 
adói bűnnek számftou. Az elmúlt évek Icgvég7.etesebb. Icgmcg_ 
semmisítóbb bélyegét ragas:dollák rá: .!A'lin!.". Ez II minósítés 
II römijátékból ismeri duoJi dz.s6kcne emlékeztetett: e;o; II. kártya
lap milldcfI egyéb lapol (érvel) pótol. sommásan, mint ahogy II. 

"fasiS7Ja" minósít6 jeI7.óVCJ scm eredeti jelentése szerint II Benito 
Mussolini o lasz pártvezér álla l kiagyalt és megszervezetI mozga_ 
lom tagjai t iIleUék nálunk, hanem mindenkit, aki gyanúsíIhatÓ 
volt azzal. hogy ncm fogadja et Monkva, Ichát II bol sev i 7.ll~us 
mindenhatóságát. Aki megkérdőjelezl e a bolsevizmust, 117. fasisz
la volt. (Mintha a kérdőjel a hillerizmus elpuszlfládt kérte volna 
szAmon.) S a minősítés hatása IOvábbgyúrúzötl: az ideol6giai ha
gyomány örtikségekénl lUT3. is rálekeredett, II,ldben valamiféle 
nemzeti öntudat élt, s ily módon .Jajvédelcmben·· volt elmarasz
talhal6. fgy került ebbe a . .kategória" fogDlmánál szűkebb zár1 
térbe. tehát skatulyába Szabó Dezs6 is. akinek pedig legfóbb 
programja az volt. hogy megszállottan féltsc-védje nemzetét II 

szabaddgát-ftJggetlenségét fenyegető. fölé magasodó szoms!.é
dos nagyhatalmaklÓl. e l sősorban a hil lerizmustól. A .Jasiszta·· 
Sz.ab6 Dezső a tó le megszokon indulaItal fogalma1.za meg 1929-
ben keletkezett . eddig ismereden kéziratában a valódi fasizmus 
ellen forduló meggyőzódését, mely ké7jratot Bart6k Béla 10-
gondnokunk bocsálolIa lapunk rendelkezésére. s ame lyből né
hány részle tei kömteszllnk. Elóbb a1.Onban BarlÓk Bélának a 
kézirattal kapcsolatos megjegyzései t közöljllk. melyek megma
gyuhz:!k a nagybecsű és jelentóségü kézirat mind ez ideig való 
lappangását. 

RblJel Barl6k BUa le\-elfböl: 

. .1930 körül Szabó Dezső - akinek rendszeresen anyagi ne
hézségei voltak - közvelító 6tján felaján lolIa apámnak egy kéz
iratos miivét. 

Apám. aki ncm volt mai szóval élve szponzorál6 tennészet. de 
$7.erelle Szabó De1.só műveit. liállt az ajlinlatra. és 200 pengóért 
(kb. havi fizetése IIJ-iért) megvet\e a kéziratot. Az átvéu:1t a 
Philadelphia k.héhttban én bonyolítotlaffi le. 

A múvet eleinte apám őrizte. majd 1940 után én. és 1945-ben 
a tulajdonom leu. 

Többen (Zakar András. Mindszenty József bfboros titktu'a. 
Kristóf Károly újságíró. Somfai László. a Bartók Archívum je
lenlegi vezetője és mások) tudtaJc a múrÓI. és rendszeresen ér
deld5dtek a sorsa felól. A kéziratol tennéSl.ctesen továbbra is ór-.. .. _mo 

Szabó DelSŐ: A ~/gut dk" 

Soha egyetlen múvemet scm ajánlollam senkinek. De ezt al 
frút a magyar ifjúsAgnak ajánlom. hogy ig&Zl.á leljesIIlhessen az 
a $Ouzor elólege1.c1l mondás. hogy ó a ,nagyar jövó. ~s ajánlom 
a romin. a bulgál'. a török. a surb. a horvát. a nlovák. a cseh. a 
lengyel. a rutén ifjudgnak: minden kisebb nemzeti ifjúSoigának. 
melynek közös ve.J7..élye a germin imperializmus. 

Afaj foga!tllll fiilŐlI túmadt I.i/a 

Annak a sok képtelenségnek. melyet tudósok. félmúveltek és 
egbz miivelellenek ebben avilában elmondlak a magyarság éb
redó öntudala alkalmiiból. egyellen alapoka: "em /Urllák. \'Ugy 
nem akm/61!. tud,,;. /tcgyafajnak, m;,,, /Orlbte/mi.p f) /i/ika; foga
lomnaI!.. l't mmi kiJzt xi"cs a faj /t rmbZeIludomd,,)'i foga /mlil,QZ. 
t s IgyalOk. a I'i/ák.. melyek a lefnl/su/rajzi smk/udomlmyb"" 
zUJ//IIWk a f/Jj MrU!: semmik/ppen .rem l·illetQI!. 61 (J faj /Úf'IIfII!l
mi po/ml!.a! [ogu/mlva. 
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Tórténelmi·polilikai énelemben fajnak r\evezli k I 
sl.olidaritást, melynek tagjai kÖ7-ös elnevezés aJá t4r~O~~. ~ir-:' 
7.on nyelvet bes1.élnek s bennük a kÖ7-ös vérszerint i származás 
öntudata él. 

Ennek az egyetlenlll helyes meghatároúsnak Izempoot':ib61 
leMt egyáltaIM nem érinti a faj egy",ét llZ. h r . J ,,' •. ,~ d' a a aj. a maga 

Q7.<:~n. vagy pe 19 cu.k némely tagjaiban tu ön/udalbál kive
szer/ mul/ban több-kevcsebb vérkerenle7.ésen menl át. 

fg~ tehá't: tönénelmi-politikai énelemben a bizonyos fajho7. 
tartozósiig megálJapftásllnál abszolúle semmi éneIme nines a ko
pon~a~ér~eknek. egyéb tes li vi7..$gáJatoknal::. a vérelemzésnek s 
a fajbio lógia más horoskopikus mókáinal:: . De épp ilyen értel
me llen~g levéltárakban rég elrohant századok okmányaiban sli
matolm valakinek a fa~is.igál. HogX egy határozott példtt adjak. 
tegyük fel a kérdési: kl magyar faJI (nem 'lIampolgári) értelem_ 
ben?:. Nagyon kÖ1.önségcsen kifejezve: magyar mindenki. akirol 
senki.sem - önmaga sem - IlJdja. hogy nem magyar. Minden to
vábbI oklevelekben vagy vérben szimatoló kutatás: ostobaság s a 
magyarság létérdekei szempontjából: ártalmas rosszakarat. 

Ebbő l a szempontból tehát: egész. kómikuun értelmetlen azok 
okoskodása. akik au.a l érvelnek a faj lé\e7..ése ellen. mert a most 
ismert fajok a múlt folyam'" számtalan más elem keveredbéból 
állottak eló. vagy legalábbis több-kevesebb beolvadást szenved. 
tek. Min~a val~i ké~iai elemeknek állítanIl az emberi fajokat. 
melyek mmdemke külön anyagból készti lt eksma-sütele a villlg
t~remtésnekl Ezen alapon épp oly nemes bátorsággal lehet tagad
ni állalában az ember. a 16. a kutya. D petrezselyem és bármely 
szerves lény létezését. mert mindenik különféle m!ls elemekből 
szívja magát továbbéló. növekvő. fejlődó organizmussá Torté
nclmi.polilikai énelemben a faj tennészetesen mindenekelótt 
pnjhikum s döntó egységi tényező a beláthatatlan múl t kultun!.
lis közössége. De egy organikus képlet egységét sohasem !ehet 
azon az alapon lagadni: mert a múlt végtelenjén kiilönféle ele
mekbő l jön létre. 

Hasonló meggondola tlan bölcselkedés az. amikor a történelmi 
faj léte7.ését azzaltagadj6.k: hogy nem lehet meghalárami vagy 
tartaImát matemalikai pontosdggal megadni. _ Mi DL hogy fran
eia. mi az. hogy magyar. román vagy szerb? - kérdik fölényes 
gúnnyal és mert ők a kérde7,ók. igen bozontosnak látják máris II 

gyózelmOket. Furcsán festene a világ és az emberi lélek. ha eb
ben a percben eltiinnék belóliJk mioden. amil nem tudunk defini
álni s aminek pontos tartaimát nem tudjuk szavakban visszaadni. 
Hiszen az emberi lélek legtöbb képzct-összetétele ilyen valami. 
Ha azt kérdem. mi a Renaissance: mondhotok egy meghatáro
záSi. melyben benne vannak a Renaissance korhatárai. okai. lé
nyeges vonásai. Dc azt D teljes lelki atmoszférát. melyel a Rena
iS$llncc dolgai ~ jclellségei adnak össze: nem tudom vissz.aadni. 
amint nem ludom definfeióba szorítani az croól a lengert vagy 
m:is jelenséget. mint emberileg megélt pszihikumot. Az ember 
lesli ~ méginkább lelki é lete oly végé.-emenctellenül sok elem
ből és folyamatból áll: hogy emberi dolgokban igen sokszor bi-
7.onyO$ állalM05 képlcucI ken megelégednünk. Hiszen valami. 
azért. meri nern tudjuk telj.:li tartaImát s7.avakban visszaadni: 
ncm kevésbé valóJ'ga IcIkOnknek. 

Ezért vezet val:: sik'lorokba azoknak II szúldát'sú szaklUdó
sokllak az okoskodása is. a,k:ik ebben a \'ilfun okvetkn.ül a nö
vények és 'Ilatol.: párhU1.arnlinl akarj!],; probu~teS'lczni az em
bert. A növényeknél ~ 'IIntokn!1 pId. a kcn:sZlezés és átöröklés 
bi7.on)'o$ folyam alail ma már matematikai képlclld ludjllk kife
jezni. Dc a végtclcnlll löbbfék tesli és lelki elembő l álló ember-

• l'rol:,wlIu: _ "'013 c",*,,; """"Illó, ,,~i o: '/fOKon lIIQ,roA:al /o,', . 
11""1 d,yJba fr~lcn,. AJ! "r d,,)'1III1 /oQJI~,bb ~oIl. ubb61 o Iil/In/cpl /c_ '''*,,,,. "ti rlMJcbb. 0 : 1 M~I/TQ ,,)'11]10110. K ö,ulrlúr" o, m . c/3« ,lA4td_ 
,o:flll ri •• s:ui",; sld ,,,lyd,ds. U",.,:",flh, :xl" Ihlw crM/r/h 



nél ilyen télrvénY57.er(iséget megilItnunk már csak a7.érl sem le
het. meri soku(u a legkOlélnbö7J5bb elemek egyes~lé_sc ugyanazt 
n eredményt adja. Ha két 1.seniális szOlónek uemáhs gyermeke 
van, könnyli magyará1.At: s7.lllcitól örökö lte. 
Jt, ha kuklÚ1ak szlllet ik gyennekOk? A ma
gyarbat megint kész van; II két szOI/'iben 
úgy kiadta minden erejét a csalAd, hogy II 
gyermekben mú kifáradt II fajta. A dolog pe
dig fgy " I; hogy egyik magyar4zat~scm meg
fejtfse a jelenségeknek. Egysuruen: IUdo

mányosra kefélt szayakkal intézOnk el 0 ly3n 
folyamaIokat. melyeket a jelenségek okozali 
lincolatában Inegmutatni nem IlKI unk. Ide 
tarloz.nak azok a fé lig tudós1rodó, félig súl· 
hámos esetek, mikor yalaki egy fIllból. a 
szem áUúából, a haj szfnéból vagy mú hó
kuszp6kuszból soroz be Ya laki t egy fajba 
vagy ugad ki belóle. 

• • • 
Erdé lyból jöttem . Ebből a csodálatos kis 

országból. ahol annyi faj talált fészckre, aool 
annyi hit OOnloll3 ki námyát. Ki tudja. hogy 
annak a családnak időtlen yérfoly6jába. 
melynek utols6, legnagyobb hulláma va· 
gyok; a messzi századokon /it hány faj patak· 
ja szakadt. ~ Erdé ly fiSldje, és kövei. és te
metói: ki tudja. hány faj á lmából, srrúából 
és neyetéséból építgeuék össze lelkemet? És 
fgy IcU minden emberi sfrlis az én mélyebb 
bánataim elófakadisa. a román és a szerb, a 
francia és az olasz. az orosz és a ho rvát , min· 
den anyamellen noptaton ember sírása. ~5 
fgy lett minde n kacagli.s az én csíráim é let 
fele rohanása: minde n anyacsókból Cakadt 
ember kacagli.sa. De minden rög, minden kó, 
minden temetők m inden titka, minden s írú 
és minden nevetés, mint egy beszakadt fo· 
lyók növ/'i tengerét: gyűjtötte, árasztotta, Ni· 
agarává lökte bennem az id6tlen magyar sr· 
rist s a magyar életakarat elgáto lhatatlan szi· 
laj rohanúát a nap, a téresebb leveg6 s a jö. 

yó megtis:r.tull tltjai relé. Í!n 1\ yi"g titok:r.alos foganIlIásaiban 
teljes emberré érlelódic m; hogy minden emberi igauággal. fáj
dalommal és é le tyággyal Ibs1lIll, értsem. akarjam fajom életét. 

24 sor 24 oldalról 
Az. Unitiriu. Elet uj 'lIri1entodgellZllerwzi, hogy lll. egyes Ispsz.'mok a jövöben _ a lehelodgek azerinl- bizonyos tgys6ges alapgondolatol igyeklz· 

nek meglogallTllllni. A jelen . zám -Iaün 'Ppen Karáelony aullemélMn _ a toJeflllle;," a gylílölelellene.,ég jegyében jelenIkezik, • k1!"i Uljét oiYasOi
hoz, lIllnak rem6nyében, !)ogy "'lTIJk megnövekldése -.Isótorban lll. iUlandö elölizetökrt gondokInk _ alap loIYIlTll1os.ig'nak. lehét onrnagunkkal valo 
azembe"'zélOnknek, ÖI1bmeretünknek, azono.úgtud.wnk erősllWllIk ls Ioiloga lesz. 

Hisan 'eladatunk van, nlm II kev". EddigileIelÖl azerkHztönk, OrtMikné Szent·lványl aonl. budapeiti egyhiD:özdg 1.lkészi 'eladatköJ'6ll1k igen boko 
RIt, lllje. embert klv'RÓ tHndöil.lyjllalvin, I jövöben kiplel.n IlIétni alap lel.lötl"rilHlIói tiaztét II. Ez nlm Jelenti. lap .zelleml"géntk megyjltO' 
tU", bir minden azemelyl villoús olMltallan .litutblti ts tartalmi viltozaso!ckal Jár együtt. FlnnCl: JÓlHI ny. p1lj)Ök ur, mljd Orbókni Szelll-lvinylllona 
tltkhwb kiviliull lurilemb! mI.II1k6bóllell ntö. prób,,'t.~ hiw:en több 'VII, igen nagy lIYako""on lIlIJIUl6, 6Idoula. tlvéklnyaig!ik PeUF, .lewn, 
tartaIrn-. egyhNi pubticitut teremtitt, lnII\Iastzintú mérd! iIInvI utódaik elé. l.1m, I gyakoriatlaMig kövltkezményl: III ,Itó, iJlalunk ueril"ztett &Dm
ból (19t2. II..ember-olc:lober) ~ III új ulegf'nyIMbb n.mzlti uMepOnltröl (19.56. október 23.) való ~"",k1z". 

Kt ITIIndjon kl moslln~ klriclOnyl.ztmJnkbóL Em hivatott lll. ildott ImléklzelU AbNdWonyal JinoI lelké" aIy,"kf"róI való rnt9fI'IIíklzét NYitl'II 
l.evante koesotdi lettm aty,"ldil toRibó~ lIId I kocsordi .miikt'blaavlÜS alblmiból.lmondott buúdéll'Öglfllttl: , illlglmléklzH arról az Abtud~ 
nyai Jino.róI, akI'1egÖl1IIWdozóbbNl képvIselIe egyhilunket az 5&-o11orradalomball. Az. ~hiDIaplto nagy pC'l.pöb1nkrő1, [)jyId Ft~röI 'Illo IlWlltanl 
megt~'ÜkIÚHk, hl bllonyOl jelképeu6ggel it, '56 .ulltmél is idezik, hiszen az lIfIiWizmUf 'PO"oI, (Unghv' rr A., Sindor egynuftil~-be~ pro-
11Hl0l' neVlZle igy Oavld FerincII' • .-galIluvHI nem Iil/'Ő MgY r.fonn;'or-(n Klaniczay nbot n."WwUa), . 1 f~m fI.ren azeff«M (NImet/! 
U.ztóio), itym6don hit Ilapwto tlaz Szent·lvinyt Sindof tétell: ol tizenhatod ik tzhadi magyar yallUCllIYl törvi ny.k, I azoknak, ~L azo!c itárlyinak lo~ 
.. mig n'IIY nlmzeti lliIlohiuink ,."'tnlk.~ lett.k i.: 'lOszOr 1956 októberében, közel nigytúz " 1IIndöwI1568 II tordai kihirdetéeii~ ulM. 

