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Hengerítsétek el a követ
"A2: igfUiJág pedig meg'zabculit cl halálból."
PIld. lO,2b .

.. Jhu. igy

Feltámadás _ igéból képzett fOnév, Ez a f'ónév a MIvéti törté·
net alapgondolata, Feltámadás - ezt magyarázzák évszázadok 6ta
I keresztény teol6gusok húsvét Unnepén.
Felt4mldni. mint ige, annyit jelent, hogy visszatérni. vissza·
jönni. akár a feledés homályából, akár abból az ismeretlen, láthl·
tatlan másik dimenzi6b6 I.
•

A Msvéli evang~lium, örömIIzenet. azért is váll oly felfoko·
zott" mett nagypéntek uan következik. Úgy is fogalmazhat .
ntok. hogy ez a kereszt misztériuma.
E. Wiesel az .l:jszaka" c. mfivében leír a golgotai jelenethez
hasonl6 borzalmas auschwitzi kiv~gzést. Az SS.keretlegényclc
kte f~rfil ~s egy fiúI akasztanak. fel u össz.eparancsolt tiIborlakók
el6tt. A k~t r~rfi pillanatok alatt meghal. A fiatal és er6s fiú haUI·
tudja fél 6r.f.ig is eltart ...
AzI úja Wlesel: - Hol van u lsten, hol van? _ Kérdezi valaki
halkan mögötlem, S akkor _ úja Wiesel - nyomban hallottam
egy hangot bellll - lu van. itt vagyok _ a bitófin,
Gyökössy Endre, refonnátus pasztorálpsziehológus, az alábbi
gondolatot mri a történethez: •.Az lsten Jhusban teljes isteni
5l.eretetéve1 szólítolla meg IZ embert. Az ember _ lsten szere·
tetére - bit6val válaszolt ... és Isten mégis szeretele, li a szeretet.
A neretei n,envedéuel jir. ha telszik. keresztle\. ... A szenvcdts
egyetlen fe loldása és megoldúa ma is és mindöröW a mig.
Issztretel: lZ aktív, a cselekv6, a szenvedési átalakM AGAP.e."
Ha fellaponuk II ká\énkat. IZI találjuk írva, hogy Msvétl6zus
enméi gy6ulmlnek ünnepe, Ez a megfogalmuú bóvebb ml·
gyarWl1l. Iljra 'Igondolásr. szorul. Hisz Jézus eszm~inek gy6.
zelmlr61 beszélni nagy merészség lenne reszUnkr61 egy olyan vi·
ligbtln. melynek biztondgál jelenleg is az eró 6i a kölcsönös (él·
elem ~ja fenn , Ugyancsak neMz lenne ezen eszmék győzeIméI
kere, n,' egy nelr:ulariúlt világban, r~lig lelt templomokban. lZ
emben közönyben, u elanyagil!lodás függésében,
Azt hiszem. J(lkkal inkibb beszélhetUnk Jézus esun~inek fo.
Iyamatos jeltnl~tétlil. Arról . harcról. amely ezeknek a gondola.
toknak és a villŐ élet lhn..cveléllének $Clf'n zajlik.
A hw: vt li k.ere n \.6ly tarutú, I felt.f.mldbt lInnepl6 OfÖme. lZ
ernMI IeiirIgikusabb prob\ém'j~l . I h.liI kérd&ére ad V"1!I7J ,
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követI"
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Hogyan oldjuk fel ezt II. problémlit?
A Példabeslidek Könyvének bölcs írója tömören (gy válaszol:
..az igazstig pedig megsubadft II. halálból", De mi az igazság'? kérdezhetjUk rögtön. Jézus azt mondja: ,$n vagyok az lit, az
igazság és az !!:Iet", A Példabeszédek írója és l b.us egyaránt

olyan jelenlÓséget tulajdonrtoU az igazságnak. hogy az az emberi
élet legsúlyosabb problémáj'! oldja meg.
Amikor Jézus azt mondja, hogy ti a megoldás, nyilv'" uokra
az eszmékre, illetve megvalósftÁSukra gondol. amelyekr61 II. ki·
ténk is beszél. Ezek az eszmék tovibb éltek az 6 hallila után is.
Ezek az eszmék iti vannak közönlInk, és örökösen kihfvást jelen-

tenek számunkra.
Jézus rendl(ÍvU! fontosnak tartotta az igazság ké~t. Az
igazság után val6 törekvés, - számáta egy az lsten orszJiga kerc~vet. Az igazságra szomjllhozó embert boldognIlk mondolla.
A boldogdg pedig Jézus útelmez6i&en, az ember súmára elft·
heló legörömtelibb kategória. Az igazságot keres6 ember még
akJcor is lsten felé lart. ha nem tud róla, mégpedig Dzért, mert III
Ó akaratát esclebri.
Az igazságban ~16 ember végs610ron lll, aki múok Udvére, él;
~s a mások Udv~rc végzett - Istennek tetsz6 - élet kÖ'l.clebb VISZI
a cselekv6t ahhoz a világhoz. melyet az értékek villlg~aIt., v.agy
magának az örökélelnek nevezUnk, ,,Nem hlli meg a7~ lu milliók·
ra költi dlls élle kineKt" - fogalman- meg eZI a gondolalot
Arany János,
Ebböl az unitárius felfogásból következik, hogy az igaztalan
élei mind tivolabb kerül az örökk~al6 értékek vil'g't61. Az az
ember aki nem lllt tovább a Rildi élet önzó törvényeinél. annak
egész 'vDI6jll nyilvánv1ll6an megm,arad ,enne,k ~ RUdi életnek a
törvényei DIalI. JeUeme nem fejlódik az IsIenI világ val6dS'hoZ,
Az ilyen ember n IIletik. és meghlll.
A mi mai hllsvétunk unitárius örölIlllzenete éppen 111.. hogy
van ld6nk és van lehel.Óségllnk. Jézus eszmél még ncm gy6zedd.
meskcdtck. R.jtunk lll. hogy gy6znek.el
A LbAr feltAmDS7Jilsdról sz616 történetben. (gy 17.61 Jézu' •
sftb..-Iang bcjhlll'rul.] : "Vegyteek ej II kövell", Nekünk i• • '1.61 ~1,
az U;r.cnel: Hengerltsétek el I követi Vegyétek el I kövel. hl l'
j'tok. hogy CS'lAnéim duwal illak őtjdban 'llnak!

;4Ic{ott húsvéti ünnepekf.t k.f.vánun{(J

UNITÁRIUS IFJÚSÁG
Húsvéti kis káté
Jézusról
HtJny t~s khr6ban IIndnf ilIUS tanllanil

Jb-us 30 uztend6. volt, amikor elkezdett tanftani, el6lte azonban Keresuel6
Jánossal megkeresUclfclle mIS'L
Mi w;lt Jhus /an(/dsdn4k cilja!
•

C~lj. a%

volt. h08Y mesis mer1esse u
emberekkel lsten törv61yeit, ~5 tzAlral
mcgsloIIbadftson bennünket,embereket a
tud'fJandglÓ l, a bCint61 El I halil ltlclmé-
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Milyen jnflz~dlsl Uli Jilus, hotJ lanr/álDi t:/urjedjend?
Uzus kezdetben tizenkét (úti t vett maga mellé, kikel tanftv4nyainak nevczOnk.

I

I
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Vel Wc járta az orttigol, s miközben tani·
toll b betegeket gy6gyflolt. tanfl'iányai t
eI6Ir:ész'telt.e tanrtásai el!erjcsz~sérc.
Kik vo/faJr. Jhus ellenségei?
Jhus ellenségei azok voltak, akik az
{[tala hirrlctett Isten ország. IerjesztlsélÓl
saj't údekUkel (élte~k; túrt Wdöz!&:.
Mil /til /izus Uldl;Jzle/úe ls ncn\ledúi
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JciJzö",
Júus udclkozott, {gy Ilj erót & b4torsigo! nyert tanltúa (oJywásúa.

/lány évig lanr/olt Ilzus?
Jézus mindösne hirom esztendeig la·
n(tolL EIIensEgei Jl1dás irulása folytán el·
Cogtik. PilAtus ell' vill.!k, "lala haláb
rll!lteUEk, majd keresztre resz(tellék.
Milyen volt J ÚU$ halMa?
Uzus ha"la - amikEpp ilete is - az bten & az emberek irÚlli lZerelet megnyilvÚlulddnujegy6ben telt. A kereszten ellens~geiút imAdkoUltt. sz4mukra Isten
bocsánatát k.!rte. Saját lelkEt gondvise lő
AtyjÚlu aján lotta.

I

'Salg6 Zoltán (8 éves)
Jhus élet/Mk me/y 6l1omdsai/ UfIMpeljük húsvé/kor?

M jre klJteleznek belVlUnk4t Jézus tan!.
tobajI

Jézus a zsidó húsvét Unnepe e1ótt vonult be tan ftani Jeruzs"embe _ bevonu"dnak Unnepe a vinlgvadmap. Nagypénteken keresztre reszJ't&&e, az ezt követ6
hósvéli napokon ha"lára és eszméinek
gy6zelmére emlékezünk.

Mindazok, amiket Uzu$l61 tanultunk.
köteleznek bennllnket url, hogy 6t suressük, liszteljDk. kövessük tanflÁ:$ait, ts
embersége példa legyen szám unkra.
Feren cz J ózscf nyomáb
Muszka Ibolya

I
A temetés

I

I

"Mi . zertarld. mig' "
(Homht 6/1)

Hogy búcslÍltall!k azt, akilell nevében oly
sol( végbúcsút venell s vesznek ma is szerte a

-'

.h arra.rnen6I( padig &7idalmauak vala fil,

l8JükoI hajtogal\tén.... .Mhokat megtartoll
magil nom tudja megtartanr (Milé 21). Ai.
.arra l1'IriIIí Yiltak, amig lit már Iogságba et
tették. i1uege%161t kez" 6s libáI. Amig biz1000a veheaék: most már elYesZlGtle Of*,.
.sok asszony vala pedig 011, kik Iávolr6l szemIéIOdnek vala' (Málé 21).
De ki voll k6zal?

I

Tanlvislyal &l:széledtell az Of6szakl61 való
lé1elerr, mlan. Az elszélGdteknek egyéb oIIuk ls

\

lehetett menedéket karesnl: minél k6zelebb
volak hozzá, annál inkább kellell védeniük immir 6rték9s mivoltukat .
Mégis, volt VaIaJij, aki balor '0'0II kiállni érte.

.Mikor pedig beest9ledék,' (Máté 27) mikor az
Gröszak vihara eNonul, erptt az az egy, a tü'
relem meglartottja. Ereje bÓICSaSSégében s
ÓYalossagAban voll, romantikus lénye j6l 61'zőtt emberi alapon nyugodott. Egy .lanksbG~,
lb 6s igaz férfi((, (lukács 23) akinek halalma
vol, hogy megadjaJézusnak az Ulolsó tis%1es-

....

' lukács evaogéiuméban kéllérli vol e ,,,nál, 6s azt mondtAk a kefes6knGk:.M~ kefesl-

tek a halak k6%1 az 411611 Nhc:s ill, hanem lel·
támadoIt.' (lukács 24) Mir!( rásában JaláIlak
egy IIjIil 0InI jobb IG0/, 19hér ruhába 6It6~'
(Mir!( t6); mintegy jeIOOpezw a tisz1aszMi if·
júságo<•
Azolo'lak. aJak végúldl6z érnek. SOI'Suk
gyaksan nem engedi, !)ogy megismeQék k6w-

16iket.
1s1en az Ó$S1ek616 er6.
Az i~, l&hér dlwuhában, elkezden egy foIyamalot Ki)elenlelle, kinrilalkoztalla a F~á·
madásl.

'
Jakeb Mér ia

UNITÁRI US élET 3

A LhAr re luhllMl.lÚáról n ..óló lötl ~nelben. a ItI./lflványok ~Ie
I~bcn i. péld.~II~kli vOll. ho,y törellenUl hinek "'len goodvil elt~~ben. ,bbln, hol)' 6 '1Il11ldóllI l ev~kenykedik • vi"gb4ll. Hil_
I~k hoSY e7J 1 7. illenie" elleodeuu vjJ'801 nem lehet kéb.llapi
kor'''tok kÖZt n,orf'lni, hOlY elmuMljon belöle • raSyosó meg·
lept;t&ekIe való iJlandó (el~ J7.UI".
A bibliai eaocUk I~nye,e tpp abban rejlik, hogy bfz.6 hitrel rOt ·
dultak Jél.udto:r. 1 I.Inrtvinyai. Hitük mindenre kq,e.nek lar1ott.1
IZ Úr kll ldti~t.
E:r. I bf%Ó hit adjon nekünk is erót. c·t. jújon minket, cl. (1,.
madjon rel htl$V~1 hajniihI.
BerejcúIOI Nyiri Tamh, a nemr~,iben elhunyt neve. katoli.
kUl tcolóSUJ gondolatait idhem:

't

Orbókné Szent· lvényl Ilona

Az Erdélyen kivüli magyar unitarizmus története
a XVI. és XVII. században
Végére él'kezlink az a1l6k1i un~arlzmu' l6t1énetéook. Aszépen Milli,
és áldozalos munkáYaI le~eszked6 unitárius misszió 6zámára sCtlyos

csapást jelo01ell JáJIos Zsigmond lejedeIem halála és DáW:I Ferenc lIa·
gédíája. Mielbtt értéklllnénk ell a nagysoo levékeoySoégel, szólnunk
kel a tragikus nyolc eszteodbr6l, amely JáJIos Zsigmond és DáW:I Ferenc ha!;!la közölt elle"
~

a1l6ldl unilarilfl'lUalOraa Jánol Zligmo nd halála után
JáJIos z&igmond /ejedelem rneglélésfhen érthetet\&n módon ellog\Jlt
a magyar I6rtOOelÍ'ás, A Iel9kezeli elfogllh~ nem ludja magboosátani
valási ~hgla'h§! , el akaIják hallga'ni WKepét a VaJáSÚgYi tötvény·
ek IétrehozásHm,1. Megkét'dOteIe~ poiIicaí és Ot'6záglr.ormányz.afi ts-

hel5tgé1, I&IemIegeIk lehetedenségél, mkllzben 5zemére wlik a szé.
keIYSég meglékezésQ(e tet! ittézb1hei:, SajnAIatos, hogy ehhez a hamis képhez néMnY ooíl!rius nenb is honAj~nJII , mondván, hogy vaJ..
Iásúgyí kiH'déseId:Ien, SÓI unitAriJs a~iáiflban is eWi:I Bbtldrata.
majd Dávid Ferenc hatása alá kerűk.
Az Uní:árius Bet keretei nem atfa VaI6k,
ljen
ér·
demben meg ludjunk vblni. Nem is dlom
zendOOek laJ1ok, hogy éd7Sanyja halMa
deig urakodoU Erdél'fben. UraÍ'lla
pt'6báI!a kis 0fIZ.ágának és
csosaival

""'- ........

pa; uralkodó,

vb és

'

_ _ _ _ '" 1 1... " ... ..t
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Krisztusnak ez iGaZ vértanCtjAt kOt'lTI9ÍlGkke! a l6kI>6I ~ és
az éIeIre víssz.ahozná1ok. Nem 4meIeI1 minket az b elvesztés4nél na.
gyobb veuedelem, 3IT1~ vaJla a kegyelem Iltene kegyelme j6$ágávaJ
enyhlene. Jaj, jaj, laJ Unéklek. Meg ki;H 'oigasz!a~nom IlI0tIetek és a
li nyomoMAgo4"" lóIöI1. Ell mondja az Ú<l..8jaek ha ''''101\ ~
sok, Kain atyafta/:
Basiíus I~ván eIOtOr mM one. az allöldiek k6z61I. hanem erdélyi 1elkész. O azonban )u)nzekvens voll az ímMás kétdédben. éete végéig
védte a Krisztus m;\dáúla vonalkDzb ~é1elel\Qt, Ana is válalkoz.ott,
hogy amkor cn!édi úg)ben végigjária az AII~, meglMoga"a ~
mis:sD6s látaaiI, é$ a lejedelem pártjáta abrta megszerezni, 1581H1an.
Úlja eredrnénytelerl vol, miként az a fejedelemhez WIeI!eIlba ijt(jnik.
Az. allóldiek nem engedlek, h6sógewk maradtak Dá-M Rlrenc neh

""",z.