A n6nt~ any.nylM 16Nm. A nagyar .zó, II/fIIty ott elhan~ (H nem ~ak határJinkon blk1Q ugy az lrott, mint I hangzó nyllY p'ldlerejú ,,~gn~ 
Iltk .. ,. .. , !IlIndin hivo H h,Ugalo nYl lvhumálatjt alapjaiban hataroZZI meg. E példaetó piratlln 1IIIIos-'9'1 "eretn'nk tudltO$~anl "Ny./Yridö IONm 
........ nkkal , mtly atkalonvólllkltorrn löhrutalna azokat "1$$3i1 mtggyölc..resedö tivedéHklt, mttyek nem IZ o""all.n nyelvtilllftisho:r, h_~ n~ 
ror:'''h«, t~~" bI~nyo.I'~1 nyetvpuslluláshoz ventnek. E rovatot az ot.asó ílenk Iigye'iTII ét mozg6konyúgl is segItIII'''': ~ve~.n tllSlilk kom 
lll. oln.gyCtllotl, kin.o példákat. Egyi bk'ntls l unttnínk otvasóink .... keny ré.ni ttllt lapunk l urkllll"'bln: I l lvestn tluruk koué. helyllbl!o, 
.... blr..o. k vedlflelult, iTIItylk I tl VtMigI di1:I t lget,n t.rvünk megvalóautás,," múllMlt: a ki th,vont. megjitinó Un ltiriul ~1eI- h. Il I tölizl tllk.ama 
enpdl- rovldelln .... n tIIoyonl l meuJ_IIno .loIy6irani~ léphet .10. 

lör6k Tarné. 
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Hc'w'\lIIull\ 
II MII~yllf' nlhllll llln l1c~ ul(II,,1\ klbgyjllé~él'IU 

és j i Mugylll" lIiblin'lil'su llll AIJI.,iI v~ lI y 
(röv. nlhllllflirsulllf) IIIcgfilnklll~s li l·ól . 

I A kll/ llynlb <"l)'hllllgl\NI (1111lel hl -? I1Jo lln ~,\ jClentkN6 cgy' 
h~'f.IlkMI , kll~önllk II Mft ll yI\tO"7~1I ' UrutJl rluII Llyh',.lll «(ellIOm 
I& ~hnn II'!, o,IOdo~ <" lIyh~1 ul~n 1]\1:11" 1111('. /, 110) 

2, IW nlnpM IJkl!lIunl k ~IIC",'~lh~n ~ ,1\1.dJllkOlM~r6 1 _t.ó l~ 
(II .) I'onln" .... , II klcllblfléJ kClml II JC8yl.6könyvbe, hO~Y II kl 
IItU_ho/, ~ /.Uh~lIe. ~nluzkö/.öket ... " IIlnpftdk _kkm III'tCl hk • 
jt:1/.ctl ruJlnyuklJml (Bllyháwl1k el!C t~hén 1%). 1111 m~~ fMtá~okMI 
(1í~lI dk(ynU 1)lJI'~wl c k . IttllnnJlnyok sth.) IIcrn feda.he ll'i k. 

3. A hihliál'lIl kftl)C. ol nt u~ : 
.... AI. OYNI8~ li ku . <"1I)'h41 (dt, Ihulllllti ~~J ~ pU(ptlk) hcjclentct 

tc, IlU, y mir"j II! i. lellti ~ /tdetc k . mind D lul,luu fo, JIIlk07úhk kc· 
ret ~hclI OW'.41l0~ lIn ~. CI'Y~~lle5en 

IIZ. IWO. kiat!ltJl1l1j/ordfltw'lllibIMI hI1ll1.1\4Iják. 
b. Áll á~(OIlJ~I 4lt .,.lIletel! 1\ I1IUlty lU41. MI 0'I l!ibhll nUlllylIt lI)'cly{i 

ki.dádIlSI. A bll)li~i n,öycg 111, 1990. 6vj killl.l4.~ lí!Íj fo uJ'14~ú IItb· 
H'ból. II lUlIll)'ml nlnk II "Sl Ullllartcr I!r kllll\m8~h i bcl ".b6 1 kcrl!!· 
nek II UlIIgyfU' k i lllli~bll. (MepJc8)'~cm , hogy ct, D hiv"tkm .on n6-
mct lIyCl IYrl bjulill II Luthcr. j rOI'drt~~1 yellc 111111'111. ny~lvll tJJtél té· 
YC mlliYá.) 

c, K'v'lIntO~ 1I11k: UulonA II Tilunl:11 fil. ökumellj ku~ bibl lll nllm· 
k~lfttlliruuc lIIegindftidt, 61 ft rom"i klltolikus ellyh~ /. felé e J~6 It.. 
l>bbcn II hiblini ~ ~-cII1 ~l y. é~ hc J),~lInílvckben ~lb, kellcne kl'l'f.Ö8 
IIcl'íl/.6tCl j utni. mClt CI. suk időt vellIlU el tt1. 6rdcmlclle3 munk'. 
ldl. 

4. A lI;bliui~ rtlCn:1I tllUkOnyl'ck k idoJ80d~dbllll dr. KO'f.lllft Til. 
má. köuertlrlktld6léhcl, nii8), l e lll1~l\)'ckt:t tTJtJlck. 

A rcfofll lilllU cllyM~. (dr. Md l k\l.~ MiMly pn~ptlk) felkrn ~ ltll 
bérlctllch~tö!>égkénl 1\ MllgylU' n iulilll~r8 lJhlt s7ékhcl)'éUI 1\ 1113 
nUdllflCl'1 XI" Hi>C.kny úl 35. ~~ . nllllll n\cg fe lcl 6 I\1: ly i~8ckcl . 

n\ldo l)C~t . 1992. október 21, 
Or. S1.hlllkÓC~y Zull lln 

Jézus Krisztus személyiségéről 
és szerepéről 

J6ZllS KrÜ·ztll.'i sz(iJetésé"(Jk és !eUúmlldú.\,ú"ak 
misvérillma 

" HóroOlszomólyO EgyisIon (n Szonlhóromsóg) hitvalló· 
so olap!ón ólló hogyomónyos kotosztonysóg Józus Krlsz· 
tus lOlozósóbon tulo!donkOppon hórom azokon l kUlönböz· 
101 mag. Az 0186 o Józus 8z010l0so 0\6111 proogzlsztenclD. 
amoly olon, m't a vllóg kezdete 01611 O (Logoszkénl. Igo· 
kónt) Iston kOlolDégóbon volt. A mátJik a Nóz/uetl JÓZU8 
löldl óletél jolanll. A harmadikban újb61 lolen jobblán van 
(Kyrlo81ként. Úlkónt). és marod dlcsöoÓQe8 újrll oljövOIolé· 
19, A löldl sznkosz olelót 68 vóg6t két fOlonl csoda velolI 
be. Illetva z't!a 10. a IZOzl logantotos és szOletés, 11I0tve o. 
lelt6mad" 68 Ilo mennybemonalal. MIndkót csoda magvnl. 
lAu része mIb a negyodik 6vlZ1U:ad 6tn az aQyotemeslll. 
nolok(ln oHogodott hltvolhb oknnk és az Apootoll Hllvo.llós· 
nok Is. KUlönöi on nogy hongsúly von o lollAmodos mog· 
voll .... ' n, n.melyot II kelol ztónysóghez voló 101l0Zl'lS elon· 
gedhototlon lelt61Qlónek (coodltlo slno qua non) tartanok .. 
nagy kerel Z16ny (katolikus ós protosll'lns) ogyh6zl1k. Azok 
o ltobodelvO 68 unl16rh.uJ VOIlODOk, nmolyok o Nl1zl1toll J6· 

Ilton·vollÓI rlom rl\oguk6vó tonnl, 6e cs(lk vol6-
embel·voltot eZI a kót ,",o(iI\1 nom ópkhellk 

nom pedig ugyanabban az é" 
1 hi"l lvl kUlönbl é{Jekkel fZorn-

baeű l Onk. lololdA66vol m60 nyllvl1l1vOIO· 
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an nt m I.htt .dmoln!, m6g11 h J.m .. v6glgijondolnl, 
hogy n1 ell' vonll tkolO dogm6k ' r! . lmu'" val6b. n 
olyan m"ov e, mlk6nt " 11ÖVtg8Z,.űkbOl kll(inlk •• nem 
l~d.7.hOl/)k \} 101 Itt I. újoz"rO vonélOk., do n t I •• hogy Q 

nnbooolvO hltlOllogó.Oknll-k I rM lon,lIJ{lStll vlll6 hlvatko 
zlh.fI, n. m gy,ng~1 e InOoltolt:tllanul ll vaU!to. hit mÓJy.~(n 
Ó. o,oj61? 

Al ú luOvotsllg ránk maradi legkor6bbl IZlWeOtl (a ho. 
tedlk óvJlzodbon k • • d lll Pól·1 IQVe1ok) laizik, hogy J6z\Js 
nnk 181011kónl való mogvalll'tso már okkor kJnlokult, 68 lallo. 
helOen IOrIlli lmazt6k 011 11 kor6bbl n óboH 6. lrosbol! hagyo 
m6nyok I • • EIZ,rlnl J6zus Krisztu. I8Ion. 6g0 OIyM Otke· 
108Zlény gyUlo.kezolekben v611 0lllPVOl6 hitelvvó. "hol jól 
ludlAk, hogy volóe6gos embar VOll, nkit földi e8szony hor. 
dott kl 4. n Oll o vlh\gra. A kortlbeU zsld6ság köróben mély 
rnegOlköd st koltotl Jézus i81an8~én8k 6II~áaa. Az evOlI· 
géhumok lZelZOI lónyegóben ht&romf410 megold' ... , gon • 
doll6k lololelonl eZ1 IIIZ ellentmondAsI. A M6t6 Ó. ti Luk'ca 
818rlnll ovangóllumok a szOzl longnnlntAs8,,1 adnnk ma
gyarólotol. A Mótk 810l lnll ovongollum az ogéllz kérdósl 
mellO:1 é. mindjárt a korosl\eléssol vezoJ! be Irá8At. Pél 
Ilpo8l01 . em lulaldonft lelontOdgot a . zOzl . zOlotóanOk, ÓS 
MAIkhoz ho.60n16on a kerellihalAIt követO foltámadásllotja 
.z lalonl 'OlmóSlOI IgazolósAnak. A JAnos szerinti ovangé· 
lium o Logou l (old a szerzO haU'lIozatlon logalmazosa aze· 
rlnt IsleMol volt, do ogyben laten III volt) lOS108fti mag Jó· 
zU8ban, ám nom boclÓtkozlk réazlotokbo, th nem állit 101 
hipotézl80ket. A 8Z011 IOO3nt316s1 volló evangéliumokban 
Jézus anyja. Márla ezekben a részekben kI,moll szerepot 
jótezlk (MólOnól és Lukácsnal), mig o.gyébkénl, IIhol no.m II 
szOzl szOlolÓ8 az Istonllormészot jolzOse (Ml1rknAI. Jál'\Os· 
n61 é8 P6In(1), Mória . zerepo ogyóholAn nem kap hang· 
8úlyl. 

A korou lén)'8égon belOI a lonl emlIlett horom mogold6s 
elléröon jul érvényre Ol ogyoa valléslo.lekozetoknél. Anyu
gnll knlollkuB koresztonységbon az 6kort61 o középkorig és 
mólg 18 a 9l0z1 1oganltllÓS és I zUlól mll08zohoz n Bo!dog. 
S6g08 SzOz Mária 118zlelole I. tátsult, amolybon Mána je' 
gy08s6gét, . zúze8dgónek meglortósé.I, majd hlllálál 18, 
újabban podlg azOlolosét (8zeplOllon 10ganlnlÁ8) és 
monnybomonololél ls C8od 6a olemekkel volték körül. MAI' 
és Luk6cs evangóllum6n klvOI II protoovangéllumban, 08' 
koresztóny 8zetzOk mOvolben Irotlok jollJk ennek a tiszlo· 
lelnok korai klalakul6a61. A Rolormócló, amoly kOlönöa,n 
vonz6doll Pói opostol 100I6gI6)ához, nem lotte mogoévó a 
katolicizmus Mó.ria·kultu8zót. jóllehol hitvallásóban megma
Iadi lA 1l0zl logonlalós és 8z010lós c8odAjo mellott. A Já· 
nos szorintI ovangéllumbon 0lvashal6 hatmodik mogold6s1 
oz 09Ó81 t/ lnil6rlus kOleszlónység magAévá tono. azzal az 
érvelós801 ogószftvo kl, hogya Jlmosl Logosz. Isten hltt6· 
lalI, Logos .. Jézus Kr/6Z/US, és Jézus Kr/sz/us .. Is/en IÓle· 
lokkel óttolmol1o. A korai unltarlzmus lomondo" a szOzl lo· 
gantotós 6s szOlolés csodájának mogvalláaAr61. do a PAl 
ezerlntlll lenné vÁIÓ8 megvallÁl ár61ls, él azt vallotta. hogy 
JOzus val6ságos ombotkénl nem loholen ogyben valÓ8A
gos Iston ls. A no.gyodlk ovongóllum bo.VOlotO sorolnak ór· 
talmo.zés4bon mogmnrodl n logoIz. I8Ion 0lv08otnnl. Ól 
tUI vullotto (Dávid Feronc hitolvelbOl kövotkelletvo), mlsze· 
rint az olllber.Jézus an61kUI vollhotO KrllZ1uanak, hogy ter· 
mószo"o.lol1l szUlatólS mlsztérlumtt adntt erro Illapot. 

I I ,_;",ós aludo· 
]~ a vll6gmln· 

a vaJ-

I 
szUletós II hagyo· 

t hllvollósalbttn vállozallonul 
r nom /olonll ozl, mintha a hit-
sem módosulna. Id6zhet/Ok példa· 

b,~;:~::!",' 1001ógU' prolesszornak .l:lnlOh. 
" . munká/6t (magyo/ul ..A ker HZ' 

, 
I 

I 
I 



tény hl~ 8': s. 1983). amelyben az ~StOIi Ht:'aU~ 1 ma
gyar!..""Va. • s.::GV fogantalás is szUletés dogmjjaf ':' 1IlY"
~ a mal h sdmár.s 1$ iM\nyesnM 6ftetmezr&, tudva.. 
hogy a nW korban ezzel a M'toil.a.l szetntMn viszonylag 
s..~ deg edés lapas l1atla IÓ a római kat us h~ 
V6It: k6z&t JS,. Oktejhise szennl Jézus szQ.zj fo:93l11atását is 
lstenfiUdgil nem szabad Buzik ...... sch Ez utóbbi 
ugyanis nem 8IT8 4PiJ hogy nem wi emberi atyja. is ak
kor is étrinyas tenne. 'ha szok! -os móJ.:II'I, emberi hizas
sigból szUtetett vdna.. KiptekH'lség lenne IsI~nben Jézus 
bdógiai apja\ látni. Ehelyert azt ke' meg_éne .... hogy az 1.$

!'eni atyaság a Kris...-tus-szerepnek. az ivaJ5ság . "
be való he!yez"isjl akarja ,..nte l'll, amely nam zárhato az 
emberi szOIe:és és halál koriétai k6:a_ 

..Ha Krisztus nem t3madt fel, nincs ~ a mi tan, i
sunkn.ik. SS ni?cs .tdjj~ lJ li hiretelen': ssm, ·oIvashaIÓ 
az 1. korintus.ri le\<Ü)en (1 KO( 15.14)' Ez a PaJ-i kije!entis 
a hagyotnAn)OS ereszténys9g la;sziátdabb dog áját fl»
li számunkra,. J ézus Krisztus lelt:amadá&ának (és menny
bemenINelénekj megvalJását_ Az. e angéliumok szerint Jé
zus töthcz&- is t.t:alt tanlványainak arra, hogy miután meg 
fogják ön. harmadnapra fetámad (Mk 8,34; 9,31 ; 10,3-1), 
ahOgYafI az az i-ásd<ban is meghagyatott. Magának a cso
dának. a feltimadas tanúja nem volt, és a sfrhoz sietO 
hNeI: és. tanMnyok csak azt Lalhanák. hogy a s r, amelybe 
Jézust temenék, harmadn3tJra üres volt és ve! - angyal 
közöle. hogy: nincs it. fe ll:ámadott. Feltimadása után, az 
avangéitJmok szerint Iöbbszöf megjal@l1t tanIványainak és 
h.'winek, majd lanivanyaii megáldva, az 6 uemUk lanára 
feJemel<ad'en az égbe (lk 24, 32). látomás al ft is a n-
gyaJ magyarázta meg n hogy úgy jön e l majd ismét, 
ahogyan most az &gbe eme edett (Ap. csel, 1, 11 l. 