Bálhoryék nem ludlak semmillenni a hódoMsAgi teru!at;l; ~
zségaivel és lelkésze;ve!, Annál komén)ebbeol Jártak« a jClghatklqJl<
alá taflozólerOleleker1. Az. alo'.ci6k ffedményekéfll BogéIN Fazekas Mik·
Iós néhány évre Pbre megy 6z3mlizelésbe. Míkof pedig visszaléttlet
ErdéI)be, a rokorlszsfflez6 unitMn lburak udvatfban, maíd ~ ek-

léuíál<.ban h(rz6dha! meg cs• . TánlogaIta az odvar a nagy ellenlslek. • """~ hi"'" u~
Eid«< kényI'" """.Jyri
Thoroczkay Málé Iía1aIIeIté6l é$ a ké:s6bbi nagyhi'fl, és 0á'M Fereoc

_Is.

esz.méihez YÍslUl6ft:l püspök Nagyvátadot, a heI)tei WJinif.;ta m.etb
Ie&ész nyomására

Kodály és Bartók művészetének visszhangja
Székelyudvarhelyen
U. rész
1938. dc ;ember 11-& i1nnqlehe I sút:tly ~aklYkt rmnill 4únak 70. Mordulójil. A K6dlLf d: xmbc:r ~8' 1 súmu.n o~.,.
IWJUIi: Tompa I 'szió mélwBál: ..Az flnnep! MOIvertuI)' mLUO:in wnpdl darabot
ZI ec-elkn eu KodJJy dalt End:ellck
( ) /Ilkkból Cied6 t6%>'etla'l$énel és • ta,z.6nsi, jóleJó wInkt
- nea. Eu • ~t '!p"n,,!jUk. $ m41S dale&Yktrink IJUl\Ú'Ia
ahd)-eu. boI)' mWorubleun múvct..te:l SY"
'wu lJYtkarolud:. Nem tudjuk ts nem III ter~ük Il% okor..
~ ck ajinlJUli: IUCYjaint s:zaumblyal dal..r;yld..Vlk fi!)'CI-

:Kdt.tnMW:: (_)

......-

1939. p rwdrpíhen l Szomt:.lfalvi Da1k6r 6tiYes (ennilUdnak
rmnqn bIn,vcrsmybll6bb dalinU múklldöu közre. A Szentimrei Ro..... " I)alk'" Bond' Áron ve:zetéstvd Kod''Y k6rusmúve.kel IS Inekek S.,..... • n""", rtb. mCt d uxl nem em1iti.
Yr./ld 19'39. jam"- 21.) 1939. nújus 14-l:" l)'ellliC:kk6nz5 laWkO'ZÓll,r4nW Wvwbdyen • k6myA: iskoU,inat: bcvon.bJi"'ll.
A
diC • tor;ím"Vium ~,iit:k.k. . úrta Kin Elek z.meuné'
va:btyk&éY..1 Koe"'>, S7'#"1 t"en"'E.J dmú v",)'CS bIh-al
(S;&t] KIr..Lln 1939. mJij!s 20.)
A Mi Dabink dlnCt uipdal()'Újteményre hIvja Iti. 6IYelmet
lJPiU-n 1940. jan.Idr ~irl • 1öszutes,zr6. Tompa UnJ6: I
_XodUy-B.u.i: és Mk • I)'\ijtéK. uruJma:z.6 k6nyvcc:ste be-

(,Suu"

",m ..

27- 21-29-30-3 l -in. A ... idaioet t bttrt 28-'", kedden du. 3 6ral
k.. zdc'lIel it: kn .. 16acIk." A rcndcÚSl Fehér lmr" nyur;alf'UWt1
S'ZÍruCalll16 v"lalta. A ne.reposnh: Húy János _ KeTesU:1y
Gyula.
Peth6 AmJli.. EbeLan:lÍll - ifj. Csinir Ant.ll.
c· ....dmi _ 506 Anna. Napóleon - Miklós J6uef. Miril Lupa
_ Orbhl Gabnc:l1.. Magy. ,i lbak - Bodro,i Bllb, A Uh'. IT
taCJai: Dr. WDWfvk o,Uk. KhdI1stvin. Dr. Rö.ler KJJoly. L0ván Miklós
heJuSú). SámIOn Jóud. Kerekes S1o&r. orebrcez.eni Kirolynt, [)rebrenmi G'bof (It be,edb). Dr. Fark.aa
S'ndor. BaJoSh Sllamon (tdc$I). L.órinczy Us7l6. Ko"'cs lap (cselló). Ji' Kb Feru.... Fröhlieh Péler (nllYbólÓ). WenelSek
Sin (zonpra). Oebrecuni K.oIy (bl....ó .. ium). Kodlnky 16uef (kla'lnEl): DoI,1 Lajos (trombita). SZabó János (tl ombon) .
Zc:nebJveulÓ: Balhs Ferenc.
A d,osi Múvd(...u,i Hú nE:Pi zenegMak akkorUjlkgutpJUfÚbb sikenWabjai. B·It., Ferenc "lsP ' ' ml&abe .unnt. I
1/0'0 slDCCaJO és I/áry J6rtos I nUTmt!lwjD volW:. TlIdomúom
$urint. ninte ecr tvtiudi, KocI'Iy és BII16It 0bbi múve nem
~I föl SÚketyudvMbelyen.
A PaS'Iópai J 'c....m nói karl 1956 67 k.6z6n t ..hlQl Inn
és FIttas Sindor il"yítisa allD Kod'ly '" Bartót JObb k6rutmúY~ Enekeh... I Ne menj el. Ill1nárnófiJ . BoIJOfIgb. Esti dal,
XfmiiN,Ö, BiWa/, Jeljge. e4 j llMn cúnú..bl.
1970. okl6ber )·án I MiiYd&'A·j FUZ BU1Ók Bila emJ&a;IeJ
1a"tOI1. A músocban kihie:... ú:lc6dtet: L Bill AnibS zenetanil.
Baktsh Ferenc hecedúmúYén. TDChier Ildikó zongoramiiYbz·
00. Tóth Ensibet. I lJWos"úúbdyi Maros Miivb:zqyfllle:t
n6lisúja á Bittalan Judit.
1972. tavaszán • P~gópai Uc:earn mck· ú zenekar&. yala·
mini sz6lisw hancvenenyt rende'zlel. A mÚWiba. B~k és
KotHly !öbb mÚ'Ye hanp:oCl el: BtAp.gth. LegÓijCJltfoUJ. 7ii1d
ndóben, Csit6. A UI.h,.,qy Da .....kdalt adon e)6 I G,er·
mdeJ:nd cíkJP$b6l
Jm. december 16.'" Ó.,I meglelt a Múvdoohí Ház nII}"
lb ...... Kod Oy ZoIlá1 emlEténel:; ad6zI:w szú\etkbe1: 9()..iJc
évfordutójin. KCCUJYna emla:aIOnk. aki I népune nemedEJya
JYÚjlióje "olt. s uj l)iijóútjai során.Ft SzikeJyudYutac:l~ is.
A firfa.k6rus id6sebb ta&jainak ftnlébuteöcn méz: éV·n tm II
elY Kod'ly 1.IWkcrz6.~ Az emlétesletl k&zremí.WIek:: I Hz'"
Ferenc. papp T6cb Mám. &cse
Matk.y Edit. Sucsyay LiJ,.

orzs.e -

o.

I

I

t" ..

la.. Sz6nyi Zoltin. DarabOnI: Attil&. Nlty Gha. ",lamint I Pedacópai Uccum ooi bta.,' ,bIM ltnte vezetésével ..A széteJyuct.
yazhefyi MÚTellid"i Hh ez alkalommal illE il riszl:d,ea KDCWY
anlEtlneL~ (HalJitD Im. decanba 19.)
1911 és 1982 I cenreNriuwok éve YOk:
_ 1981. ~ 3t-én _ 8Jr16k Béla sz.(llctfdnc:k tOO-i): tv·
fordu"'i'n - BalllH r Zotl'IiI ls a bis Pj ' ..surYFI'nd," dlnú
eló-Ymjm _ fejel ha,JDttunt unr S!rn6i és emberi ~p
eJón;
_ 1982. december 9-Ut k&z6U I MúvelM'si Ház lPaei Na·
POIr.-~ raAzeU Jn noe ......." XocWy~ jeli&tvel
A pOlA_nokll. I meznyil6 is az öuzd:6t6 a.&o'c,..tec Súp
GJUb ,& FaJ'kas S4nckw üJitoltA lIsru A SOnnaI k' ....!ted6
eseményeit a HárJ János. I SÚU9 fontJ el6l'1kai. és I ClÜWI
P_
on::zágos bemllUlÓjl aIl:ouft. tu.rom KocWy.mú ert WI
aba elY kisdn-ban _ 'chd. ')(1:: I k6dtst - voJr-c oly., "'rot..
ItDetyit enn.!:J aDbbet tecf zerol"k S%DI,"Mfban?
Ismatcté:sCnket Tom... I ÚZ'" sz,avaivaJ dr,;a. ui SúI:.cfy·
udYarbelycn ds6k&\1 ín B.t6b6l Kod'tyró" TlII'inl ma is
iooVAWIí: ..AjinJjok naoj:aink sz,cnemmyeit cbJer;y1c' ..... - és
mindenki - figyeb •..:bef'
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HITÜNKRÖL
XVI. rész

A küldetés
A tesI h;Vll&U • lélek hordo~. I lé lel.; küldetése a szcrete'
Istenit klpvisdni a IéIért fo lyó 6dh kü zdelemben.
.
A U " MlUS Eg,yhAz a tmadalom egénének nag)'01l kis ré·

;i

tt ~ ..
Az eszmék uolgilat:iban mégis sz!mo ttev6. Egyh;!..
:u~ egy ~ét uolg"- és ebben mindig több szó jut (\ minó·
~
ninI a mennyiség jdkmzóind:. Egyh:izunknaJc: n~csak
tai~:n"nl. és ennek megfdclócn hivatúa. hanem szcllcmidgc.
és ~nncl: meg fdel6en küldetése van.
Mag.ttól adódik II kérdés: hogyan IUdjuk mi ilyen kis ~élszám.
mal nagy jelentÓ$égú C:SlJllo!:nket ellXlménycscll smlgálm. ~gy'l 
ra/in: mekkor. lehet a hatÓ$ugara egy o lyan eszmének, amI t Wbb
e2Jen képviselnek ebben II tízmilliós országban? - Nyugodt és

halúozon Dv&lasZWlk: nem

Il%

s1Amft. hogy mekkorák vagyunk.

hanem hogy milyen Jélek lakja ll. egyhú.at. Pti l se volt erós teslú
ember. "T/jvis ad:lton testembe. - úja II 2. Kor. 12:9 · ben. - hogy
gyötörjön. hogy el ne bi:zakodjam. Emill" hliromszor kértem az
Unu. hogy t~vozzék at c l t6lem. Dc 6 e%l mondta nekem: ..Elég
neked !lZ én keg)'C lmc m, mert az én erom er6tlenség á ltal ér cél·
hOl:'·. Legmvcsebben lehát erotJenségeimmel d icseksz.cm. h~&y
a KriSl:IUS ereje lako:uéJc bennem. _ Hogy a Szeretet uralkodjék
'ltallUll.
_ Kicsi a bo~, de er6s - mondja a magyar ember. A nemzel Ú·
deke nem al:, hogy elnyomja vagy elhanyagolja kissebbségeil,
hanem Ilogy értéhlkoWhoz scgítse. Ezt a segl'tsége t mi meg is
kapjuk . Még tö bbel is k&f1etünk annak mértékében, ahogy bizonyítmi rudunk . Bo~ból nem azért leSznek kevesel, men kicsi
vagy driga. hanem meri annyi kell. Mi nem hissZÜk, hogy elegen
va8)'unk, de ul igen, hogy hWnk vallási 6etébe sajátos ízeket
visl:ünk.
A mi sullem~gílnk

"-lÖrése nem

II lömegünkön múlik, ha.

nem uon. hogy aJcarjuk-e, munkáljuk-e az áttörbL Azon, hogy
van-e megélt küldetéstl.idarunk. Ebben n"unk nincs $l.ámoltevÓ
hiány.
Kollektív kOldetéstooarunk formai meghatároúsa után a tarta1m!tó1 is stót kell ejtenem. Ennek rendjén esak a m:agam nevében beszélhetek. Egyéni véleményt adok el6 a közös küldeté.
sünkr61. Nem egyéni véleményem, hogy az unitarizmus küldeté_
se nem leúrt, hanem változó. oe nem mondhatok hivatalos véle.
ménytl1fTÓl, hogy mi váltow: és mivé. T4n csak egyéni meglátá.
som al:, hogy II hitelvtisztogatiis helyét a hite!v -megval6s(1is kül.
dethe kell 6tvegye.

Hitel~rendsurUnk alapja az istenegység cslJlléje .• .Mert ha
vannak IS úgynevezett istenek, _ mondja Pál az l. Kor. 8: 5-6-

b~ - ahogyan sok !sten és sok úr van, nekllnk mégis egyetlen istenünk az. Al)'a. aJcllól VIUI a mindenség, mi is őérte, és egyetlen

Urunk. a Jé;:U$ KriSl.tus, aki tltal van a mindenség. mi is Mltala".
El. al: egységeszme nelt:ünk ut jelenti, amit u. 1. Jn. 4:16.ban
tal.ilunk: ,Jsten S1:erelel, é5 lIIti a sz.cretetben marad, az Istenben
muad. és lsten is óbenne". _ Az els6 idlt.c.t. mellyel a tií:paran.
t:$OlBuó l .u . eVlllgtliumi Nagy parancsolatig mindenütt találko.
zunk • BI~Ii.6ban: teológiai. a mfwlik, ami pedig az. Evangélium
abpenméJe: gyIkorlali istenfelfogh. Ma i.s fonlos vallani. de
$()~al fontosabb &yakorolni u istensz.c.ntetet. Ez&! a jövő uni .
~usAt nem a teológiai istcnegyRgben látjuk hanem a S;:ere..
!eIlS~n egységében. Nekünk tebál ninc.s mb I;tenllnk C$Ik az
::~I s~retet,' El. ~ szemet egy és OSl:thatatlan nCl1'\2eti és nem.
.... l:1 vona on mllldcnlltt.

k!::~te~.i~Otlattnak

enményviloig.f.t. ueUemiségllnk in.
be
J
ntretettaniban kcressUk, ll. I. Kor. lJ. fejezeté_
n. KoUektJ"v kllldc~51udl!unk itt lebomlik. lu. egymi kUldc~s.

tudat mcJegiigya lcs.:. El: a fejeu! I suretct himnusu.. de nem
cJvon! dicsőflb. hane m a gyakorlat himnikus meghat:irodsa.
Slcrctet nélkül semmik va&)'Unk. életünk (\res hanglIvar. Po.
gány er6lyek, csil10gó btinök a jó cselekedeteink is, - ahogy Au.
gustinus mondja. - a legk isebbtől el egészen al: önfcJ.ildoz.ásig.
Sl:crctet nélkü l ,,sem mi ha$lnom abból". (13:3 .) A Suretl!tistl:n
el6u részemrő l értékelhetet1enek.
Milycn lsten a szeretet1 - Tllrcbncs, jós.igos. nem irigy, nem
kétkedő, nem felfuvalkodott. Nem bMl16. nem haszonlesó, nem
lobbanékony, nem vlklaskodcS. A hamisságnak nem önl l. de
egyOtt önll al igazsággal. Minden sérelemre f'lylat tud borítani,
mindenl el tud hinni. mindent remél és elviSl!J.
A $lerelet örökéletG. - A mGvészetek is megszGnnek. men
euk a minden nyelyen érthelÓ kirejeú.sek is törekl!déSl!k. Eltö·
röltetnek a pró féciák, al: ismeretek. ml!rt ezek is gycnnekesek.
..Csak amikor ... e ljön a tökéletes, akkor fogok úgy ismerni, aho·
gylUl e ngem is megismert az lsten. - Most azért megmarad a hit.
a remény. a suretet, e három; ezek köZllI pedig a legnagyobb a
SZERETET'.
Ne vttkeullnk h.it a szeretet ellen. mert uzai Isten ellen vét·
ketilnk! Nem tudhatjuk mi e%l jobban. mint Mrki miis. de sullemiségUnk fWldamentumiban tU a figyelmeztetés, hogy: "On·
nepségeitekcl ki nem tllhatom! ..• Távozzatok tőlem hangos
éncklésetckkel ... ! Áradjon a törvény, mini a v(z., és az igazság,
mint a b5Vu.ú p:ctak! ••• Jön majd o lyan id6, - így szól az tn
uram, u ÚRo, amikor ... nem kenyérre fognak éhemi, és nem
vízre fognak nomjazni. hanem az ÚR igéjének hall gatására ...
Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bo·
lyonganak és keresik IZ Ur igéjél. de nem találják. Azon a napon
elepednek a sz:omjúságt61 a slip s:zlll.ek és IZ ifjak ... Elesnek 6;
nem kelnek fel többt!" (Ám6sz 5:2 1- 24.; 8:11- 14.) El: vo lt a
pnSféta kil lde té.$e.