A Jézus Kris.ztus feli:ámadásába v.uett hit megalapozása 
!'IéITIlartOzj!; történelmi teny-bizonyítékok kOr8be, men ilye-
nek nincsenek. hanem kizirólag a hitébe, amely szerint a 
ke resztények elogadják az apostolok é.s az evangélis!ák 
tanüságá!, amely tanUság azonban nem a valóságo!, ha
nem a hitet iIIe ti_ Euerint, min! hinnek., történettudomanyi 
módsze(ekke~ nem is bizony haló, csak az ;gazolható, 
hogy a tanitványok hittek benne. A niceai-konslantinápotyi 
is az apostol hitvallásokban megfogalmazott hitelve sze· 
rint a .haJottaból feltámadás· és a J elmenés a mennyekbe· 
az óskereszténységt61 a jeleNtorig a hagyományos keresz-
18nyseg igehirdetésének a laptélele vok és maradt_ Mind
emellen az értelmezés. nem maradhatott vá ltozatlanul me
(811, kOIö~sen ,nem a legutóbbi egy-másfél évszázad alatt, 
a tudomanyos ISmerelek ugrásszerCi b6vOl&sa mellett 

A római kata us teológiában ma ez á l: Krisztus feltáma
dásakor nem a szokásos tö6di életbe tért vissza hanem a 
hat\atatlan, az: Istenehez hasonló é letnek került' a birtoká
ba_ A feltámadás modem katol us értelmezésének bemu
tat~ra ismét . Ratzinger professzort idézhetjük, aki szerint 
a fe llamadt KnsZlus élele nem les ti, fiziológiai szmuln fog
h~tó f?1. Bl!'elyból_ halajávaI O is kilépett, hanem ahaláDal 
vegetert BIOS-hatMon felüli, ú~ végérvényes öroklétben 
amelyben nem kémiai-biológiai törvények érvényesOlne~ 
han~m ~elyben az isteni vonzas és szeretet uralja a szel
~~.- ~eki_ vi ag lsten lelit tartó eme edését Ebben az: 
or6kk~v~l6s~ le4öIel6 tartományban Krisztus követői az 
lsten lQeJe reven lehetnek együtt vele is, és Istennel is. 

A hitma~arázat a legfontosabb dogm;ik, mögött is folyik 
a hagyomanyos ~ereszté~ységen betol is. Ám miként az e l-
56 egyet~mes ~~Batok hdvallasai is a már él6 hitet tükröz
ték, vagYIS a hittel elek tanalma alakult ki el6szőr és a lor
mába öntés "?It a második lépes, most is tanút ~agyunk a 
tartaJ:om ~u, de álland6 fe jlOdésének, amely a fo rmat 
vagyl$ a h~?telek szövegét még nem kNánl'lá módosi:ani: 
~ ~ ~egt formákba helyez új értelmezést. Bizonyos ha-

zott ez ugyan még megoklhat6 de e l6bb-utóbb be 
~ következzék a hrtelvek és a val6saQos él6 hit egyezte..... 

A dogmákhoz nem kOt6d6 kereuténya4g helyt.e 
nnyebboek, tugalmullbbnak tOnk, I"dzen heetv"- lat

talmában jobban k5vllC hoetik AZ ismerete« táthhinak b6VO
lésél Itt is számolni kell azonban két veszélyei. Az. egy, 
hogy rni1d .... éppen a PUUta ész hat!rall'l belOlldotJlmá
nak maradni. j6IIehet • valásos hit nem szorthla16 be 
ugyanezekbe 8 k8fetekbe. (Jézusnak Kri&.ztus-voIta példé
ul csak 8 hir tetOlotén io9halÓ fel, 8 JÓzan _z haláral kOd 
csak az ember-Jézll5 helyemste e l. Viszont ezen az ala
pon Krisz:rus megvalásátót etz.ártt6zni: a kereszténységhez 
való tartozást gyeng ti). A más«. hogy az új ismeretekkel 
nem tart Iipi.st a tul: tartalma, és régi, már elavul vagy bt
-zanytalan hitmagyarizatoadW Ú1 ik e l az új hlt-kétdisek 
megWágl isál. (Példaként idézhllCjük az ötOkálet hitét, 
amely az unitárius h· alásban is szerepel. anélkül, hogy a 
józan isz keretei között magyarázatot kapha tna, ugyanak
kor a fell:amadásl azért nem val - mert nem agyeZlethet6 
össze a józan éuzel. Idézhetjük az 6sbOn ás az eredend0 
bún lanának .lvetését is, amellyel az un'itarizmus korát 
messze megiNflző 6épést ten, hirtanában, bbliamagyará.za
t~ az~ba~ ennek .köv~tkQZ.les érvényeslise még sok 
hwwossagol Jelez, mlYellQYekSlik a almazkodni a terem
tés bbiai kép6hez.) 

Jézus feltámadását az evangéliumok úgy boszé al, 
ahogyan az elsO k«esztény közössegek hirviágaban a J é
zus halálát követO évtizedek soran meghonosodott. A Já
nos szerinti .... angéliumban azonban olvashatunk néhány 
Utmutalást magától Jézustól is, aki közvstlenUJ e lfogatása 
el6tt ut~ a.rról1S beWtlt tan ..... ányainak, hogy mi lou az: 
6 halála után: .Róvid ;dó, s a -dág nem Mt tóbbé, ti alon
ban láttok, mert élek _ .. AryAmban vagyok,. D benném, s én 
beMB:2k' (Jn 14, 19-20); majd és6bb: .Még sok morda
nivaMrm 1I'Ilila, de nem vagytok hozzá aiig et6ssk _ Ami
kor efón az Igazság Lelke, 6 majd aIvFIz9l benneteket a tal
jiis igazs.ágta· (Jn 16, 12-12). Ezek a jézusi kialentések és 
modem ismereteink teljes összhangban lehe tnek.. A transz
cendens lsten (aló lélek. Igazság és Szeretet) immanenct
áját csak a ta remtés és a vifágmindensitg CSúcsál jelentO 
emberi tudat, "lek tudja feHogni. és lsten országa is csak 
itt (Jézus u avai szerint kózötretek, tibennerek) épulMt fel 
Ebben az emberi tudat-szférában beszélhetünk lsten I&le
rol és mCrködésér6I, ebben á l tovább J ezus KrisZlus mun
kássága ás igehirdetése e lmúlha tat!anul és ör6kkéval6an, 
Istennel együtt, mbennünk és irt valósulhat meg a mi em
beri örökélelÜnk is. 

Krisztusom, 

________ -.:s::"':" nkÓCly lollin 

Dsida J enö: 
KRISZTUS 

i n Ie\'esum I.:i pedd raiammI. Torz 
hamisftásnak irum ' 'Onalait,níneit. sobase 
tudlal.: iI~'enntk d ki pzelni. amil)'en itt Vllgy. 
Ityen r:lIl;.Jogó kl l.:sumÚllek, ilyen jóll3kottan 
del'ÚSnel.:, ilyen I.: itell arc únak. ilyen 
enyhe pirosnak, mint a lej beescll ro1:ill. 
tn sok ijnaka lálla la k ml!. r , ba llgallalak is 
mmlalanszor, i n tudom, hogy te eg,yszuü 
"Ollál,nür ke, rar.;Jd l ts bonink hasonló, 
Almatlanul CS3 ' '1Ioroglad iii .súm kh'eteu ek 
utját, a nyomor, u. ihstg si l"3lom\-olg.,rei l, 
s gyöcrő a~"Odalmaid horiw nlján má r az q:tI 

, n}'1Ioldosll!.k puszlul6 J er uzsálemed lángja i. 
Hangod fáj6 hullámokal klll \'8rt, mikor 
a so l.: btsUd után r t l.:edlen újl'll 
S1Ó1ani ke-WI ~ t. M~lipe ll #.5 Slint hag,rotl 
r uhlidon "asIagon üll a nagy ÚI pora, 
sodny, sÚJ161.nap161 c:sor.ru ll arcodon 
brool.\"ilriisre g} uli II drgaSlig, s I.:~ t 
pari%Sl6 ntmKlbÖt sis t~rq" e h u tlot la l.: 
bonassukáll:idnl a~ ls t ~n kónnJei, 
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A szabadság ára 
A \1c1ll (l1..1.lli~us (()I~l lI hll 6111 Ma-

1])'IIIWSldt!lJn II lII\1nkfUlél~Uliség 1(;0: 
S7J1 'JII~ 1.. Rllé emelkedel!. Minden 
st At III11n l.. lwdllll16 J,; (}I.UI li / cn h.<1rom
nnI.. nincs mUllkllhel)'e . és C". il s .. dlll 
n ... \1I'S 1.J1/oJ c/oJ ),c,s \' idékcin cnnél is jŐ · 
vu l llulMosnbb. Az elör'Cjclzésc.k jllVö
I'C ~C lll b(zllllr lllk ~clllmi j6vlll: egye
~ck Inls1. sl.Alnlékos m\lnk :l1l é lkU l l.~é 
gel is j6..'iC,hmk. 

UI. vohm II Sl':llb:Ids.<1g dm" 
lJersze. nCnlc!l:lk nlunknnélkllliség 

\':111. hnnelll 1:\lvt1nyos gazdllgod!l~ is. 
At. 1116bb; hótmpokh:m II 8:11dal!odtt~ 
Icg:lllthb ol)'an I:llványossd vállIlZ or
Sll'lg s/.ercncsésebb Icrtll \!tci n. IIIini 
lIlIIiI )'cn S'l.cmbClrinŐ kca llelllli a 
Slogén)'ség nuts lIU . Megjelenlek a 
nyug!lli lIutócsodltk. szépek II l.:inlka
IOk. il vn(ionau'u szálloo:U: pedig Illiu
vc v!lnnak turislrtkknl. NemcS:lk kll l
földiekkel: II legfrissebb sltlt isztikák 
szerini nnn)' i a doll:tr és 1\ márb n la
koss.1g bllllksz:1.ml!lin. hogy ubból bő· 
ven kilelnék :l7. orsz!l8 éves Int101,,1s.'l. 
Munk:lnélkUliség 6; bóség. szegény
ség és gll .. dllgs.1g - I~gy 1!lISl ik . mind
ez II Slllb:l{1s.1g !Im. 

A Kád!lr-l'Cnds7.erbcn jóvnl kisebb 
"oh ti !;7.IIIXlds.1gunk, dc sokbl 
cgycnl t'ibbek voll unk . Gyakmn u(u-
70m on;z!lgs/.ene. és :\Ini, 1:110k. ko· 

mol)'tUl gondolkodóba ejl. Nemcsak a 
ben/l ukulak és :I 1II:1811I1hollok. nul6-
hÖrl.ék és I)ri v!l l c.~<1nl:\k . IUlncm (6. 
kénilII. egyre dr:1muibb kUlönbségek 
cg)'ik és llI:lsik ol'SzAgrés7. kö/l)lI. Az 
éilzlllm)' lIgal i meg)'ék - ll". OS7. lmk 
hal!ll'hoz közcl - vi rng1)Uluk: 11 délkc
leli lérségck pcdig mind jobban Icma
nl\hmk ti lIIodemi'l.!lI6d!lsnnk ebben II 
ven;enyél)\!n. 

AzclOU Cl.ekcl :I kUlönbségekcl :\1-
lanli oo:w:llkoz:lss:\1 mérsékellék. Tá
mognulik 1\7.1. nki Icmarad!. é. .. mérsé
ke lték. vis$l.lllnrtoll :1.k :1lI. nki 1I'it 
gyOl'S:m fejl6désnek indul! . Mind löb
bel vellck el n1.okIÓI. nkik g)'nmpod
!nk. és mind többel l!lmogaU:\k 117.0-
km. akik szegényedé.snek iIIdIlII lII.." . 
fgy MI :17. cgyenlOség. nmit :I Kád:\r
rendszcr Icremlell . ncm II bőség 
eg)'enlősége voll . h!lnem bizony n 
szűkösségé és al. elmamdouságé. Ma 
mégis sokan gondolnak viss1.n nos'l.
Inlgi!lvnl az e lmúli I'CndS7.erre. Ilmcly
hen. hn szcgényen is. dc Icgal:\bb é lni 
lehelet! . IIhol voll munkn . M'l.láji és 
mellékes jövedelem. és m:ljdnclIl 
mindenkinek jlllOIl cgy kis vilyilló 
vng)' egy IIISIÖ$ 1'nlb:lIIl . 

A slabadság é.~ nz egyenlőség. l~gy 
1:lI!;zik. Kdcl-Ellmp.1ban mindenUli 
c l1cnlllloud egyll1:1smlk . A'I. e löző 

tendszerhen nem voltunk ugyan SI1&. 

badok. dc legal :\hh IObbé.kevésbé 
eg)'cnl l'ik voltunk . Mosl cljöll ft S1 .. 1. 
b:uL",1g. dc odnvesl.eu a1. eg)'mtt~ kO. 
löui eg)'cnlőség . 

Mcl)'ikr6lmolldjunk Ic'} 
A fOlTudnlmrtrokTlflk. nk ik II XV III. 

SZ.11.11d végén zá:;;zlajukl'1l IflZlék fl 

"s/.:lb:lds.1gol'· és ;IZ "eg)'en IŐsége!'·. 
voll cgy hnnlladik jclSll\Vllk is: Fm. 
ICOlilé. azaz tesIvériség. 

A Icslvéri~g nem polilik.'li jelszó. 
h:lIlcm mor:1lis e lkölclczellség. Nem 
a nyil v:\noss.<1gra lanozik. hnnel1l II 
magánélet dolgn. Nem lehel :llIami-
1:lg mcgslervczni és hivnl::llOSólll elle
nőrizni . Olyan emberek kellenck hoz
zá. akik személ)'cs fe lelőssége l ércz
nek eg)'Ill!ls imnt . A lesIvériség any
nyil jelent . mint fclelni egymásén . 

1990·ben II csodával h:uáros mó
don s1A'l.hmlullunk Illeg negyven vng)' 
még tObb csz lendő clnyomat!ls.1lól. 
Dc ha v:llaki egyik nnpról a m!lsikrn 
S1~lbadd!l válik anélkül . hogy fclelős 
volna b.1nnién és b:\rkiért is. annak 
bcl:\lhal:lIlan kOvclkczményei lesz
nek: g:\ll!lstal ru l gaz{L'lgod:\s és kétség
bccjt6 munkanélküliség. S7.olicL'uilás. 
lestvériség. S/.crcICls .. .olg:\lal: czt még 
mOSI lanllljuk. Mcr1 cnélkUl nincs S'I .. I
b:ld'i.1g. 

Mim 2-1 St1r 24 olt/a/,.dl r' . t'ikkilllkbt'11 I/ IfI/wllk rd . ll} 1'0-

,·fIt Inr/(I/tsth '''('\'c: :iJk " A s=6s=I'k ,' fill )'lm )"''''i f órl/lII" ('(
mt'/l . EIJ/JIJI ti: lI/klllomM/, ",i"'t'8Y I.' mm' e/of ó kÖ:/'!n1/1-
1I)'l'kbt' (ItIj uk kö:l'(' l j /108)' 1I)'I1/1·!s: IJlvf e.fJ:or h lIyelmll;-
1'1'16, Zsirai Mikl6s s:iJlI:l l.sbwk IOO. llfol'(lul6j(1 tllka/mtf
MI kls=ülf mcsemUkt':~sl. (/III/' /)' el d/'. /)olllO/lkos .ftf IlQS (,., . 

" A l élCImf, vallol! az ös korokról. 
mikrol cS:lk scjléseink vnnnak 
és m:1 is húségcscn vall . ludom jól. 
aki feléje nylíl s (aggntni kczdi. annak. 
A mÍlvck hatlUlk. mílködnck lov!ll>b. 
békllllen pihen ti professzor lír 
bcs7.é.lhclnck rt bölcsck. oslobák. 
1lI0solyog. O mcnlségre Ilem s7.0rul ." 

ZSIRAI MIKLÓS (11i9l-19SS) s'l.üld(lse cenlenáriu
mil IIIklllll111 II 11111;)' m:lij)'nr IlId6.. .. in\nl ér:t.elt liS1.lde
lünk kir,'je ... éséN!. 

Zsirul l\'liklós nyeh'és"" II nlllgyur és u finnugor 
11~'elvllldtl11l:\ny 11I1I6s:l, II rAradlmlnll:m llych'mü\'eln 
100 es'l.lctul!is "ohm, hn élne . A ri\hnjlás g."nnylirfl kllle
Il'SSll; emile, Ilki II s'lelkmi U\j (lko'L6dl\s és II gOlldnlko
dl\sbeli uulunómin s'I.cmptll1lj:lbfll 11'1. europIli klll"lo"l.el
lemmel Sl.cr\·t~scn ús.-.-,.efüg~n élclmün'lulkolnll. OlyIlII 
su.mll ~· i.ség "011. uki jclcnlns bdol,'Asl gY:lkoroll1>7.íbu. 
dllnk mlll;yllr ludnnu1nylörléncle Ul:lkul:l-.tlnl. 
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(Képes Gé1 .. 1: A JÖVO EMBER~NEK) 

Az élő Zsirai Miklósnak 
A magyar finnugriszlika egyik legkiemelkedőbb alakj!! 