Az Evangélium sz.(wuvúbb és kö n)'ÖrO letesebb, de tömörségében is határozott és félreérthetetlen: .,Nem mindenki megy be
a mennyek orsdg'ba. aki ezl mondja nekem: Uram. Uram, ha·
nem csak az. aki cselekszik aZ én mennyei Atyám akar.ltát". "li
azért legyetek tökéletesek, mint MOgy mennyei Alyátok tökéle·
tes". (ML 7:21.; 5:48.) nycn arnnyfedezel nélkOl hitelét veszli az
t1nncp. a himnun és a va ll iistélei is. Valliisgyalrorlatunkból nem
hullhpt ki a h it. Az lsten szeretel, vllllásgyakorlatunkban is neTe·
tet kell legyen a hit. ElTe kUldie ki magából lsten a lelkiInket a
testünkbe. A szeretet bennlInk a lélek. A h{v6 lélek s;teretni vágyik Istent. Tudja, hogy hívö ncn:tet nélkUI az. Istennel való ta·
UlkoÚSJa méh atlanok vagyunk. Tengcrtöl tengerig. ésUlktó l keletig kereshetjllk. kiál tomatjuk a nevét: Uram. Uram! - A
mennyek kapuja csak a killdetbének él6 lé lek. a hivat5s.inak él6
szív stármira nyitolL
Annyian tudják, annyian követik, és lsten még ul1Ítáriusok.at is
küldött követni, tov~bbadni ell a próféciát. Kccskep.isZlOl" és ks·
mester is teljesítette, nekIInk: is rudnunk kell te ljesíteni. A R6ma
12:9-21. is útmutatásokat sorako%lala Swetetistcn megtlés&e.
aki mennyei ör6mérztsbcn mutatja meg a dics6ségéL Emberek
va&yunk. Ez embenégei is jeleni, de gyarlóságol is. Isten tök6e·
tes, mint a ~tct vil~ga. Mi sohasem leszIInk uok. de emberek
C$Ik akkoc maradunk , ha sohasem adjuk fel a kll lde~sllnket: ,,Ha
IchcUtges. amennyire t61etek telik, é ljetek minden emberrel békesstgbcn" _ szól hoWnk P61 a Róma 12: lS·ban. - ~ lsten önmag4t, mint jutalmat Ij~~kozza nek~.
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UNITÁRIUS ELŐOEINKRŐL
Hídvégi Mikó Ferenc
(1585-1635)
Ma 3 410 évvel ezel6u szüleit Il és 360 évvel eze16n
elhunyt XV II. sz.-i lör1énclÍJ'Órn. Hldvtgi MikO Ferencre
em lékezünk.
Mikó Ferencecl kapcsolatban mindenekel6H az unilárius egyházhoz való tlItozás tisztázandó. EzI indokolttá ICszi az :I körülmény, hogy 3 vele foglalkozó kevés s7.ámú
irodalom megkérdője lezi unitárius mivoltát.
Szilágyi Sándor ,.Erdély irodaIomlörténele~ c. muillja
a történetíró Kemén y Jánost idézi. aki azt úja, hogy ..Mikó
UlÚtáriUS. de valójában semmi religiójú ember", Ezt az {Ié-

tf~alják mintbzolcat a tudományokat. amelyeket

társadal-

mi hovátartoz,ásuk: megkíván.
Makkai ..Bethlen Gábor lcr6nikásai" (1980) dmú mun.
kájában att írja, hogy Mikó "inastveit" előbb Barcsai
András, utóbb Bethlen Gábor udvarában tOlti. Sztkely
Mózes 1603. július 17-ei csatavesztése után Bethlen Gábor kfsérettben Temesváron, majd Nándorfeh&váron 13IáJjuk. A viszonyok lehetövé válásával Miltó visszatú otthonába. 1604-ben ismét Bethlen Gáborhot. csatlakozik ~s
annak szolgálatában mara,!. Mint Bethlen Gábor hive.
letel 3zza! indokolja. hogy Mikó ..,ól különbözO felekezetek: egyik oszlopa. a törökpáni politikának.
tanífásából állít össze magának külön, egyéni hitvallástH,
Beöthy Zsolt ..A magyar irodalom törltnete" (1896) d Gál Kelemen ..A kolozsvári unitárius kollégium törté- mu könyvében fblemlfti, hogy Mikó többftle mtltós.1got
visel. és fontos kOvelSégekre kap megbízást.
nele (1935) és Nagy János II MikO Ferenc életr.l.jzában
A vele foglalkozó munkák alapján többször jár követ(Ker. Magv. 1875. X. k.) történetfrónk vaUás.1r.l cselekede5tgben a Portán, a moldvai vajdánál, a budai vezbpasánáJ
teibő l következtet. Gál Kelemen az( lrja. hogy Kemény János által névleg unitáriusnak mondott MikO - az ü1dözt- és II Ferdinándnál Hogy ezeket a kOvetjárásoknak vem.sek kor.iban - unitárius templomot ts unitárius iskolát Iye, az utazásokkal járó viszontagságok mennyire befolyátpít Unitárius vallás. Vrt - a fejedelmi udvarban - kényte- solják: Milcó tietkörülményeit. arról a vele foglalkozó ir0len sok gúnyt ts 5trelmet elszenvedni.
dalom nem tudósít. Azonban olvashatunk arról. hogy hú,Nagy János a realitások talaján áUva jegyzi fbi, hogy ~gtt ts ügybuzgalmát a fejedelem mindig honorálja.
TlSZtségeiről sz6lva. 1611-ben csiki vicekapitány. 1613Mikó befolyását nem egy csetben latba veti az unitáriusok
ban CsIk-Gyergy6-Kászon fökapitánya. 1622-ben fÖtldtrdektben. Akkor sem téved. amikor Mikót a korabeli legjelesebb unitáriusktnt említi A hfdvtgi binokán emelt varmester és kincstartó.
unitárius templom akkora szellemi erot képvisel, hogy azt
Makkai I ,iszló, Bethlen Gábor krónikik,i felől szólva
a t~tó úto~ levő Keserű Dajka református püspök sem elmondja. hogy a xvn. szAlad elején létrejön az erdélyi
men bántam.
magyar irodalomnak egy később kibontakozó mufaja: a
A Mikó építene hídvégi unitárius iskola az egyike a vezető köztleti embereknek sajál koruJcr61 szóló ,.Emlék~vm. század első harmadának egyik legvirágzóbb iskolá- irat" -3. Ennek első ktpvisel6je Mikó Ferenc, aki _ amint
Makkai mondja - históriájáb-'lJl a maga t1etében történt er]3. FOnnáll;,\sáig. 16~6-ig. a l~gfels6bb tanulmányokig ledtlyi dolgokat örökíti meg.
he~ell . benne ~ulru. Itt kezdi tanulmányait a kolozsvári
urutárius kollégium ktsőbbi nagynevú tanára, a padovai
Szilágyi SándomáJ olvashatjuk, hogy Mikó 1584-1613egye:tem voll növendéke. a filozófia ts az orvostudomány ig lefrt esemtnyei Básta kCl'ába ts Bálhori Gábor dolgaiba
magIstere - a lap egyik múlt számában említett Árlcosi Be- enged bepillantást. mtgpedig kritikai alapon. Kevésbt ternedek. ~ a Mikó. h.~ál;'\rn út emlékversében kegyelettel jedelmes mulOOiját Szilágyi gazdag wtal.rni mondanivalóemlékezik meg a hllhu templom - ts iskolaép!tő patrónus- ja miatt í{tli becsesnek. Kiemeli azt. hogy ez a Bethlen
IÓl.
Gábornak ajánlott, lS~1612-kÖ'Zötti kor esemtnyeirtárGál J:<elemen MM unitáriusságát bizonyítandó. azt is gyal6 munka a .. beavatott" tollával íródik. A munka elme:
elmo~dJ~ ho~ 1633-ban telcintélyes összeget adományoz ..ErdélyorszAgnak siraJmas Yáltoz4!"j".
Tarnóc Márton .,Erdély múve lMése Bethlen Gábor és a
az ';D'lltáriuS diákoknak .,szorgalmas és fogyattkoos.'ig nélküli lanítratására". Ezzel új fejezetet nyit annak az iskolá- két Rákóczi György korában" (1978) és Beőthy Zsolt már
nak a. tö~netében, amelynek addigi összes személyi ts említett munkája szerint Milc6 "egyenes indulattal és a
dolOgi .~dás-'il a városi tanács fedezi . Miltó adománya dolgok cifrá7.ása ntlkUl ír".
megnyitja azo~ak a sorát. akik a következő. a xvm. szá. Szilágyi Sándor így jellemzi történelÚ"Ónkat: Úlelmes,
zadban anyagi áJdOUUokkal járulnak az iskola fennlartásá_ elmés. familiáris ts jó hazafi. E jó tulajdonságai ellenbe
hoz. ha mtg ehhez hozzávesszük azt is, hogy Mikó a te- azt mondja. hogy ..Isten ostora volt rajta. mert szerelmes
metéstn rtsztvevö unitárius diákoknak 300 _ Ft-ot rendel szivet adou bele. s ahhoz rot termelCt Kisded, igen szliradomán~ul, ~or nincs kétségÜnk afelől. h~gy Mikó cse- beborult, szőke és k~kv.emú volt"
lekedetei Unitárius voltát bizonyítják.
Ötven tves korában hunyt el. Gyulafehtrváron 163.5.
Nagy János. szerint Mikó gyerme~veit at apai háznál július 28-án a lristemplomban helye7ik Orök nyugovóra
~'dv;:~n. majd Brassóban töl.ti. Szilágyi fblemlfti, hogya 'Iemetésén jelen van az ország színe-java.
ora
f6rang~ gyermekeiket _ tapasztalatszents vbgeu - valamelyik Ornágnagy udvarába küldik, ahol elsajáKelemen MUdOs
R
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Templomaink története
Füzesgyarmat
.ValahánySZo. a le~moI nézem,
lelkemet rá lIfllalkodni érzem,
Az embllrall oda szoktak jámi,
Gondjaik köZl GflyhOlalel várnI.

A/wangok csang6-boog6 nyelve,
Aggo!, ifjai hivogat 9 holyre,
S óh. be kész rá jOnni valamennyi
E hajlékban vigaszta&t vonnI.

Ki haléka, hisz senki sem 1aIQa?
Ember mindig gazda nékül ~,

Nézd a tornyo!, nézd, IOfnt az égre
Emlékeztet a nagy islenségl8.
Szanl 81 a hely, mnoon azt jelenti,
lllelloofll meg rKI sértse $&Oki.
~gra nézO tomya magyarázza.

Hogy a templom a nagy lsten házal
~Oemeler

oéoes ~ népi köH6 verse)

Mt az Ariók! ~nista és kalolikus,
de többnyire h~el len lengaróben szerénykedik kis un~Arius közósségünk a
gyónyödl szép, leMr lemplomoeskájávaJ. RondI\agy6 onook az agyházkt..
zségook a születése, szóljunk errOl is
néhány szót a k16nikas le'egyzésel
al~. Ez a kr60ikas Gáltfy Kálman
léviIa-tanló, az erdélyi Korond szOlötIe.
.FllzesgyarmatOll évszAzadok el6tt -

~

-

munktilkodlak, ~y az egész k6zs6g munkásoszlé.1yé.1 _ moly uámban
nagyobb a t61dbirtokos os !l~ynáI - siklilfÜh n8voze1l lelkész pártjAla
m~, egyúttal a k6zs6g békéjél is tellorgalni. Hogyne, mllor egy.
házt,iárand6ságok elengedéséiOl voh 5z6. lIiszOft úgyis annyi 8 fizelniv~ a szegény népnek. hogy se széri. se száma. hl kIIzd6dik a 16Id.
b1nokos OSlIMyr'1311 a meghasonlása a munkásOSllüyal. A yt.!asZl1$
mag16rténl. Az gé~91ekkel m~tegeten párt gyóz6U. A gazdagabb
os~, amely addtg az !'9yMz j3Ya vo/I. 1eI<ieg megséfIvo. halátozot.
tan Ilhakozon az ilyan elIM1$ enan, s ali kilej8Z0nd6, 10418gIÍ klÍ!döIl.
ségel m9flP'!l9It az ~élÚlet püspökéhez a Yélasll1$ f1'MIgSemmislésénak Clgyében, ki az eI6adottak utan meggyOz6dik az ~azdg laI6I
s maggéri úgylÍk békés elintézésél. Három agy~ gylilés IAr:
gy~ Ogyüket. eredményül 6k lellak a bOOös6k. A szégyen pi'ja cll a
napbarnlolla alcaikon. Ell ~iselni nem Iudták. _~gy tzben az egyház
kÖlesperesét kérték az úgy békAs e1intézésár8, kijalenlYén, hogy mir
dant mag nem IMént dolognak tognak tekint9l'li ha a meghasonlás!
eléiMz6 nemos hivatAsu egyénekét mb k6Zségbe helyeziI meI\ 611
elillAn minden k&leme4ler1$égt61 óvakodni akarnak. Al. es~ durián
91l11aslja bke\. Mikor már iának, llagy sehol nem adnak eIégIétellnekik,
el\atárollAk. hogy az egyház kel: 816
b6I kilépnek. Ebbéli szAndéko\4)an ntMrly szabadon gordc&oz6, mlivell

k6zségi lakos IgyekeZ9lt Ie/vUgoslani
Oket A legk6zelabbl fokon valllosl, az
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amint az! a FOzesgyannali Kr6nla
1838-as kiadványa. feljegyzése ija _
m;\r a!~Hm'l meger6s6d6tt laJormA-

tus egyMzk6zség áJbtt. Kör\lbe(d a
rel0rmáci6 koIára vezeti vissza kel&tkezésél. Azóta sze/Id, j6indulalú 1elkipásztorok vizeléso alat! igen szép ha·
ladbt, Iejl6désl tN elénk... Leg81~z6r
Erdély bérce! k6Z1 1&rj9doll &I az üj h~:
az unilArM M. Késöbb eIIarjadI az
egész orsz~, m~ az erhszak újra
elnyom. de ismÓl, mini a 1e\o~otI Iru,
ú;a lel tlliIII, és mindig nagyobb-oa9}'obb Iért hód. magának. ugy 1580
I~ It az AlIöId6n is szAmos vTagz6
egyMzk6uége voll az unilAriusoknalt.
A nagylekO tlHl1&SvAri pap, Karádi Pél voh a megalapl6ja. aki lelkes
buzg6saggal Y9zelle hlveit az Igazsag utain, mg a lellismereti szab-addg b1~lICSe~ nem ver&1ik, mellyel az egyházközségek fészint meg_
setl'lnusúh!k, részint m1$ I&lekezele~ olvadnak bele. Az elnyomatás
UI,," a délbábos rónaság lakói hrél SIHl1 hallanák az unitárius valAsr'I3II. lB82-ben a1akuh meg H6dmezbvásárhelyen néhany \éle1'Jull az e~
s6 egyházMtség. Innen és a még r6geliMl alakul bt~ i Iti egyház_
k6z:s4g lelkes Y9zell)it61 hulámzott Ide oda az Alf6Id néMny k6zs6géb&.
A 8().as 6y9k után lúnik tel egy&lerOsdg~drt , Dévaványán, Mez6beróny.
~. Orosha..zM, 5 !&glII*", Fllzosgyarmalon sorakozik egy-egy kiCSIny S61eg az &gyszlilfÜ igéII mellé. Tormdsz&!&S9I1 gimy. irVfség. rápom póloIja a r'oi OId6zlkt ... Az 191JO.i( éoibon meglosztá a halai ro.
z~yarmlll k6Z&6g r91onné.1us poIgi\núl a m6IY szelklmli papjé.161: SrilIiOYi Mártont61. Két évig d Oresadhben a le'fésrl 'lék. Ez az ld6 6ppen eI6g od arra. hogy gonosz loncIorIa1oka1 8SZa~an81t ld némelyek.
amik ~(jsWl az egyh6.z szakad"" ldilzik 816. 1902 jUWS I\aWban bok6ve1kezlCl a IIUezvi.lasltU naPfL A~an toly! a kOlTMked". A
S~r~ ali SIHl1Iudta, klre hallgasson. HAl m~ vol m~ tenni. aki
I· ..
, lIIf10 adta SZd. KorI .. ~.e1I'h k6NIlegjd'ban Ulinlok a
m6g ~ egri !&I\kz megb1zotlal, akik oly nagy I'Jgybul!Jalomrna.l