1892. okI. IO-én S".tilelclI Mih:\lyiban (GyOr-Sopron Ille
gye). - "Az egyik l eglÖrt.sökö~bb mng)'lIrs:\gú. Icgs.: ljál()
S: lbh magyar nyc.lvjár.t:lll vidéknek. II R:\b:lköznek :1 gyer
meke. Népilnknc.k ezl az !IgAl éppcn :17. évslt\7.adok óm 
fc.nn!l116 gyel>íi-hclYl.el lIllyagi és szellemi vcszedelmei. 
fenyegclései l!!nOllilk fo lyamalos készenlétben. hogy 
II!lg)'b:m és kicsiben es:lI.: azért is ragasdmdjék önmng:\
hoz. Ebből a "vigy:b'ó" IclkUlethötn6hCICU ki Zsimi ~ Iik : 
lós r.\iongó S~.erele IC n magyar nyelv ir:1nl. A nyelv al.."ÖZ-



I6lcknck, (gy :l I1cnl7,.c ti közösség 1~.lkénc.k is föcs~köze. 
Eu éreztc elcintc kevésbé luda!Ostm - (rj.1 rola Prus De
:sli Hogy milyen Icnnésletii amnyakkal gazdagfIolla Ol a 
:Op~i Jfceum Magyar Társasága: idé7.cm mcg~pó vallo.. 
mását 1940-biR a Társas:1g 150 évcs évf~rdul6Ján " ... ak
koriban ncm is gyanílolla, ma azonban világosan látom, 
milyen egyéniség-alaJdt6 hat,1sa VOll a Magyar Társaság 
szellemi légkörének. MindegyikOnk kapo't valami értékes 
öSZlön7..ésl nemes sugal latol. hasznos utrnvalÓt. Felébredt 
magyar voi tunk öntudata, s mindegyikOnknck meg kellctt 
sz{vlelnie a társas egyOttélés, a közös munka fegyelmező 
tanulságait. A Társas:1g ismertelle, szerell e t~e ~eg velem a 
könyvet és a tudományos munkát:' Soprom diákévek után 
kertJIt a pcsli bölcsészkarra. 

A neve7.cles Eötvös kollégium Zsirai számára .kedves 
hely voll. EötvöS kollégistaként végezte egyetemi tanul
mányait, majd később tanára leli annak, ahol magyar és 
finnugor nyelvészctet és fmn nyelvet tanftott. - ":anárként 
párját ritkító pedagógiai énék jcllemcztc. Logiku~ ta
goll, világosan megfogal~azoll, lényegl.átó előad;k'lban 
ügyelt arra. hogy hallgatÓit a részlct~k tulságos ~almozá
sával ki ne fárassza. Kivál6 c1öadól képessége •• rokon
szenves egyénisége folytán elérte, hogy a korábban rend
kívül S7.áraz tantárgynak kikiáltolI fin nugor nyelvészet a 
kedvel! egyctcmi stúdiumok sorába lépett." - jellemezte 
Lakó György. Tanítványait szigorúan a forráskutatás köte
lezettségére fi gyelmeztette. A saját fOlTásk~tat6 igén~e. vi: 
szont nem szoritkozott a holl nagyok kézttata, a kritikaI 
kiadások kincsei ismertetésére. Példái közt Ady-szavak. 
Móricz Zsigmond-i kifejezések szerepeltek. "A nyelvtudo
mány nem múzeum , - mondta egyszer - a nyelv .él." 
Szinnyei Józsefet követte a pesti egyetem bölcsészkarán a 
finnugor összehasonUtó nyelvészet egyetemi katedráján, 
ahol több mint negyedszázadig működött, Hazai korszeru 
nyelvtan!tási szemlélete - a legközelebbi múltig - megha
tározó a mai nyelvésznemzedék gondolkodásmódjára. 

A nagyszabású alkotó egyéniség pályája, szeUemiségé
nek széles íve elSŐSOrban a finnugrisztikai szakterület leg
kiemelkedőbb alakjává avatta, de polihisztor is, aki a tudo
mányfilozófia, a pedagógia, - számos szakpublikáci6ja ré
vén is - az irodalom terén is, a nyeJvmúvelés terén is érté
kes hagyatékot halmazot! föl. Filológiai löJkészültsége pá
rosuh a lényegre törő. az alkotások keletkezésének hátteret 
is fölvillantó elcmzésscl. A magyar közvéleménnyel az ő 
munkássága fogadtaua el a finnugor nyelvrokonság elmé
lelél. Akadémikusként 1944-bcn e szavakkal foglalta el a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöki székét: "Szere
tem nyelvemet, ezt a minden előttem éh magyar lelkével 
átitatott drága örökséget. ezt a minden utánam élő magyar
ra átsu1rmaztatandó szent mU7.sikát, s gyönyörűséges köte
lességemnek érlem ennek minél tökéletesebb megismerte
tését, megbccsllltetését, megkedveltetését. Ennyi a progra
mom , ezt azonban ma is, holnap is,jóban is vállalom." Ezt 
az Ars Poe/ieó/, hazaszeretete teljességét. tudósi világlátá
sa tette tcljessé. Munkássága múvcl6c!éstörténeti érték. 

1937-ben Zsirai Filllzugor rokollságuflk c, fómúvét Bó
ka László Igy méltatla: - • .zsirai Miklós professzor majd 
halS7.áz oldalas könyvet telt a magyar kultúra asztalára. El
sősorban nem anyelvtudomány múvel6i szúk köre számá
ra k~szült, hanem a népi sajátoss:1gainak gyökerere kíván
csi magyar éneimiség hasznára. Aki a magyarság sorskér
dései mélyére akar hatni , nem kerUlheli el Zsimi könyvét." 
- ErrOl II könyvrő l Illyés Gyula pedig ezt hangoztatja a 
Nyuguf 1937. 2. s7..ámában: _ .,Kitetjcs7..kedik a kérdés 

minden ágára, II nyelvészeti fejtegetések mcllett ismerteti 
II nagy család S7.ármazék-népeinek történetét, mai helY7..e
tét. Kiemelkedik II szaktudomány szúkebb területéről. Ami 
benne a tudomány. az is érzelmet, sőt indulatot kelt. 
Mennyi L.1nulság. mennyi szomorú tapasztalat. intő példa 
az okulásra ... A vogulok nyomorultak, betegek, haláirn 
vannak ftélve. Mikor Oroszországban jártam , az a gondo
latom támadt. hogy ezt az egész ötezerf6nyi nemzetet Ma
gyarországba kellene vezetni, egy faluba , elfémének, vala. 
melyik nagybinok lakatJan pusztaságán. Nem az 6 hibá
juk, hogy annak idején tán félórával lekéstek a honfogla_ 
lásróI. " 

Végeredményben morális kérdésnek tekinthet6 minden_ 
kori helytállása. - ,,Nemcsak adott népének - vanja Lakó 
György Zsirairol, a tud6STÓI-, hanem veli is tőle. Neki ad
la tudománynépszefÚsftö írásai tanalmát. viszont töle velle 
a nyelvet. melyen a tartalmat, az ismereteket közvetíteUe. 
Nála magyarosabban és szebben magyar nyelvész még 
aligha írt. Anyanyelvünk rejtett kincseit úgy, amint 6. leg
feljebb ha jeles íróink ismerték. A régi nyelv és a népnyelv 
szépségei egyaránt ihlelték tolJál. Már-már feledésbe me
rült magyaros mondatszerke7.cteket újított fel, népies [ZŰ 
szavakat avatolt irodalmivá. Nem csoda. hogy sulusával 
valóságos iskolát teremtett." 

Úgy tartják, hogy népszerű , i smeretterjesztő színvona
Ion is jól írni talán nehezebb, mint tudományos szinten. A 
magyar nyelvmúvelésnek. az anyanyelvi ismeretterjesztés
nek is kitrutó, sikeres munkása és támogatója volt. Lórin
eze Lajos jeUemezése a nyelvmúvelO Zsirai professzorról: 
- .. Elvállalta az akkori nyelvműve ló folyóirat. a Magyaro
san szerkesztését. Kiváló munkatársakat toborzott köré, 
magas színvonalra emelte, országos népszerűségre juttatta 
Emlékszem, az én egykori vidéki iskolámban is igen so
kan járultuk. olvastuk a lapol." 

Zsirai é lőszóval, toJJaJ és szervező munkával is szolgál
ta a magyar-finn baráti kapcsolatok ügyét. Fő részt vállalt 
az első, Magyarországon, Budapesten 1928-ban tartott 
Finnugor Közművelődés i Kongresszus rendezéséból. Ta
nítványai bevonásával gondoskodott arról, hogy a hazánk
ba látogató finnek és észtek megbízható. lelkes kalauzok 
vezetésével járják hazánk vidékeit, és mindenütt m~gyaros 
vendégszeretetben részesüljenek. (A kongresszus ~lSztele
tére könyv jelent meg Finnek , lsztek dmen, Teleki pál el
őszaváva l.) En61 kezdve nemcsak a hazai tudományos éle! 
szervezésében és alakításában volt része, hanem a kUlföl.dl 
tudományos körökkel való kapcsolataink fejlesztésében IS. 
A maga korában nagyon korlátozott lehetöségek közt, ott
hona nyitva állt nemcsak a hazánkba látogat6 finnek előlt, 
hanem szíves segítókészséggel fogadta az észt, a .sv~, a 
norvég kutatókat is. A finn-magyar k~solatok Zs~ nél
kül nem élnék oly virágkorukat, amilyennek tanUi va
gyunk. 

Kiemelked6 tudósi nagysága, múvelMéspolitikai sze
repvállalása hasznos és követendó példát adott ~ magyar 
nyelvtudomány hagyományainak feltárásában. IS. Tudo
mányformáló szerepe megvalósftásrJ érde~cs Ideált kínál 
a mostani utókornak. Zsirai Miklós akadémlkus •. méltán re· 
szesült már 1949-ben munkássá.gáért Kossuth-dIJban. C~n
tenáriuma jeles alkalom arra az elhatározásra, hogy önz
zük a magyar nyelv tisztasá~át. és ~zépségét olyan gonddal 
és szeretettel, miként azl ZslraJ Miklós tetle. 

Dr. Domonkos János 
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Sufzlil.·"" tszU"dtJje, /841. / ebru6,. JoÓ" hunyt id 8lj/lJnl 
11,.,*," Stl"dnf, ri naRY uni/drlul tlmllklrd ls yU4gutDz6, akli 
AMtlrlkll ,,",gyor f t(/tdllwjcklnt tarlunlc szómo", At Iv/otrluM
NI "",IIIcn,"1! 4djuk ""Ut! .'iZ/Jk",.,1 Plt" f' fnlsó/. 

Egy székely nemes 
Amerikában 

Nem fedcl.c tt fel új R:lldréS'l.t. se lll új ~plÖrz.sct. Nem gyújtöU 
ritka álhdajokat. nem rcnds1.crezett nö vényeket. Egyet len egwli
kus nyelv 17.6t6.r:l\ sem állflottIl Ö&ll/.c - csup'n cgy vékony kötet
ben IIdta hítUI a világnnk és fOleg II magyar olvas6knak azt, amit 
m.bfél évszb.addul cl.clÓtl éS'l.llk-amcrikai utazásAn tapasztal!. 

A'I. utazó IllJUJ,u' Furhl$ Sámfo, erdélyi székely ncmt.'!i voll . 
Neve, uIUl.á~Il. leyékeny~ége II feledés homályába sll llyedl. pedig 
kl'lrának igen érdekes egyénisége vol t Széchenyi. Ku.inez)' és 
Wesselényi oorálja és hü.reostársll. t: lcltajlill rövid lléhány sorban 
le lehel frni: I 795-ben szlIIeIcIt a Hároms'l.ék nlegyei Bölönben, 
és 1842-ben Kolo7.l!1vilro lt hunyt cl. Sfrja II há'l,songárdi temetó
bcn a nagy erdélyi polihisztor Brussni Sámucl sfrcmlékc köu:lé
ben van. Egész élctét ardonnkor szcllemc hatolta ál. nemzete 
felelllclkcdésUrtluueolt. tcvékenykedct!. Mint 111. erdélyi kancel
lária hivftlaluoku kcvCSctlehelelt. de minI refonncr II"lázfélc lIlun
kálkoctásba fogolt. Coelhét é.~ Schillen fordíton. Erdély töné
nelének megirásába fogolt. Gcd6 167,scffel _ saját könyvlára fel_ 
aj&nlbdval - megalopítolla a kolo7)lv," unitárius kollégium 
könyvlárá!. életének - és nem ullzds Illt mondani. hogy kor.1nak 
- döntó eseménye lllégi5 és7 .... k-amcrikai ulazása és arról Cn 
kllnyvc volt . 

A kors"Ilur. két óri'~a. Wcss.:-lényi Miklós h S7.échenyi blYán 
nándéka volt a liotal ' Urun U1egl'togatdsa. énékes toP!\$Z
tallIOkit. ncmélyes élrnényekcl kívántak szcremi /lZ akkori 
A1l1crik~ól. de ut juk meghiOsult _ és Angliilbli uta7.t.ak. Helyet
tUk Béldl Felene é:s Bölöni Fllrkll-~ Sándor kel t útra 18J I.júliusá
bln. A mindö~~/.e négy hónaJlolli UtD 7.á.' t bíZVMt nevc1.hetlll!nk 
:.a7. CIS(! mlgyar tanuhnányútnak" is. Az én.ak_atlanlÍ vidéket be
Jirva a kötclcWcn Illl:gnél.1:ndó hely$ég~k. !'Ievc7-ctc$Ségck Illel
leu c1li6liQlbou uokbL II Le\cpUlésckl!! jálllik sorba. ahol a neml.et 
reJI6désc r?AmAra hD~7.11O!I tnpllsztulütokbL $'/.erczhcUek. A kísér_ 
lete1.& Hi6./..aka vo lt ez n tcngCll:nHilon is! Sztimo~ gQ1,.dIl.~ági 
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minIlIleicp. ~7.ek.t ák áll.al ll l aprw~1 kolónia tevékenykedeu/lZ álla. 
mokban. (Euk JÓ réne röV Id vLr'g1.á$ tlldn elsorvadt, de néhA 
k~tlllUk ~a . i. létezik I) JánAk HllrrnOlly-ban Roben Owen u::l 
pIsta s~Lah~ Ul l elepén éJ a .Shaken" elnevetbij Ilekta tcl .... 
egyarán!. el"'n 

B~ löni figyclrnél scm kcrtllte el ft mintagama.dgok életének 
legkisebb rés1.lele sem. Ré.'7Jetesen benámolt könyvében k 
mu~káj~l. 57:trvC7.ési. értékesCtési rends7.erérÓI. feldolgozó~:' 
melml. Iskolá.ról. KeresZlll lut/lZva al akkori Amerik.. • 

I,· od . megll_ 
gye ... 'elt re S7.erel.Ve von ~e kövelkttletbeket. táblázatba ned; 
DZ adatokat. s C'1.e~e l egyén. benyomásaival egénfti ki. Korának 
szcrel'l':sés olvasója kép1.eletben 011 állhatolI egy kialakuló állam 
bö lesóJéné~ é~ m~gldthalla. hogy milyen halalmas $takadék lá_ 
long al. .. ÚJ vil'g és Európa kötöu. Bölöni _ mát amenny' 
cenzúra engedte - elemzi I magyar állapotokat é:s am-'o. _';K I 

I . K.I'. · ,,' ....... ta-
paszta lItIIt. ese, ... en emlftl az oUhon; állapotokat és méllat' 
alot a polgári é:s gazda.dgi fej l6dést. amit OlllaPa5Z~It. Ja 

E.L'16 magyarként námo~ be a Hudson fOI)'Ón meglelt útjáról és 
a N.~gara vfzcsbről - de .tI sem tud eimertUni a termész.et Sl.ép
ségemck $7.emlélésébel Rés1.letesen foglalkozik a csalomaépfté
sek helyzctével. a hajóépftés fejlódésével és czek pénl.lIgyi és 
gal.dll.dgi jelentőségével . 

S7.ftkénó s7.emmel v;UglÜjü az államok politikai-gazdadgi fel _ 
építését. s ne~ elégszik meg dokumentumok kÖl.lésével. hanem 
New HlUllpshuc dllam alkolmdnyát és konnányzati rendszerét a 
gyllkorlali életlel is öss'l.ehasonlltja. Könyvének egy izgalmas fe
jezete foglalkotik az amerikai etnikum kérdésével is. Pontos ada_ 
tokat sl'.olgáltal az indiánok és bevándorlók s2Amáról, leírja élet
körtl lményeiket. telepUlési viszonyaikat, bc5zámol új városok és 
falvak szll letésérÓI. Negyvenhat kUlönböu'i vallási felekezet 
nagyságát61 és Mvóinek nAmáról is pontos képet ad. Meglátogat 
s:r.'mos ele~i iskolát és a Wcsl Point-i akadémiát is. Nagy jelen
tos~get tulajdonit az oklalásnak és nevelésnek. s így nem csoda. 
ha tisztelettel adól.ik annak az új rendszeru oktatásnak ts szerve
zeti felépítésnek. amil lépten-nyomon tapasztal. A demokricia, az 
egyenióség. a sz.abadsá&iogok megnyilvánulásait sorba véve fe l
ismeri a kapita lista lársadalom és gazdadg lImyoldalait is.&zre
veni. hogy a polgári lánadalommal nem a korlátlan szabadság 
és egyenjogúság vette ál a hatalmat. hanem a lókések és az el· 
nyomollak hllre'vá alakul ál a feudális l!rsadaJom ellentmondá
sa. Ez.en meg"tását közel két évtizeddel a Kommunisla Kiált
vány megjelenése e lőtt te$'l;! Megsej t; a XX. századi Amerika 
5Orsproblémájál: a felJ'lnbadltoll négerek és az amerikai társa
dalom életének ülakul tld!. 

Százötven éve. deeember IS-én érkezell vissza Europába. a 
könyve a7. 1834-es esztendő szenzáci6ja leli. Hatalmas közön· 
ségsiker. kél kiBdds és az Akadémia nagydfja jelezle értéké!. de a 
bécsi kamarilla 183S-ben már be is tiltotta .. ldzltó hnngvételéén". 

S7.échcnyit és Wesselényit is Icnyllgözi az útibeszá!noló. mind
kCllen gyllkorlat; tevr:! kcnys(!gllk eiméJeti alnpjál. terveik és gon
dolataik gyakorlati rnegvttlósuJtlsdt lállák benne! Nem volt elha
Ityagolhbtó szemponl /lZ scm. hogy 1\ mCi halQlmas kÖ7,önségsikc
re nyilolLá teILe a polgárokat a refonnlervek. elgondolások befo
gadtlsdra. Bölön; Farkas Sándor scm nyugodolI könyve betiltását 
követően. Tovább S'l.ervez iskolákat, szervezeteket hoz létre. de 
1842-belt. I SO évvcl ezelóll bekövetkezell korai halála miau nem 
láthatta álmainak betcljeslIlésél. é letmCive csupán egy könyv. 
bölcselel; Irdsai. városrende7.&i tervei. naplótöredékei és levelei 
torr,6bnn mll/'adtak. 

Konárui D .. Mngyur Cassius"·nnk •• ,Második Franklin"-nsk. 1\ 

.. Mi SehillerUnk"-n"k nevezték Bölöni Farkast. kinek élelmiivc 
sajdLosru! él cgylllt n mügyur rdonnkOf' történetével. A kie8yeú' 
korában és sdzadunk hllrmineu éveiben újra felfedeuék. ug
utóbb 19711-bLlll az Egyesllit Államokban é:s Angliában jelent 
m~g az .. Il'lllk-nrnenkai Utlll,ás" Kadllrkay Árpád fordításáb3ll. 
Könyve éltékét tal in tv. adja, holY személyében uociológus. gc
ográfus. Icchnikatörténésl é, irodaimAr adolt SZlÚllOt énékes ta
pasztalatairól. , el a kOllilerú 57.emlélcl túlélte Bölöni F3J'kas 
Sándort. II refonncfl . 

S:t.llkonyl Piter 



körkép 
Evangélium Színház 

Legalábbis európai távlatokba 
helyezve egyedülállónak tetszik a 
Protestáns Közművelődési Egye
sület vállalkozása, arrikor a pro
testáns egyházak támogatásával 
olyan színházat létesít, amely arr~ 
kötelezi magát. hogy az EvangélI
um szellemének jegyében szer
keszti meg programját. tehát vala
miféle küldetést vállal , amellyel 
egyetlen .,beérkezett~ színház sem 
büszkélkedhet: egy világosan 
megfogalmazható gondolat képvi
seletét hirdeti meg, és mintegy tú
zi homlokzatára. éppen az embe
riség történetében alighanem leg
nemesebb. legfölemelőbb szel
lemiség gondolatát , amely gondo
lati magból szinte egy gyü
mölcsmag szárba szökkenésének 
természetességével fogalmazódik 
meg a minden bizonnyal világmé
retekben páratlan elnevezés: 
EVANGÉLIUM SZíNHÁZ. A vállal
kozás előzménye ugyancsak a 
Reformáció október 31-ilti emlék
napjához kötődik : 1991-ben felol
vasó színpadi formában ekkor ke
rűlt színre Lessing Bólcs Náthán 
c. drámája, az ökumené gondola
tának egyetlen ismert színpadi 
megfogalmazása - akkor a taxis
blokád gátolta meg a bemutató -
tehát lényegében az ökumené -
ilyen átütő közönségsikerét . A 
most bemutatott Tamási Áron
színjáték, a Hegyi patak, sokkal 
szerencsésebb körűlmények kö
zött juthatott el a Dunapalota mér
tán hálás közönségéhez. Mindkét 
bemutatót Udvaros Béla rendező 
hozta létre, akinek érdemei kettő
sen is elévülhetellenek: nehézsé
get, akaöályt nem ismelVe, terem
te~e m~g az előadás anyagi és 
szmpadl feltételeit, úgyszólván 
egyszemélyes csapatként, s ami a 
már Evangélium Színház fémjel
zéssei létrehozott Tamási Áron
bemuta.t~t illeti : a Hegyi patak dra
maturglaJ nehézségeit bravúros 
rendezői invencióval hidaIta át oly 
módon, hogy nagyszerű szerep
osztáss~1 rukkolt ki, s a remek 
rendezŐ I érzékkel választott szi
nészeket mintaszerűen vezette a 
szerepek lelkéhez-lényegéhez 
Régtől ismervén Horváth Sándo~ 
atmosztéra-te remtő készségét, Si-

mon Gyórgy bölcs humaru jellem
teremtő adottságait , s a szerep 
nehézségeit tekintve , mindenekfö
lött Bitskey Tibor gondolathitelesi
tő színészi erejét, melyet önfelál
dozással is fokozni képes, Udva
ros elsőrendü érdemének a szí
nészválasztást tekintem. Feltevé
semet igazolja az elöadás jóné
hány meglepetése. Még sose ta
lálkoztam Mécs KAroly ilyen ele
mentáris OOiróniájával, melyet a 
gondolati egyensúly megteremté
sének és a gondolat hitelességé
nek szolgálatában. fölvillantott a 
Hegyi patak-ban, s igen meggyő
ző színfolt volt a színpadon csak 
fölöttébb ritkán látható Zágoni 
Zsolt emberábrázoló érzékenysé
ge, színészi érettsége, eszköz
gazdasága. 

A rendező legnagyobb diadala 
a színészfetfedezés, pontosab
ban: színészavatás. Udvaros Béla 
ilyesmivel is büszkélkedhet. Az 
Anka szerepében megismert For
gách Szilvia Zefirelli Júliájának 
üde báját, természetes hamvas
ságát hozza színpadra: minden 
rafinéria nélkül van, és jelenlété
nek puszta tényével és ellenállha
tatlan hitelességével csak a legfel
kavafÓbb katarzisok versenyez
hetnek. Figyelemre méltó az előa
dásban Antal Anetta sodró tempe
ramentumú Gidrónéja és mint "al
kalmi vadász-madarász", a mindig 
szuggesztív PalM IstvAn. 

A Protestáns Közmúvelödési 
Egyesület - és a lényeget össze
foglaló megnyitót mondó Bartók 
Béla után az Egyesület személy
telenségét feloldani rendelt Udva
ros Béla - páratlan kOzmúvelő 
missziót végzett az Evangélium 
Színház életre hívásával. Nem 
csak a vállalkozás szel1emiségét 
tekintve, hanem annak bizonyító 
erejével: ügyszeretet, áldozat
készség egy még ridegebb kultú
ratartás idején is hadat üzenhet 
az országos kOzOnynek, és eget 
kérhet. Hosszú, sikeres létet kívá
nunk az Evangé~um Színháznak, 
amely - mint ahogy a színháznak 
hatékony szövetségesei voltak 
egyházaink - egyházai nknak át
útő erejú szövetségese lehet! 

T. T. 

Kéts7..áz éves a kolozsvári 
magyar s7Jnjátszás 

A kolozsvAri magyar $ZínjAtszás klftná. 
l.adik évfordulója az egész magyar kultúra 
nagy ünnepe. 

A magyaror5úgi Erdflyl S7.Övetség ez 
alkalomból bensóséges emlékünnepstget 
rendezen 1992. november I~n Budapes. 
ten . a Nagy Jenő u. S. $Z. alatt MúYelódési 
hbban. 

Dr. Varga ~ó, a KDNP elnökhe
Iyenese meleg bevezelÓ szavai után Kolb 
József. az RMDSZ muve1ódlfsi titkára. a 
koloz.svári r.tfnház egykori igazgatója 
Kftsúz hu II koh,l"I.SY'" szfnbb eím. 
mel tarton nagysikeru elóadá$t. Emllfkez. 
letett, hogy 1792. november ll-én tartott 
tartotta első előadását KoloZ5váron a • 
Rh&l.ey házban Kóts! Patkó János szí
nlfsz és direklor társulaJ:a. A kolo1.SYári 
szfnházalapftás döntő hatással volt az 
egyetemes magyar színjátszás fejlódésére. 
A két ~százada [olyamatos erdélyi ma
gyar színj'tsw mindig szem előtt tartotta 
a nemzet szolgá1aJ:át a magyar nyelv ápo
lása. a 425 évvel ezelőtt a tordai ország
gyűlésen Dávid Ferenc vezetés~el kiví
vott val lási tOrelem alkalmazása. a másság 
tisZJelete alapján. 

Az ünnepi megemltkeús: meghitt han· 
gulaLit tov4bb emelte Sinkovits Imre. a 
budapesti Nemzeti Színház tagja és Vilá
Iyos IJdikll, • koloz.svári Magyar Színház 
tagja színvonalas muvészi mUsora. 

Vékás Domokos 

Köntös Szabó Zoltán regénye 

A Fthir zászló Erdély/eleit címu 
könyv egy regényfolyam kezdő darabja. 
Az egyes köteteket a Trianon g)"ermekei 
föcím fogja össze, mintegy jelezve, azt a 
tért és idót, amelyet a regény a maga (ma· 
gyar. román. szász. zs idó stb.) sorshordo· 
z6 figur:iival és eseményeivel átölel. Az 
író mufajilag csal6di kT6nilcaként jelöli 
könyvét. és ezzel a szin te túlonlúl szigorú 
besorolással talán regényének dokumen· 
tum/rtékél prdbálja jelezni: adatlll"ban az 
igazság, írlli hozzááUisban a muvészi tisz· 
tesség és igazmondás felsó [okolt. Azt a 
múvészi alapállást. ami aktuálpolilikai 
szinten fogalmazva. nemcsak a magyar· 
román közeledést szolgliJja. hanem a meg
békélés IehelÓségeit kínálja. Ám ennél 
mérhetetlenül több az. amit az írll művé
szi értékben. meseszövésben, a fikció és 
adal.szerCiség mesteri e legyében nyújt o l· 
vasdjinak.. 

K. tiszteletes, az aranyossúki unitárius 
lelkész ditriuma a regényfolyam medre, 
melyben IlIvahömpölyög a szúkebb kör· 
nyezel embert prdbáló meséjén keresztül 
az erdélyi magyarság tragédiáiban és em· 
beri helyt.ülásaiban felemelő tönénele. 
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A DÁVID FERENC-VERÖÉR 
• 

(Az Egy az Isten címu tévéfilmról) 

A tordai (lIfanyos.tordai) romai katolikus templomot látiuk. amelyben a János Zsig
mond erdélyi fejedelem 4ltal ö"zchfvou országgy6lésen, 1568. janulÚ" 6~n. Dávid Fe
renc kihirdeue ft lelkiismereti és vallissubaddgot. melyet az ó S7.I1VN nyomán törvény
be iktattak. Miközben egy legalábbis europai mérelú szabaddgmozgalom kapott ily 
módon I'bra. eucl egyidejúlcg és cr.zel S7.oroS összeftiggésbcn mcgszülctelt az unitárius 
vall{s. E t&inycl rncgismerkcdvén - film percgvén. képek sorjb.naJc - a gyönyörCi nt
kdykcrcsztúri unitárius templom képe. ft templom népi vaUisos motívumokkal dfsz[tett 
kazeltts mennyezete. ~nlaka uni tárius temploma. amely a xm. stiudban éplllt gótikus 
eródlemplom, a székelyderzsi unitárius templom a XIV. századból, gótikus éppúgy, mml 
a XUI. száz.adban épült homoródszentmártoni unitárius templom, amelyek mind, hCveik
kel együtt Dávid Ferencet és szabaddgkinyilatkoZlatását követték, s frcskóikkal, 
mennyezctknelláikkal a protestantizmus kép:romuvészetellenessége vádjának jogossá. 
g/ít cáfolják, s bi7.onyítják: mennyire székely vallás az unitmus. Kőbe zárva. rendíthe_ 
tetlen szclCdséggel néz vell.lnk szembe a lerombolhatatlan múlt - öt éve sincs, hogy bul· 
dózcrek álltak támadásra készen, hogy eltöfÖljék a föld színéről e hamis vallomásra kép
telen, súlyos tanúkat. A múlt, amelyet "végképp eltörölni" akartak, most mir félelem 
nélkül vall. Aztán omló falakat látunk a rendíthetetlenek után. Déva v~ak fala it, me
lyek a holtig tartó rabságra It~1t Dávid Ferencet zánák magukba, Dávid Ferencet. aki a 
kereszténység ősi egységének vissz.,állrtásáért küzdött, az~rt. hogy a békesség és II sze_ 
retet jézusi eszméje ne essen áldozlItul a jézusi hit nevében elszabadult marakodásoknak 
és elrendelt öldökléseknek. Olyan keresztény egységet álmodott meg. amilyen az őske
resztények, a tisztán jézusi szellemű ósellenállók egysége volt. A hallgató kövek a külö
nös újra. az ősi eszmékhez való visszatérésre emlékeztetnek. Némán. tehát minden érv
nél meggyő:robben hirdetik. bi7.onyftják, hogy a szellem és a hit madlÚTöptu világában 
láthatatlanok a határok: a határsorompót a madár nem látja, 1Ilt, amelynek '89 elótt taJán 
még ó is nekireplllt. 

A négy templom sorjában: a múlt. Utánuk a jövő csillan fel: sugán6. nyílt arcok, a 
harmincegy kolozsvári unitárius teológuséi. fs aki megszólal közöttllk, a bartóki tinta 
fonást idfzi fel. Mintha abból merilellék volna a romlatlan dallamú és fnékenységú 
magyar szavakat, amelyekból bes1.&!üket formálják. Ha most így teszik:. ötven év múl· 
tán is ilyen hitu és s-dpségú szót lovábbítanak majd III imént látolI templomok szóm
kl1ról. Dávid Ferenc szellemb küldik majd útjára. 

A Jézust képviselő üzenet- és gondolattovábbílÓ Dávid Ferene, akár egy postagalamb. 
Hiába a kezdeti kérdés. nem olyan ismeretlen ó. NémetI! László ismerte: "Aforroda/om 
e/el't!1l rellenU!, Halolmas /ehetslg. aki hild ls kélelyekforgószelill repül o db'ai bör
tiinig . ~ Ismerte S:ab6 De7.5Ó is. tragikusan szép arcú, titáni aJaknak nevezi. akinek helye 
van az europai 51..cllem törtl1netében, 

Aztán Dávid Ferenc kései utóda. a szintén kolozsvári KOI'ács Lajos unitárius pUspök, 
és a hannincegy szívderítőn szép arcú kolozsvári teológus nevelője, Szabó Árpád rektor 
bemutatja IIZ egyházlllaprtó pllspököt s a hajdan ötszáz egyházközséget s még most is 
nyolcvanezer lelket számláló erdélyi unitarizmus1. Dávid Ferene koncepciókon alapuló 
mártírsorsának ismerete Ils szellemisége négyszáz évvel később: akár az érverés, melyet 
a szív öSSlehú1.6dÚa által kilökölt vl1r indít meg. Az Egy az lsten címu. minden hangos 
érvelés t kerGlő, oly csendes misszómusor, a Vallási Producer Iroda gondozásában (pro
ducer: Cs;szér FcrcllC), stnusával. eszközhasznábtával a legtöbbet teheti. amit televíziós 
műsor tehet: vall, és CZ7.et meghittséget sugároz. f'ölmutat egy világol. amely hajszálpon
tOSIII1 ugyanúgy .. an. nem hagyon in minket. nem is tér vissza, csak a sugarait bocsátja 
hozzánk, a Dávid Ferene-verócrct lánalja, amely a szívból elvezeti a vért az egész lest
be. Áramlik ez a vér, s mint az áramló vér. csupán jótékony. nincsen. nem is lehet scn
kinek kárára. 

A meghinen hallgató ,'Q1J1 ilyen lenyugöző költői surítettséggel föLmuUlUli: Szirmai 
Béla operatőri remeklése. De a veróér ilyen félreismerhetetlen megláttatása dicséri a 
szerkesztőt (OrMknI SUIll. II'dllyi I1000a) és tárgyi tudúá1. és dicséri a rendezőt (Podl!· 
rIJCZIcy Ish-dll). 

Méltódgosan, szemérmcsen szép film. Nem akar győzködn;, bizonygatni, C$up4n 
Rllmula.lja tárgyát és tárgyának lelkél. Mindösszesen "on, s nincsen ennél nemesebb, 
gyön)'Örködtelóbb hatáseszköZ a róldön, a láthalÓ-lapinthaló jjröJ:kb-a/óságlxvr. Az 
Egy az ls/en nem blörrölget. rullentgel. hogy a Föld öröl:ki lesz. de annál eg)'értc1mubb6 
teszi, hogy ÖfiJJ:ki,'alÓ. 
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Tórók T.má, 

(A Mag)'QT Nemlel no"ember /9-i számában megj~lenl (rás 
rjj,'id(ldl ,,&ltotota) 

Médiahajó 
Az unItiariusok gyakoribb jalantétének hi . 