,

néhány nap mlÍltán 147 lélek iratkozott ál. In kezd6dik a füzesgyarmali

unláriusok lÖ!1éne1e.
.Azután, mikor a GOnCMSeIéS ide
vezérelt engem - ija a krónikas GMtIY
Kálmán - teljes lehels6gemmel egyszeru elveink megmagyarázásaval Joglalkoztam. mellyel számos kebell'\eII;
megnyer1em rokonszenWl s vab~ri
ir3nti gy6lö1elél hélti5Séggé igyekeztem változtatn!, ml, MIa Istennek, részben sikerül is... Ad,la az egek lk&.
hogy e kicsiny sereg munkAlkodása
épületére

váJpn

haZ.Wnak, 9g)tIázunknak 65 a l6rsadalomnak is agyarAnlr.I902.1N juius 27-én alaM meg
Füzesgyannalon az ooitárius leányeg)'Mzk6zség . ..I6ZM MkIós budapes·
li. AdAmossy G'hoi h6dmez6Yásártle~ lelkészek 65 Zoltán FiflWIC maz~

rényi kánlortanl6 tartották az eIS6 w.
ni--lisllelele4 nagyszámú k6z6nség 810n egyik atyánkfia. Homoki ~. lajos udvar.!n ... Egyházi beszédet Józan Miklós, a Dtma-nszam~ UNtArius egyházk6r 'l'Speres8 tartoll. BUtana a hJiekel, hogy M "~an~k.
mart. Jetszell az 6 Atyjoknak. hogy adjon nekit omágor... _Un~árius
t8liiplomunk kel&tkaz6sét a hIvO lélek áldolatra kész buzgóság8rlak kbszoohell. Mi6ta egyM.zk6zs6günk FÜzGSgy.VIT1a/on megalaku~, azÓla
agy nádIWel. kis Mrik6ban tartotluk lslentisllelelElinkel. A hlYelc sz~
vétlen visszhangra taIAItak az uniláIUs hi! egyszlilfÜ ig6llelk6llla.Bsan
meg voll nyugodva. De vagyódlak ogy, az Islen dlcs6s~l m4116 nat
lék utAn. Nem azélt, hogy szebb Mzban lmádtIaSSák az Ural, 1Ianem.
hogy az unilm erények a viágossag. a uahwkt.g ét az ~z~
~ lsten tisll". a nagy magyar AII6Id6n is üandó. az id6II Wlalaival
is dacolni lUdÓ templomban hlrdenessenek. A SZ8I'.11tt Islene VeIilnk
vol. AcIoIt utal , módot. vág~aI akaIaIunk megval6s14sAta. 1903 /W. ~
vasrAn, mikor a mez6k szimya1 dalc5aiM1116J.16Ic::serIdOI6 hafm6ni6ia
az emberi kebBbeI'I újabb és vidimabb értalm8ka1 kelleti. s az &eg
l6Id is m8g'i'éfM1ll ru/\ija helyeit üjp'hat biOl!. aIdUN'.a lenr:észel mINeInek g~y«oI tett/8 szóllik hNeinkal is. hogy a mndens6get ly u4p
lenckIeIlenntar16 lé.1haIaIlan erÖf6l. az IslenrOl megemlébzz908lt ~~
I Z8fT8

a h1mtjUCIIlyvlén m~at. m~ bglri
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Neje a 200as ~ megszUkltttll~lakozQli iskola nres 1aI'Ia6n6;e, és
az IS marad az i$kot.\k u mod ~ Keze alól sok; urutarius és !Ms
v~ÍI, fOkénl zsiló és ~toli~ nOV9ndék kerUb ki, Rát&flTlél!sége

tolylan az á1lamostás \lián IS sokáig m&g6tzi, laIán nyugdjaziÍSWcj áIIfa,
s~, de emeIIen riárius VOIlaI és egyházközségi tags ágA! is PediJ
sem Ö, sem Iérte nem VOIIak unilariJsok. csupan meggy6z&tbCJk vazet,
le al az etd8IYi lelel-.elel ket elére.
Kincses liszl6t az &f~ Darl<:ö Béla kövooe a RlSá9ban. Amisodik ví\.igegést kisebb séMésekkel megUszta a templom. A háborü alatt
Darkö ~ament Mosralelkészkedni. Ide Bajor János, frissen végzet!
~ keNI. A .I&iliplom élele nem vá)ol oll az egymast CS&fé16 papok
ideje alaII , Bajor emanl 1956-ban, utana beszofgál6k köwtkeztelc vörös IstVán. Bencze Marton, Huszti Janos, Szasz János, aki Men nb<;;.
IM6szÖl', .1958 tól 1962·ig .Kelemen M~ a helyi és a kömyékst pászt~
roló lel<esz. A teniplom ki:s.ebb-nagyobb íavtásokal~, da nem jelentOseket. 1963-ban az ernélyi l6kotl)6ltelEpa:fk ~ lászló Andor, aki
dapeströl jár la gondozni a gyü!&kezQ(el. Az II ide jében 1969-7G-ben
kerul SOl' a If!OllIom nag)javtásara. Reneneles csUnya SZNr'
nyalalolOtal rútpk el a fal aka', meg RakorSi-f'iiQs is keNI rá. 1971-ben
Baior Janos kezti meg a bmofg?'ás' . Közel 20 1M munkáfa alatI a!elöt .irjavlják, a torony bát'<OQ1ete;et kijavipk és .iltastik. a nagyrttli: harangot vilanyra szeteik, a t&ill*>illba
is bakeM a viDanyviláglás, 1990 ápriliséban jelenlegi 'eD"kz veszi át a
gyUlekezet vezetésáL A m~
egyházi életben r.aqy gond a teu"'n
is. M.ite1:sö MIen, egy aitb elkezden terv al !J ján, magújut a 181'1lJbn
leIjes&f1. lelk8sz káréséfe héllehér
sZÍlüre festik a templomot, Igy a vidék
egyi( legszebb islenházavá V.iIiIl
1990 nyaran nagy ürl"''ep! eg keret&ben lel is szenteflk. A következő
évek is rnfldig hoznak valami ujat
1991-ben, 9g1 kon&mációi iirI/ief Hig
k9l'etében felavaljuk a kisebNI<, 'Iilanymeg~ szm hatatIgOt is.
Ez Onneps9get a Magyar Telev2i6 is
köz-o'8Ili. Közben megoiljuk a tfltl'4)lom Iéi fUtéset és ny3ri hútéset egy

su-

MI6;-be1iifl szeOcszettel 1992..,
szintén konirmació keretában felavat:·
juk az Erde/)tlŐI hozott faragott CSiJ.
\árt. Egyben megem/ékeziink az f!JIlt'
házkCzs9g megaIaPIáSának 90. iNJorduIójáróI. 1993-ban, ism9t 9g1 konfirmáCiÓVaI diszlw, mageml&keziri:

a lempbméplés 90. évfooiutijárCI.
Egy emléktilblal is elhetyeziink a
t8fT'4)lomépló eIÖdÖk m~ emlékére. Ez az emlákez6 márV3nYtábIa
le sZefQtné ~ a h.ibofús emlél#bIák $01'31, arne.\'eW:lóI a misOlib'
snuén mi álliolluk - talan az eIS6k
közl a kommunizmus igápMlleIszabaduM Magyarországorll - 1990 nyarán. Minden évben valami széplés!
végaZlUnk győnyörii kis t&iliploml,nkon, hogy a vágyakozó lélell'fl~
ban otthona legyen. Mar két alkalommal helyei ~ festllléiiflJa ításnak is, ?miröl a megyei lapunk is elismerően emlékezett Il*,l. ~
szfjp Unnep, ünnepély, vasamapi islanlisz1e1et hatta vol, és hisszük.
hogy lesz ez a csodabtos islenMza.
Viltakozó évtizedek alan, f9lamelkedésekksl, nagy-nagy
kal rn&gf'R3f3fl templomával az Alfökt td~s 5 "ága. ~I:"
szeretete soha nem hagyla elveszni az .5 IQcsflyei. He zas, rn8!P'Ó'"
biIÖ babi<ri fogség után az lsten hegyén, nagy fet;j békess~,. 11YU':
godaImat adó ten~unJd)an gy6zadslmesen. balran SZÓI a ~I n~
ajkáról a megtaltalás zsoI:.ira: .Eros várunk nékünk az Istenr Hisszük.
hogy az is marad, és megtartja, megör:zi imádkozó MpélI
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A KÖLTÉSZET NAPJA
(április 11.)
A Kelel -Magyarországi Szabadelvü Protestáns KOr kullÚrTrisszlós hagyományához hlven megemléke lk
kOltészet napjáról, egy kis lzelftOI adVa a legfrissebb termésböt
z a