ényét a közétetben joggaIleIlOk szóvá. M. 
leg akkor, ha állami, lársadatmi rendezvá. 
nyek szervezöi valamilyen okból Egyhá. 
zunk clmér6t, netán létezés~t .meglelad. 
keznek". Nos, ez a gyakortat lassan a múl
té lesz - errol tanúskodik Lapunkban al 
EKT·beszámoto, itletve a hlrek rovata is 
AmilÖl e r6vid je~zet szOl egy saját~ 
.8zskmapotitikal kiréndutés": melyllfl a fi· 
gyetmes rendezök jóvoltából részI vehel. 
tOnk 1992. szeptember 23.án. 

A Médiahajó - e hár.igazda HÍ1Őzsde 
lapkiadó Tarsaság szerint - a magyar mé. 
diagazdaság és médiapolitika évenIe visz. 
szatéró eseménye: alkalom rangos SltIl9p' 
lésle és eredményes konzultációra bá" 
maly cég, SZeNeze\, személyiség számé. 
ra. Az érdeklCldésre jeltemzö. hogy idén két 
sétahajót (Tánesics és Hunyadi) kellett bé. 
relni az utasok nagy slAma, közel 700 lő 
mian. A két hajó - laIán alleg6riaként is _ 
összekapcsolva indult útjára kora délelőtt 
az újpesti lakpartról Visegrád, a magyal 
humanizmus lorrésvidéke leté, és a zsúfolt 
program lebonyolftása után, éjlé! felé t!Mt 
vissza a lényfüzérben csillogó tóvárosba. 

A program során elhangzott 12 előadás 
a fedélzeten, 10 VisegrádOl), mOködtek a 
rádió· és tévéstúdiók, I/olt MUOSZ és MUK 
fórum, Fell.ete Doboz, Video!oly6irat és Lu· 
das Matyi lajztáriat, politikai, kisebbségi , 
gazdasági l/ital6rum, kOnyv· és hangle
mezpremier, nyilatkoztak az új pártok aLa
prtói, pódiumot kapott a szW\áz·. a rGtk· 
mŰl/észel, a kabaré ... 

És mindeközben zajlott 
szült számos interjú, és a 
köszOnhetően a szenem; 
ges hideg·meleg I8SIi :;;,~. egészftatto 
ki : alfogyott 500 ' 300 ki\6 ~~, 
6000 zsemle, 8 30 1ó\6 káIIé, 
számlálatlao szendvics és odrt6 .. .1 

KétstlgkwOl ritka élmény I/olt élőben 
ilyen soKaságát egy\ltt látni a közismef1 uj. 
ságlr6knak, rádiós-tél/és munkatáISaknak, 
politikusoknak (Hom, Deutsch, Beke Kata, 
Zwack Péter, Torgyán. Debleczeni, Sala
mon, Katona, Wekler. Petó, Haraszti stb.). 
politológusoknak (Bihary, Kéry), közgazdá· 
szoknak (Szabó ll/án, P. M. Zita. Palotás, 
Lengyel László stb.), mUl/észeknek (Mar· 
kos. Benkó, BIÓdy, Pécsi Ildikó, Darvas 
lI/án, Nagy Feró). A nyozsgésben neves 
személyiségek beszélgetése a szép táj és 
a kellemes hajózás hangulatába olvadt. 
miközben nézetek leszilltek egymással 
szambe de valahol a konszenzus·keresés 
szándéka is on lebegett a zsibongás 10I0n. 

Ez utóbbi az, ami bennOnket leginká~ 
érdekelt. hisz911 orslAgnak, egyháznak /TIl 

$zolgéthatna jobban a megértés békessé· 
gérlél? 

Nem természetes·e. hogy a názáre~ 
Mesterre kelleti gondolnunk a villogó .. _~. 
ronika, a XX. százalt.'ég modem miliójEI 
~zepelle is? Arra, midOn Jézus a VIz911 
járt (Mt· 14,22-23.), !ecs9lldesfté a háborgó 
tengert (Mt:8,23-27.J. és csodálatos ha!lo· 
gásta lanrtoll (Lk:5, 1- 1I .). Vajha éthatnéi e 
bibliai példázatok Ozel19te médiáinkat s 
mindannyiunkat , akik ezek hat6sugarában 
élünk és dolgozunk. .. 

LE. 

-"-



Unitárius NÖsl.öve1ségi találkozó Kolo1.8várott 

1992. 57.Cp\. 20·án ruo, erdélyi Unitárius 
NÓS"LÖvelség országos talt\lko7.ót S7.crve· 
zell Kolo7.sdrolt. Erre a szép egyilll létre 
közel 200 asszony érkezett az unitárius 
gyUlekc7.c tekból. Az UMepi istentisztelet. 
re Orbókné Szent.!v'llyi 110110 budope!l li 

lelkészt hfvtD. nleg, aki a kolo7.sv4ri köz· 
ponti templomban szolg'l\. A mngyaror· 
51Ági unitárius lISu.onyok nevében dr. Be. 
ke Ildikó. budapesti gondnok könöntölle 
erdélyi nólestvéreil. és átnyújtotta egyM. 
zunk szerény ajlindék'l . 

A képen II rf~ztvevók láthalók a ko-
107.sdri templomban. kÖl,épen dr. Kovk$ 
Lajos pIIspök és felC$ége, valamint a ma
gylU"ors"dgi vendégek. 

Az llnnepi Ibn-ejövclelen réut vett ifj. 
Bencze M'l1on egyhb.i titk'-r is. 

Az Egyházi Képviselő Tanács ülése 
HOSli1.Ú ny&!-i $"1.11nel uutn lIZ EKT 1992. X. 2-án lartotta mcg 

idei 3. renocs Uléd\. 

Az c/lliJkilcg !lIltu lI ilgyek sordbWl ifj. Bellel'.c Márton egyházi 
lilkár bes7.lImolt hllrom pIlspöki viziu1.ciór61 (Debrecen VI. 20. 
Kocsord VI . 21. Fllzcsgyarmnl VII. 26.); az érinlelI egyházkö7.sé
gekben II fóhntósllg kikUlc.lUllci li vizsgál lllgyvitclt rendben taW. 
, Ok. 

Egyhb.ul1k képvise lői uz ehm\lI idószllkblUl jelen vollak ~zá
mos klb.élcti cseményen. fgy II MagylU"Ok Világszövetségének 
ouguszlusi lende7.vényein. II gróf Batthyány Ilona emlékünnepsé
gen (VII .2.). a Dalai Láma foglldli~1Ú1 (VII.24.). a Médillhoj6n 
(IX.23.). Rens6.~éges Illcgemlékezésen ve1tllnk réSzI Fll7.esgyar
maton az unitárius templom fclépll1ésénck 80. évfordulója alkal_ 
mával. Utóbbi ~"' lIlényen IX. 6-án r6Jzl veli Erdélybi'il KoJC$ár 
Sálldor eSIx:r\$ IS. a mllrosvá.sirhe lyi gyülekezet I~pcs küldöttsé
géve!. 

A titk'". bcsl4moló cgyebek kö7..ö1l kitélt még arra. hogy ké. 
reh~e7.l llk. IlIelékCll u.t lVl:knél Teológiui Intézetünk relsooktatási 
r~g,s~.tr&cióJ~I . foko7.tuk hitokt:r.l:isi \$oponjaink $7.4mdt. rendez
tllk (jBvf!Olluk) lelkb zeink il1elménYfenru1.crét, és rés7'! velIUnk 
B, !>~eledl cgyetelll tovAbbképz6 clóadh-sorozatán. A bcsl4molá
II Idólrl.llkblln első lJJ,..n került sor uliill\riu$ istentisztelet TV
k(l"l;vctftés«e il, egyenCll adl\.~bl\n !IZ 65"1.1 hálaad'" Ullnepén 
(IX .27.). 

A kü/Q8 i·! ben dmcl6 Olbókné S7.ent.!ványi 1101la külügyi lit . 
kir öuzd llfttldban hanllsúlyol.la 111. erdélyi anyaegyhb.1.al ú,Ü'
él« 1t kIIl,..,olll lhonk örvendelCli fej lödésél. Cgy részvéle1ilnkcl a 

kol07,svári EKT Ulésén (június) és !IZ olloni Uni tárius Nöszövc\
ség konfercnciájlÚl (sl.tptembcr). Közben is sor kert11t megbeszé. 
lésekre (július) egy lelkész-továbbképző tanfolyam kupcdn, ahol 
dr. K01Jna Twnlis IItyánkfia cll5 lldásokat IlII101l. Ugyanezen idő 
1111111 Sl.lÚnos erdélyi lelkész illetve egyházi vel.ttli fordult mcg 
budllpcsti központunkban. és cmHtést érdemel HZ u lis1.adobi 
ökumenikus ifjú sági tábor is. allol a MlIgyarországi Unitárius 
Egyház j6voll'bÓI Szent-Iványi Ilona és Kászoni Jól,scf kÖl.!e
Inúködé.~évcllíz homor6dmenti u.ékely finllll üdUlhetctt inlYc, 
nesen. 

Ami II nyugali rc l4ciókot illeti. n nyáron közel 250 omcrika.i 
1\$ lvért1nk látogatolI h01..zánk. köztUk k6rusok, melyck felléptek 
templomainkban. Az USA-ból j/:ill Iclk6il.ck alkahnlUlkint 51.01-
gáhak budapesti n6S7.ékeinken. Fogadtunk ~t Utll~ egyszcrli 7:a• 
rAndokoht éppdgy. mint egyházi vczetóket Amerikából. AngM
ból. Ismét szorosabbra ffiztUk kapcsolatunkat Sváj<x:aI. IIhOMIl/1 

onyagi t' mogslást is kaptUlIk (lUrieh _ HEKS: lldUl tctés .-~
corno). Nem hiányoztunk az Albert Schweitzer emfékm J6I1u,
blln rendezett francilWrsdgi 1116szakr61 (melyről lapunk el6zó 
számu kUlön is bes"l.ámolt). 

A 8rlldllSdgi jl!lemé:f Flllöp 1dlill sdmvevli cl6tcrjcntésébcll 
az 1988- 9 1. évek könyvvitel i b bizonylati vil.$g-'1al~1 s-.tÓ lt. 
kimutatvII közel egymillió Ft gl\ZdJi lkodá5i hiányt. Egy. k le~.ní
Ili jelentés II MlIgyarol"$Z4gi Unitt1rius Egyhdz 1992. éVI !>énzfor
galm:!t ismertetle: ez már fo lywnolOl és rendeZeIt $"J.ámvllclttllk
röz poÚl(V kilenc hónnpos egyenleggcl. 

A szeml lyi, SZf!rI·t'z/!li il8ytlk körében lll. E~T megv'lasztoll3 
~z ElnÖkség.5 . lagj~nllk dr. Jükllb Jenő Jelk6sz-.JOg t un~Cfo~ t . elfo· 
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g.dta dr. Lórincz Emő lemondásá t . f'óti1kári pon 1t61, s ezt az 
ideiglene..<:en tavaly lém::hozol1ti (z1Séget megS7 (1nte1!c. Ugyanak
kor Lón ncz Ernüt mcgbf7Ja /I fógond nokhclycllesi teendók clJá· 
tásllva!. A7. EKT tudomásul vette n állclepOlt nyugdíjas Göncz 
Mihály Ielkfni $zolg.ilatra je1cntke7.ését, akitő l Győrben és kör
nyékén al. uni tárius hitélet fellendUlése váJhat6. 

A legyt!l",i ls nyugdfjMrdé.rek keretében kitűnt . hogya Nyug
dfjbi7.oUsi!g nem 1111áll indokot. miszerint a vol t p(lspök Huszti 
János S7.ámára cgyházi nyugdíjat lehetne megállapítani. Az EKT 
úgy fog lalt állást. hogy eITC a kérdésre az érintctt ellen indult fc· 
gyeImi eljárá.~ befejezése után kell visszatérni. Az eljárás lefoly
tatására (cgy év tOrclmi idő u1án) az elszámolások mcgtagadása 
és má$ mu l 8$Zl á.~ok miatt kényszertll az egyházi fó halóslig. kilá
tásba helyezve a polgári peres úton t örténő jogéiVényesítés t is. 

A ~ad,·ányok. indíMÍllyok közül kiemelhető a Budapesti Uni
tárius Egyházközség igénye beruházási-felújfláoli munkálatok tár
gyában; a bemutatott elózctes költségvetés alapján az EKT meg
szaVll7.otl erre a célra 200 000.- Ft központi j uttatás!. Dr. Kis Zol
tán tájékozta táoli ado tt a Tordai Emlékpark és a János Zsigmond 

em lékmű előkés7.ítő lép6;eiról. Az EKT egy fólmc:rll lt k6tlés 
lc:stUl.erileg ki~ndla. hog~ az Unitánus tlet fó~1.etkesztó, szék~ 
vll"l l7.emély IS betöltnch. - egyúllal CI tis7,I.séghcn megeTőlfu,t_ 
te Tórök Tarnb atyánkfiát. Végül a GazdRl~gi Ri7.ottdg egy ' 
fon.tos .anyaga is a.1- EK~ eté k crtl~t . nevezetesen a MlI&YlV'Or;,~~ 
~nttárius E~ház kö7.eh és tblal! (S-8 évre te rjedő) tevékenysé
gi. beruh,!~ 1 pro~r.amtervc. mcly állam; támogatásigényilnk do_ 
kum~n~áclóJ~t velitl elóre. ~b?en a s~iV!\nymunka . ifjúsági és 
sz~ctáh s -ku.ntativ munka crosltése éppugy sl.e repel. mint a bér_ 
fejlesztés. a nyugdíjalap feltö~ tése. vagy pz cgyház; lap szcrepnö_ 
velésc: a templom. - parókia. - gyUleke7.cli tennek lét '" 
, . " k' .. esi sc . ppugy. mmt a SSZCrl.és. Irodatechnikai beruhb lisok, oktatás i 
Inté7.mények megtcrcmtése. vagy a.1- egyházi könyvtár. levéltár 
gazdagCtása. és egyháztörténet; m07.eum kialakltása. A program_ 
!eiVCI az EKT - az előzőekben vázolt jclentésckhez hasonlóan _ 
Jóváhagyólag ludomásul vette. és IZ Elnökségre bizla a sZil 
ges további intézkedések megl ~ lclél. 

Or_ Lörincz Ernő 

Gondolatok karácsony elött 
Több. mint egy esztcndcje annak, hogy az Unitárius 

Élei cs,1knem minden számában olvashallunk olyan esz
mefuttatás!. beszámoló!. ludósítást. amely elgondolkoztat
hatta az olvasót: nem egy kérdője l et is hagyott maga 
után ... 

.. Kié az egyház?" lette fel a kérdést Orbókné Szem-ivá
nyi Ilona a lap 199 1. évi 6. Sl.limában. amikor az Egyházi 
Képv i se lő Tanlesban (EKT) e gondolat körül csomósod
tak a .. mágneses erővonalak", S helyes végkövetkezlelésre 
jutott . 

Az EKT-ról írt beszámolók nem egyszer jogosan nehez
ményezték. hogy egyes - fő leg gazdas..'igi - kérdések ki
vizsgálás.1 elhúzódik. 

Egy kérdés elmaradis.'it a7.0nban hiányolt..1m. és még 
most is hiányolom: .. Mi jellemző az egyházra?--. Mert 
nem egyszer érezlem úgy magam cgy-egy EKT-ülésen. 
mintha valamilyen .. civil" jogi fórum tanácskozásán ven
nék részi. 

A s7.crvezés. az adminisztráció az egyházban is nélkü
l öz~etetl e n. A hibákat pedig 37. élelben mindig ki kell javí
Iam - így tennészetesen 37. egyházban is - hiszen külön
ben letérnénk a helyes útról. Az egyháznak azonban kell 
lennie egy olyan jellegzelcsségének, .. mi minden más tár
s..1dalmi csoportosulás mellő l kiemeli. ez pedig .. szeretet . 
.. EITŐl ismeri meg mindenki . hogy az én tanítványaim 
vagytok. ha egymást szerelni fogjátok" olvassuk .. Szent· 
írásban . Az egyh:íz tehát szerelet-közösség. S ennek a sze
retetnek a melegét hiányolom hosszabb idő óta. pl. mikor 
szemrehányások illetnek egy egyh:ízi vezetőI. mert valaki
vel tanúk nélkül tárgyalt. Pedig az Úr Jézus még a megté
vedi asszonnyal is szóba állt . akit a zsidó törvények értel
mében meg kelleti volna kövezni, vagyis akinek halállal 
kelleti volna bűnhődnie magatartásáért; és Jézus azt 
mondta neki: "Eredj el és többé ne vétkeZzél! " 

Az elmúlt korszak bukása meghozta orsl .. 'igunknak a 
s1 .. 1badságol. de úgy tűnik . hogy ncm csak világi társa
dalmunk. hanem még egyh:ízunk scm tud következetesen 
helyesen 6i főleg keresztényi módon élni vele. Úgy ér
l.cm. hogy hazánk legkisebb történelmi egyházában soha
scm volt akkora szükség az advent és a karácsony szelle-
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mére. mint mostanában ; csak ezt tudja az adott és kapoll 
(vagy kapni vél!) sebeket begyógyft ani. 
M~jus i EKT-ülésünk olyan hat..'irozatot hozott. hogy ja

vasolJa a Főtanácsnak f6gondnokhelyellcsi tisztségemból 
való visszahív:lsomal. Ezt a határOi'.alot (csakúgy, mint a 
hozi'.á esatlakozó átmeneti jellegű adminisztratív intézke
dést) tennészetescn megfellebbcztem, mert meg voltam és 
meg vagyok győződve magat.ar1ásom és eljárásaim helyes
ségéröl. Szem e lő tt tartom viszont azt. hogy szeretct-kö
zösségünkben békességnek kell uralkodnia, s hogy elmúl
tam 70 éves és ennek sajnos egésls égi jellegű korlálozó 
vonatkozásai is vannak. Meggyőződésem , hogy egy olyan 
közösség. melyben a vezető funkciókat úgyszólván kizá
rólag 70 .. sőt 80. életévüket bctöltöltek látják el. nem lehet 
hosszú távon élelképes. Szeretnék emlékezteini rá, hogy 
ez a gondolat már il 30-as években meg világosodott egy
házunkban . pontosabban a budapesli egyhál.községbcn. 
amikor megalakult a .. 30-40 évesek tábora". s ennek fo ly
tatásai voltak a .. konferenciás táborok". Ezek vezetlek 
.. Magyarkút"-hoz. ami az egész egyház. de fő l eg az akkori 
fiatal ság áldásává leli. A régi idöknek ebben a szellemé
ben látom egész egyházunk végleges kiút ját az elmúlt kor
szakból. 

Fentiektől vczérel1etve idestova fél évalalI arra a kö
vetkeztetésre jutottam: czúton is bocs.'inatot kérek minden
kitől . akit a legjobb igyekezettől ve7..é reltctve is akaratom 
ellenére nelalán megbántottam: magam rés1..ér6l pontot le
sl.ck a dolgok végére: mcgbOcsátok mindenkinek, aki 
megbántott. sőt személyiségi jogaimat is sértetle, ha talán 
nem is szándékozia azt lenni. S ezek után bejelentcm. 
hogy f. évi december 31-i hatállyallemondok fógondok
helyettesi tisztemról. 

A Megvált6 szülelésének ünnepe e lő ll arra kérek min
denkit. hogy tartson Ielkiismeret-vizsgálatol. s ha úgy ér.ti. 
hogy egyik vagy másik: vagy löbb unitárius tcstvérének is 
fájdalmat okozotl magatartásával: kerekedjék felül a .job
bik énje". s igy a gyülekezetekben kéz-a-kézben álljuk: kö
rül lélekben az Úr asztalát, fölidézvc a mennyei szózatot: 
.. Dicsöség a magasságos mennyekben Istennek és e Rl lclön 
békesség és az emberekhez jó akarnt! " 

Vr, NyirYdy Swbolcs 



HlXlnlCL6ddrhcJyi Unhtlrius 
liJl,) h~kö;r..ség $l~lllcmbc=r 6 .. 1n Unne
pel!C :I !cll1 )l lom fdst.tnld6énck SO. 
é\ fonJulOj.k 

x ilnncp---.égre Bud:1.IlCS1rúl. Stt
gcdrOl. Gyulál'Ól és :I 1o.'"Öf11)"ékhől is 
S"lCll S1~mnml érl."tllck hf\-cK. dc !I 
k gkc<h 'e.."Cbh \'Clldések :1 Kolcs:\r 
S§ndOC' c.spcl'CS \'C1.Cll.s6-e1 érkactt 
ImV'OSds. rhcl~i unil;iriusok \1)11:\11 . 

'l ilnnejli i~l cn, isl.telch!1 Kolcs:tr 
S:\mJor c.-;llefC."i 1:lnoll:t. l"rédi lo.':tdOj:\
b:m S)'.i\'ha stÓIó:.m I:\:.sl.cll ti Io. iscbb
ségi m:\gy1U~lgru l. n oS lOn , nyokb:.m 
clOkl'Ol . krh'\' tl:mió péltLtkm !Ulft\';t 
elénk. 

Hódmezővásárhely 

A nmrnwás.o\rhdyi gyOkkc1.cli kó
rus COldle nl. (InnCI) h:lngul tll~1 mú
\wJ igényeket is Idclégflt'i rendkfVUI 
stfn\'Onalas músor:h ".ll. Kiss Mihály 
Icikész üd\'Öd6 bcsd~bcn megcm
lékettll :I IcmllkJ(n ép(tcllóirOl é.s fel 
S1.CIlI clé.stn'il. 

A IcmploIll . :1.& iskola és :t 1)''1plnk 
élll'tésc Bnr.lbás ISI ván Idk~7. 11C\ 'é

ha IUzildik. 7. Il Id kt!.SL-dé.sénck kö
S1.Önhc ló. ho&)' :1 g)l1lcl.ucl IClÜlelct 
1o.'1.lllOtt II \'ál"OSlól lemjllomélll'tés cél
j!tl1l. dc II pre.'lhltérium és :1. hhx k is 
l:1tllOg!lllltk egyh:ll,épftO munlo.'!\i :i~ut . 
KO\oOC.s L:.Jjos légl:\g)':Wos pl. csere
pCI. lég!:" és egyéb Sl.ül,"Ségcs anyll-

Györ önálló egyhózközség 

got ing)'t.n bocsátott ll%. épflkt;1.é$ cél
j:1.irn. Scgflclt Kolol,s\':1r ~s 3,. Angol 
Unilárius 1l\rsul:lI is. A lemplom fel
S7.cnleléstrc 19 12. május .5<n lreruh 
sor. rénycs ünnepség ul:m. Kiss Mi
h:Uy lclkés7. l.árós1:I.vniban megemlé. 
l."t.l.1.'1I :I SO év :1.1:111 szolgál6 c16Jeiröl. 
gondnokokrol és lanrl6kr61. egyházé
pM munk!\jubl példának \'éve. 

Al. UI\llCpi istentisztele! refcjcz6e 
ulrtn Kiss llhkk 11..'i1 t:\nUbi'roll~a 
h:\7j~onyi r:' lenncltségérOt Cso.tUa
I~ S\,-<tt.I..<:IJ:tl ,,~ht:I :1. T\!\g,)'Sl.1mÚ \'Cfld6. 
gcl. A rövid. mcghin egyUttlét örömét 
mil"'Ull1yi:U1 m:.t&unkkal lWUk. 

Bene:/.' Frnnciska 

1992 sl eplemhcrtu,':\1 Gy6r. tunel ' eddig :I dun!tntdli 
slórdn)-egyh:bJ:ö1..séghCl mnOl.otl. ön:\11ó le lI. Va..cI6je 
GöUCL ~lih:\l~ Idlo.ésl. 19QO..OCn nyugdIj:lSl-t1ll IdepOlI :tI 
relcségb'Cl lagy:U'tJOi t..1gr.t . iti é.lő ~'Cm\ckeil l"'Ö\'CI\'t , 
Ktl g)'Cnncl-c Gy()ctocn él és dolgozik. :1 hanll:tdik Kiss 
MIMly MdmCll) \~rhcl)i ld késl rclcségc.. 

löu tizenegykor ' ''.lll iSICnliS1.1eJcl :l református cgyh.ú: 
inmtcnnéhcn. Megkezdődött :I gycnnckcl:: hill.lltt:m\S3 is. 

,-:.\rosi Onkorm:tnyz.'11 is megéné.s! és segrtt"ikészségcl 
mUl!" 3l. l1j g)'Ulcl. .. ·cttl iránt. reméljilk leh:tl. hogy nemso
k:im 5:\Pt .. ouhont" mondh:J.tnak nmgukénak lestvéreink. 

G Ől'bCn 6; környtkén l::b., 150 unit.Vius él . szill..'"Ségcssé 
\'áll Ich:!:1 ti liUllOIlIOSitoll Idki gondolás beindíi:\sa. Je
lenleg M\ onlo.-énl cg)'SlCC. mindcn m1sodik \~k~'\fl dék-

EtúlOtl 1tösz&I,jOk :1 Győri Unit:trius EgyM:zkOzségel 
és lell.:"ésttt. Göncz Mih: 1) 1. Istcn :ild sál lm'\! muili
j ukr:t! 

KORA ' JKORl M ELÖDÉS ÉS EGYH;\ZTÖRTÉNETl SZEMI ;\RIUI\I 

(Szeged, 1992. augusztus 5. - szepl ember lS.) 

Egy l\1s:t lll! hosstl1 cun. :\llli m 
gÖl.t n:ljU"Sttl'Ú kc:zt.kmény'Ctt.:; \'1\1\, 

S'I.e~L'\li JÓLSI.'J 1111:1 Tudo-
1lI :\nY~~'CIc.m régi nmgy:lr il\Xl:tlmi 
I:U1Sl. kt:: sttlkm:li oI11.lhú l ismcl'1e ft:.! 
:t X I. él; XVII . S7..'b~"IJ i un i l ~t ri:vnus 
S'l.clkml énél-ell. fdmbték II k\ll~l lni 
\,:d ót. 6; :1 !én~'\'.k fell:tcl:s t i ~a'Cktt
tek clÓ,'\\!ghcni e Sl.CllIill!úium meg
rcndC1;é...·~6"C1. Lehet get Ig,yd:u tck 
tm .l l.lSit,lI\1 t emlll.\rium I1'lcyende
't.1~s6'\'.1. Lcllctt'iségc. t 19)'tl'Utek bu.. 
tOSll:;mi lU. énkklOJölo..nck - erdél)"i és 
m~ .~I IC\)lógIlSOlllak. kultur
lön6lL'ild {og,blkOl.Ó cg)'Clemist..U::
n:U.. soc dlplon\:isol...n:lk 1$ _ , hog) tu. 
l'.k'\:kU..n\..'O rtsLl \"Cg) nek. 

'"' I1IOn MU't \'Utl II SltIllIllMtUm-
113'" ~ h.\ronurnnyu törd;\ . :1 
nlódsltn.1Il1 k l\.:tsl.ll . $l.tle:. sl.":l.~ 
l U lSIl'Cf\'.Il..\}tl.!s ts ut!) II IlOl..lU\ . 
milli la no.-g:lh \ h".ld.t:'ttt\ cllo~uIL~ 
lI.tnJlI.:liIll3sa d{\;\d;: l~nu.u~,1o. 

C~ résl.e :illal. lOS \'oh. más nCSte \'1-
Sl:Olll unil:trius kÖl.pontl1. bi10Clyih O:I. 
hogy kOl'1önétlC! nélkül :IZ unil~\rius 
s'tClkmiség fcj l őOé.sét sem lehe! he
lyesen megftt lni. Un . bbi méh:u. · 
helyei! • . ijcnck 3 ténycl:'. 

A ~\!min:\rium munlo.'1.IrCIldjc Igy 
3l:tkult: Reggel 9-- 11 6r.1ig módszer
tuni gyru."OI'btok vOlt\k. t'ésl.I \'e\'(ik 
X I. és X II. sz:1z:tdi szO\'Cgd."C! 01-
vast:\k és értellllcz.h.'.k g)·al..-orbl\'U'C
Imk ir.in~ ~ mdlctL (Fanl zS" l$1n
ro m.tg)':UbóI - l.317.kU\; lS ~hklós 6 
I !Sur Ist\-:\n l:.uinb61 - Öt\'OS Péter 
németbOl.) II 6rJlöl rol)'t.\k :Ll clő:t

<1""". 
Old:lbl s:rin.il Idlctne 0'11.'8,1 lIeni 

:u. e\óadlsok 1&1l!1in:lk ismen cté.sé· 
\'tl. Erre nincs lerünk. de remé.ljru.. . 
ho@.)' lI)'oo\l:u:lsb:1Il i oh .Wt3IJul.. lU 
d6.'1dÁ';'Ql.~lI . Most CSjl. :11U1~ il I~he· 

IUnl ismcr1clésUI. hov' flC:l~"k il 
címcL,'C(. c1h:lngdsllk rrottJét'oen, 

Bntd=s MiMIy: .. iC: IIIt;rJriILS ~ 
M :MrllM,fnb t'.II'tSptd ls magynror
:S: if8i tltŰJtd)/.'i. (hmJl(f~' irtfJs)W;: is 
probllm(1 J. 

\ ;.d,,; l S1li bt: .• A XVI. ls .'\:\'11. s:d
: ,1(1i JUf;(,frillS töll/s:tl ml1J'uji h jor
n.fstlnfisri 1-11. M 

Piu,. KnMlil, : .. UjcJbb mJcts=ua 
ls mt'.g -d it/sek Q rrf{)t'Jf1i.kid bItrJ
t.fsdball •.. 

FOlti Z pI- qu,,", : A. kilfJi.-li ~ 
r....;Jrds is /1 ).17-.\'\7/. s:ó.:udi wJ
t'Jn':Jf'uu ... 

Pirltdt N&iul: .. It .Ihs !kg
""Jtntl., Ip,.,u lJi ls 11: KJIlt.1n'1lf 

"S.Y/Itd: n KH . s;;-J=m' " llfsnJi.t fd
ibe" ... 1-11, 

Kttf,Au J.fll .. & ., 1:dI GJr."itV b 
II': UlUrJnMS qv/tá= 1-11 .. 

K .. ~rW Gi.::rll.J ' .. A ,~~~r 
.r.:oc'"I.,,,,.P1rl is .: .. n/8I" .. ltinl'" 
.. IlS " 1-11 



N/mtlh )t'"I;' " Afra"r/O Wllfáshá
horflk ts (l I,t//Ub i loleroncla " 

Ba/(f:s I-Muf/y' " A flyuJ(tlli 10 1('((1'1 -

cia t.fmllt'/~k l s Kd~I-KtJ:tp(,ltrdfHl" 

/fc/wi Jál/OS "Az irt fl lzmllJ ts o 
mogyarorszd8i uformáll egyházak," 

Szóllyi György Elit/u.' " Az erotéri
klls "I%,,;:n/((s a renes:á"sz idó
s:ak/}(m " 

S:tisz Jál/ OS.' Bel'ezetls (l h6t/ol/sá
Si Imi/ári;nlUs ItJ" t l/elébe" 

/f(lOS tl'O: "Karát/y rti/ ts a M
tlol/sÓ8i al/litril/itórizmus." 

SZáSl Jál/O,r: "A ptcsi dispu/a és al 
'(lriámd Bt/ral/ya," 

Balázs Mihály .' "récsi-c a Vála
,fIlIIi KomMia?" 

Sál'ay Jál/OS: "KflfOlikus hité/el a 
lIódoluágbtlll. " 

Uzór l.wl'ál/ : "Jezsuiták ts ul/itá
!"il/sok poUmiá; Erdélybe/I ." 

Kmlllm 1'í:U/uü: "A je: sui/(l misszi· 
ók a lIódol/ságban." 

Földesi Ferel/c: "rrob/t mák Árko
si BCI/cdek imád.rágos M lly l'e körül ." 

Monok IS/I'áll és 1'\"Ir80 AntIrás.' 
"Ullilórillsok b szocilliál/llSok a XVI
XVII. szóul(li ktJtly lojeg)':ékekbell ." 

Nagy Már/a : •. Késókö:!I,kori 
mis:t/kus tradIció." 

O/I'ÖS rtler .' "SebllS/il/ll Frallck/ól 
}ackob Böllméig." 

Keserú Báli'lt: " SpirituálisItIk és 
twti/iri/litáriusok (l XVII. század első 
f elibell ." 

D. Blauf/lss (Er/mlge,r ): .,Komllé
me/ pieti:mlls." 

Scllájfer Andrea : "Egy ismere/len 
némel nyell'li spiriwa!is/a dialógus 
KoIOZSI'úrról." 

Lukács Lá.dó (Róma) "A spiri///(/-
1I:"IIISlól a discipliná/g. A jezsuita 
kollégiuIIIok eret/ete." 

George lVillilmrs: (Cll/co USA.) 
.. O .u:e1w,rolllf/(j l'alláSlildomún y, " 

ifj. Fabi/lyi 'libaI' '' "Feje:etek a 
he f"nll'fzelllika koraújkori tÖr/é-
ne/éból." 

Sipo.r Gábor .. "A: mlt/yi reformticiÓ 
/lIfwlmáll)'o:ásállak !orráslfpusai." 

Szőrtl/yl Lás:l6: " Ga/eollo Mor:io 
és a renes:álls:kori ori$:/o ftdiál/i;. 
mUJ." 

.. KerekaJ:IO/ bes:élge/és a refl t 
Jzáflszkori aris:/oteliá"i:nul,JrÓI." Vt
:el/c Gertby G)'Ör8),. 

Szeptember 7. és 12. között, az el
mélet gyakorlati kiegészÍléscként is
merkcdtck a szcm inárium resztvevói 
a budapesti könyvtárak és levéltárak 
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unitárius szempontból fontos állagai
val. Ez alkalommal g,o,jllisuk az um
t:kius egyház dunafürcdi nyaralójá
ban vo lt , 

A g,o.cminárium lélreho1 .. 'is.1t MI:!
san köszönjük G, Williams urnak és 
fCleségének. dr. Gc llérd Juditnak, 
minden magyar unitárius Ugy le lkes 
támogatójának. Gcllérd Judit egyház
szcretete az utóbbi években soks7.or 
megmutatkozott, s ta l:!n neki sikerül 
néhányat megval6sítani azokból az 
ámokból, amikct édesapja nem tud
hatott valóra váltani a tör1énelem 
mostoha adOllságai miatt . 

VégezctUl illesse köszönet a1.okat, 
akik a S7.emin:irium fe ltételei t megte
remteUék. e lóadóként részt vellck ab
ban, Mindenekfelett pedig köszönet 
Ba lázs Mihály kandidátusnak. aki 
közvetlen munkatárs..1ival mozgal
massá tette a nyáron kihalt egyetemi 

épOleteI. é! ncm csak elmé leti tanul
mányaival szolgált. Dávid Ferencnek 
é...'J scg'töck .rnn}: Ug~1. h:lnem J,ya. 
korlati t:lmogatás.ivál 1$ mmdent 
megte ll a szemin.'\.rium eredménycs_ 
ségéén , 

A tMénClfráson kfvol állók talán 
es..k évtizc{k:k múlva fo&j.'\.k énékel
ni iga7 .. '\.n, mi \ön én! S7.cgeden~ Mtlg
vetés. amely megérve, kibontja. al. 

uni t:lriz/IIust az e ll enségeskedő elfo
gultságból éppen úgy. mint az elfo
gult utódok egysíkú fanati zmusából 
és kibontakoztatjll egy olyan vallás i 
mozgalom képét. tlmelynek vczé re és 
m:lnfrja az Erdélyi Fejedc\emségben 
élt Dávid Ferenc volt. de a mozgalom 
Euró pa szellemi talajában gyökere
zik, és fejl&l.é.se során számos hason
ló j elentöségú gondo lkodót sorakoz
tathaton táborába, 

s .. .ász János 

BEREGI HÍREK 

A két világháború közötti vallási 
"villongások" központja a szatmári 
terüle ten Kocsord volt. Az unitáriu
sok, miként a többi vallás s7..crepe az 
e lmúlt évtizedekben nem volt éné· 
kelhető, Amikor ké t évti7.ede a "meg
újhodás" óhajától vezére ltelve létre
jött a Ke/e/-mag)"arors:ági S:abad
e/ni PrO/es/álls Kör, tagjai elfének 
egy nagyobb szobában, 

Fe/Ms Szabolcs titkár az azóta e l
telt eseményeket Igy foglaha össze: 

- TiSztán láttuk, hogya mindenol
dalú önmegvalósítás hóbonja he lyen 
az igazi szolgálat megtalál:is3, tl testi
lelki egyensúly megteremtésc :l leg
fontOS:lbb. A szektásodási fol yamattal 
hasonl ft va: nálunk nem elkülönülés
ről van szó, hanem az itten i é le tmód
hoz való ragaszkodásTÓl. kötődésrő l. 

mely praktikus vallásgyakorlaual tár
sul. Hirdettük, hogy a sokszínűség
ben van az erő , 

A nyitás és bővülés érdekében al3-
kítolluk meg a Magyar Protestáns 
Közművelődési Egyesület ke retében 
t evékenykedő körünkel. A város!>..n 
1990 húsvét jától minden Mnllp illO/

sá s:ombolján és a sótoros ün"epr
ken isten/ü:te/eter /(Ir/UI/k , Egyéb
ként Budtlpestró l 1991. február 22-i 
keltezéssel kaptuk meg Albert Gábor 
titkár aláír.1s.'ival azt a nyi latk07-'lIOt, 
mely igilZolja. hogy helyi. regionális 
S"lervezetként, az alapszabálynak 
megfelelöcn létezünk. Legutóbb a 
kocsordi kl/ral'áll cigánytgyütlts is 

es.'lllakozott körünkhöz, melyben 
postai dolgozó és unitári us lelkész, 
felsöfokú t,mulmfinyokat folytató fia
lal és tanár éppúgy van, mint nyom
dász, dekoratőr vagy technikus. 

- A nagy szellemi elődök t s pt/da
klpek emlékbzek megőntse, a ha-
8yomá"yok ápolása is szerepelt ter
I'eikben , E: mikltlt "a/ósult meg? 

- Vásárosnaményben emlékparkot 
és sélányt neveztek. el kezdeménye
zésilnkrc Orbán Balázsról, a székely
ség nagy kutatójáról. Balázs Ferenc 
unitá rius pap emléké l a tiS7"'S7..alkai 
tájház idézi. Brassai Sámuel erdélyi 
polihisztor munkássfigára irányítottuk 
a fi gyelmet a7.7 ... 1, hogy a térség első 
cserkészesapata 1ísz:mdonyban fel
ve tte nevét. Regionális központunk 
Debrecen, szellemi központunk Ko
csord . a titkári székhely Vásárosna
mény. KlIpcsolalunk van Erdél)' és 
Kárpátalja protestáns köreivel. 

Harmadik évfolyamOI zártunk pár 
hete a Beregi N!pfóiskola tisztlaoo
nyi, tarptl Í, tiszaszalkai. tákosi. o lc.~
vaj és vásárosnaményi fogla lko7.ása
in. Bekapcsolódtunk a Beregi Ünnepi 
Hetek programjába. a II. Rákóczi Fe
renc Gimnázium és a szakmunkás
kép1.6 fi:lIaljail aktivi7.álva. Se?ítsé
günkke l került sor gyülekezetI ler
münkben :I lIe1yi CJerkés:csopm '!'t8-
o/akflására, illetve tl most bcfejCző
dölt tábor07 .. 'isrn. 00Ig07.7.unk, ne ad· 
juk fel! 



Hagyományápolók 
Beregben 

Szabadelvű protestáns kör 

Vásárosnamény. A beregi és szatmári térségben műkö· 
dó Kelct·magyarof"S7.ági Szabadelvu Protestáns Kör fontos 
szerepel vállal e vidék szellemi fJelében, a közélet meg
újításában. Hirdetik: még több dcmokr.1ciával lehel az em
berek bajait meggyógyítani. Programjukban a szabad
elvűség mcllcu megjelenik az összmagyarságban való 
gondolkodás szelleme is. Ezen gondolkodásmód megho
nosílását mindenckclőn a nagy szellemi elOdök és példa
képek emlékének őnésévcl. a hagyományok ápolásával 
kívánják szolgálni. 

Felhős Szabolcs (MDF), a kör titkára fontosnak tartotta 
kihangsúlyozni . hogy az a liberalizmus. amit képviselnek, 
haladó szellemű. IItmzeli liberalizmus. EÖfl'ÖS Józse!, Köl
csey Ferenc ls Petőfi Sándor példáját említi. hiszen nem
zeti és szabade l vű törekvéseik hasznára vállak a nemzet

oc"-
A protestáns kör védnökséget vállal mindazon utcák fe· 

lelt. amelyeket a nagy s7.cllemi elódökról neveztek el. Hí· 
res erdélyi személyiségek neve jelenik meg egyre több ut
eanévláblán . Ilyen például Baldzs Ferenc unitárius pap, 
Orbdn Baláu, a székelység nagy Imtatója. Brassai Sámuel 
erdélyi polihisztor, Kriza János székely népk:öltési gyújtő , 
unitárius püspök , vagy Heltai Gáspár humanista nyom
dász. író. 

A beregiek kapcsolatot építenek ki Kárpátalja és Erdély 
protestáns köreivel. Összehozza őket a cserkészmozgalom 
is, a közös t:\boro7..ások, programok. Bábáskodtak a tisza
adonyi Brassai S:\muel cserkészcsapat beindul;1sánál, 
amely egyedül:\Uó a környéken. Áldozatos munkájukat 
hirdeti a tiS1.aszalkai Balázs Ferenc tájház. vagy az Orbán 
BaIM.s emlékpark és sétány Vásárosnaményben, 

Szellemi támogatásukkal hannadik évfolyamát zárta a 
Beregi N~pfoiskola. Az idei rendezvénysorozat központi 
témája a szövelkezeti :\talakulási törvény és az egyetemes 
magyarságban való gondolkodás volt. TIszaadony, TIsza
szalka, Tarpa, Tákos, Olcn'O és Vásárosnamény adott ott
hont ezeknek a rendezvényeknek:. 

A ke7.deli időkre így em lékszik Felhős Szabolcs: A pro
testáns kör a beregi unitárius szórványból nőlte ki magát. 
Ez utóbbi csoponot pedig a megújhodás \'ágya hívta életre 
még a 70·es évek közepén. Amikor elérkezett a nagy for
dulat. 1988 telén. úgy I;1ttuk önkifejezésünk egyik igazi 
formája. ha a közéleti porondra lépünk. A piooírok kodd· 
zatával vállaltuk az illeni közélet mcgújítását. A további 
küzdelemben pedig egyelfen rem~nyüllk a demokratikus 
életmádba vet('fl hitünk, mely az emberi termtszetben 
grökerezik. Az emberiség szellemi egysége pedig ezen a 
hIten a~ps-J.ik. Ma is úgy tartjuk. szükséges a keresztény 
szellemIség bcoltása mélyre süllyedt közéletünkbe - vanja 
a Kelet.magyarom .. 1gi Szabadelvű Protestáns Kör ti tkára. 

Sánta János 

Unitárius Vllágtanács 

1992. márciusában, amint arról korábban m~ beszámol. 
tunk, Budapesten tanották az unitárius egyházvezetók 
csúcstalálkozóját. Ekkor határozt;1k el, hogy Boston koz. 
ponttal Unit~us Vil:\gtanácsot hoz.nak létre, ennek az egy. 
házvezctók. III. képviselőik a tagjai. s egy négy tagú elnök
séget választottak meg. 

KÖ7.ép-EUfÓpa képviselöje Orbókné Sz.ent-Iványi Ilona 
lelkész, közUgyigazgató. aki Október elején részt vett Bos
tanban az elnökségi gyűlésen . A megbeszéléseken szó voll 
a kapcsolatok szorosabbra fü zéséról. a testvérkapcsolatok: 
felélénkftéséröl, újabb unitári us gyülekezetek alapításáfÓl. 

A gyűlés után Orbókné lelkésznő ell;1togatou Cleve
land-be, a Budapesti Unitárius Egyházközség testvérgyüle
kezetébe. ahol istentiszteletet és előadást tartott. Ezzel vi. 
szonozta a Rocky Riverben lévő unitárius testvérek júliusi 
budapesti látogatását. 

HALOTTAINK 

Als6boldogfalvl GylUmathy István 

Székely 16[6 unitárius családból származott a 94 éves 
korában Budapesten elhunyt alsóboldogfalvi Gyarmathy 
István gépészmérnök. Az utolsó napokig teljes szellemi fris· 
sességbcn élt Budapesten Réka I;1nyánál. György fia és 
Dóra lánya Svájcban él, de gyakran I;1togatták a szeretett 
édesapát. aki irodalmi értékú és igényú élelr.!.jzot hagyott 
maga után. Szerénysége miatt csak most értesU1tünk enól 
a terjedelmes kéziratról, és: megfonloland6 lenne könyv
alakban kiadni. 

A kiterjedt család gyászában őszinte szívvel osztozunk. 
Hitvese sírjába temelték a Farkasréti temetőben, ahol az 
egyházi szertartást dr. Jakab Jenő lelkész végezte. 

5zatbmé.1'y Zoltán 

A Kolozsvári Unitárius Kollégium 1944-ben érettségi
zell diákjai önként jelentkeztek a Honvédségnél frontszo!· 
gálatta. 

Szathmdry Zolldn fgy kerillt a frontra és Eger. védelmé
ben 1944. nov. 9-én hős i halált halt. A többi elesettel 
együll közös sírba temelték anal. hogy háború után ki
hantolják és külön·külön ellemetik őket. A háb?rú után a 
IOhanlol;1s elmaradt. a sfrt jeltelenné lették. Amikor az el· 
hunyt testvére érdekJödöll a Városi Tanács elnökénél, az 
igen durva hangnemben utasftOlta el. mondván, hogy fa: 
siszta katonák srrjait nem tartják nyilván. Csak az utóbbi 
években derül! ld, hogy hol is voltak a hösi halottak: elte
metve. de azóta új halottakat temellek nijuk. 

Az egri város polgármesteri h~vatala egy df~s ková· 
csoltvas emlékművet emelt a hŐS I halottaknak, ugy, ~ogy 
annak egy szekrényébe helyezik el az elesettek :ulat;)". 

1992. október 3 1·én helyezték el Sz.alhmáry Zoltán em· 
lékl;)pjál. Az egyházi szenartást dr. Jakab Jenő lelkész vé
gezte. S"lathmáry MiklÓS és Sz.uthmáry Zsuzsa gyászában 
őszintén osztozunk. 
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Egyházi éleIÜnk hírei 

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Igazgatótanác:sába 
_ melynek hél tag,.. van _ beválaszlonák Orbókné SzanHvMyi 
Ilona reIkésZIlOt 

A '''gyat Kernztény-Z.ldó Tanács alés'n egyházunkat dr. 
Jakab JenO lelkész. jogtanáCSOs képviselte. A megbft.szélés témá· 
Ja a haZlinkban 8Z utóbbi idllben sajnálatos módon kissé magarO· 
s6d6tt széls6jobboldalllwékenysége volt 

A mohácsi evangélikus gyülekezel által rendezett ismaretter· 
jesZlO előadáson Mohác:son Sándor Gy. Mátyás beszéU az Unitá· 
rius Egyház mülljáról. jelenér61 és az ekutális tennivalókról. 

A Uagyar Bibliatanllc:s KózgYÚlésén. ahol a Magyar Bibliatár· 
sulat Alapitvány létrehozását és működését határozták meg. dr. 
Sztank6czy Zoltán jelent meg egyházunk képviseletében. 

Az Unitárius IIjüságl Kőr megnyitóján nagy számban V9ttek 
részt érdekl6dó liatalok. Vezetöik: Vadady Attila és Sándor Gy. Má· 
tyás , akik a jelenlévIIkkel megalakftották az Ifj úsági Szfnjátsz6-, 
M(ivészeli·, valamint Önképz6kört. 

TIszteletbeli j6szolgálati nagykövetle nevezte ki az ENSZ ok· 
tatásOgyi, \\Jdományos és kulturális szervezete. az UNESCO Ye· 
hudi Menvhint, a világ egyik legj el e n tősebb heged(im(ivészét. A 76 
éves művész. aki Bartók Béla barátja, műveinek egyik leghitele
sebb megszólaltatója volt, évtizedek 6ta számos humanitárius ak· 
ció szolgálatába állitotta művésze tél , tevékeny részt vállalt az em
beri jogokért, a kOlönböző országok mŰYészeinek közeledéséért 
és e fiatal tehetségek felkaralásáért ind nott mozgalmakban. 

1992. nov. 15·én Onnepélyes keretek kOzOtt megkoszoruztuk az 
XI. kerCIleli Dávid Ferenc utca és Villányi út S3f1(.M elhelyezett Dá· 
vid F9(enc·emléktáblát. Beszédet mondott T"ór6k Tamás ffó, rövid 
m(isort mlllattak be a teológiai hallgatók. 

Ez év júniusaban a kolozsl/ári Képviselö Tanács meghr..ására 
részt vett OlésOkön Bencze Már10n pOspCikhelyettes. Barrók Béla 
lőgondnok és dr. Jakab Jen{) lelkész. A megbeszélések ló témá}a 
a két egyház testvéri kapcsolatainak szorosabbra ruzése volt. 

Októb9(ben a kolozsvári Dávid Ferenc Egylet hr..ta meg TOrok 
Tamást, aki na~ysikerO előadást tartott .Mit írtak a nam unitáriusok 
Dévid Ferenctol" emen. majd m;bnap a teológiai hallgatókkal foly· 
taton k6ted9fl beszélgetést. 

KÖZLEMÉNY 

A 345. sz. János Zsigmond cs8r\(észcsapat munkáját 1990 és 
1991 években a következő atyánkfiai támogatták anyagilag: Pethő 
László (SVájc) 5000 Ft. Varga Dénes (Németország) 5000 Ft Mol· 
nár Miklós (Svájc) 200 ChF, Boros Sándor (Svájc) 200 ChF. Bart6k 
Péter (USA) 198.000 FI, a befizetések időrendi sorrendjében. A tá· 
mogatás t hélás sz!wel köszöni meg a csapat parancsnoksága. 

Felhívás 

A Budapes~; Unitárius Eg)'hhkö'l.Ség karácsonyi ingyenes ru 
hasegély akCiót rendez az erdélyi menckülteK és a rászorulók 
súmára a IX. ker. Hógyes E. u. 3-bllll. A fclajánlások (jó mioó
ségű. h1lS7.n6lt ruhák) gyűj tése 1992. dec. 7-12-ig d~lután 4-7 
közölt törlénik a Hógyes E. u. 3. fS7_ 3. sz. alatt . 

A ruhascgél,Y szétoszt~a: 1992. dec. 20. Istentisztelet után ( l l 
után) a hclysZlnen. vala11l1llt 2 1-én. 22-én délután 2--6 Óra közölt. 

• 
Fdhlvj~k olvasóink fig)'elm~ l, hogy TOrök TIImás Unilári

usok dmu könyvt' megrendl.'Ihelö az Unitárius tlel Surkesz-
10Wgt' eimtn, vugy meg\'ásárol ható II Budapesti Unitárius 
Egyházközség Lt'lkb ',j Irotl:ijfll1 _ 10SS Bp., Nagy Ignác u. 4. 
U _ A könY" ára 190 Ft. 
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