Akaratunk lIIindig többet ígér
MtaIá nem vQZet út, a költészet oda is eljut; de nem
mond}a ott sem, hogy nam jöhettek ide, itt elveszettek
vagytok. és semmi SGm hozzátok méretezett. Nem mond}!i,
hogy in halál vát tátok. megannyi egyánire a személytelen.
a szellem slrja. A költészet nem tud lemondMI, hát nem
mondja azt sem, hogy valótlan, amil sugallMk az &gf kézlejben v6gz6dO napsugarak.. Elrendeltté 6nmagunk teszszük magunkat. de elkarillheteHen, hogy ne hasban be·
lénk: .Ki vagyok én, hogy QZt meg kell tennem. ~n nem be-

szatlelek, mert a szám akadozó, a nyelvem lassú,· Da vé·
gOl mindig bennünk szólal meg a válasz is: én adok szájat
magamnak, $ én taholem magam némává vagy sOkaná,

lá16vá vagy vakká K6Itészetam 81s6 szavait ls az a tölis·
manis teremthette, néhány elmélyOIt pillana!, s ha az idö
nem ajándékozott volna meg tObbe ~ akkor is be kellene
IAlrj, hogy az emberOl10 parány I6red6k.e beváttott életté
leljaseden. Egy ember életében ez a néhány pillanat talán
a gyerekkor, az Onkéntelen emb&l'élet vége. Az emberiség
fejlOdésl6rténetében pedig az a megjel6lhetetten pont, amikor a metafizikai SZOrtlngas a már elmélyedni képes ember
ele vruázsolta a halált, amikor már érzelmi szálak. egyéni
kepcsolatok Iilzték Oket egymáshoz; tehAt fOIismerték a
mulandóságo!. Milyen rövid az az id6, amg gyermekként
azt hisszük., hogy csak élet van és nem hal meg senki. Ma
mar bizonyosságként tudom, hogy ha va/amít tenni akar·
tam élelem során, az a vfqy mindig e k6nyszer n6lkü6 61et,
ama hajdani kisfiú szanl akarata volt bennem. Mart akara-

Oszabó IsIV'n

Ajkamtól egy vers

Kérdés
(Nyitrai Levente unitárius

tunk mWldlg többet Igér. mint ami van; és nem döntheti el
életünket csupAn az, ami kNÜlrOI érinti. Bar természetünk
sajátja az alkalmazkodás is. De hogy erOt melfthes.sünk.
nézzük példaként a boldog növényeket: e vagetatN lények
mind az ég 'e" fordulnak. ~s nizzDk a azomoru lényeket
61( mindig maguk elé merednek., a földre. Hitt mil mondhat:
nék mMt? Vegv.Dk észre Amyékunkat a földön, hatAroljuk
körül a porba huzott vonalakkal. Egy titokzatos lény Arnyképét rajloljuk körül! Mint képzeletben agy csillasol. Ide klvAnkoznak Szabó lőrinc sora}: .SajAt vérilnkben és testünk minden szarvéban technika lüktet, és kémiai történés
6t. VértesIJeInkben vas hullámzik. A szerveket fémes elemek seg'ik. Gondokodó erO, akarat, emlékezet. szenvedélyeink: mind-mind belső, fémes csillagképekhaz fOz6dnek, amelyek feljönnek és a/Amerillnek s fölébresztenek
vagyelaltatnak bennOli(et saj.M törvényeik szerinl" Az ismeretlen hatalmai miért keresnénk hAl? Hiszen velünk is
.istef'l9kttel", titokzalos misztériumokkel telt meg a FOld, a
világ, Az ismeretlennel, az érthelellennel, e titok rejtekéval
az élet azOnne meg. Ismelllllenk6nt fogadunk mindent a vilAgon, 43 ugy veszOnk búcsut mindentől, mint &9Vmast61
egy futó Ismeretség végén. Van-e tükör, amiben teljes egé·
szében megpillanthatjuk önmagunkat? Nem felejtve el,
hogy tOktainkkel is önmagunknak akarunk szolgAIni: Igy
IÓlVényazerGen, szeDemi képmásunk pedig szisztematikusatlfödik el. rejti homályba arcunk nem tetszö vonAsait.

lelk~sz.hez)

Felteszem, egyszer essdvel válaszolsz.
Mit.öl lesz a lélek madár-rokon,
má r innen túJ szömyú való álmokon,
kikötve mégsem homok-dtonyon?
Mekkora százezer galamb.sdmyahossz,
ha üzen a sors te.mplomtomyokon
át, S továbbítják a falvak, városok;
amint a nyelvünk éló váTT1)mok?
Megfordult a vers román Gulágokon,
s o. biUlkodó szépség visszajött. _
Rokon rokonno.l nem találkozott,
de interferáltak s:r.ámyas ritmuson
o. vágyak, o.melyeket meg nem ölt
ft adv, s a kollektív gyalázatok,
S ha a szonettfélét igazrtJ\atom;
miért, hogy a lélek csak madár-rokon?
(1994. december 30.)
Kéllal Embd

Ha at; ajko.m harcba vágyik
Rezdülve bús barátok könny-szaván,
Szétvet.ek én csöndben köztetek
ravaszo.n. hiú ha ramiák.
VaTjúszámyon közelegsz tavasz
tudva, látva, hogy szép szavakban féltelek,
Simi kén', hisz minden szó hasztalan,
egyedül én feléd mégsem léphetek.
Ha a tekintetek sírva hívnak
áldva l sten-álmom dölyfóló dalát,
Ajövóvel f\ikamon galambszárnyra kélve
harsogom vágyva száz szavát.
Bár bórömön láncok, béklyók,
testemmel értetek mit sem tehetek,
Kiszorul be16lem egy pillo.nat,
Ajkamt61 egy vers: Ebrecijet.ek!
MaGyarósi Dénes
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A Zsinati Főtanács
doknmentumaiból
Amint arróilnpun k 1994/12 1l1.ámn tudÓSítOIt, múlt év
novemberében Zsinati Főtan:'icsunk illési tnrlOlI. .Akk~ kö'
7,.ö1l1lk il mcgvál3S'I.IOII tisztségviselők néy~r:\t IS é:> ;elc ...lUk hogy il főtanoc s anyngaim n későbbi ekben Visszaté·
rilJlk. E lsőnek mosl llz Unil..1rius AlnpflYl'lnyrol elhnng1.ou
jelentéSI Icss1.lIk közre.

Unitárius Alap(tvdny
Az eltelt 6 év bes7.1moJójának fontos 1iS'/,ckénl kell
mcgemHlcni, hogy Budapest. V. Nagy Ignác u. 2.-4. szé~
hellyel létrehoztuk az Unitárius Alnpflványt. Ennek céljll
Egyhálunk alapmúködésénck . kari tatfv ts k07SLOlgtllali
tcvékcnystgének. nemzetközi Iwpcsolatninnk lámogntá.~ .

Az a1npftó okirat 1993. februdr 27·én kell, il cégbcjegylis 1993. június g·án történI. A II alapfló közöl~ az ~gy ~ t\
zi központ mellett valamennyi magyn~rs1.ti g l umtárius
egyházközség és ti Kelel-Magyarországl Szabadelvu Prolesláns Kör szerepel. Az Alapítvány induló vagyona
240.000,- Ft voll , mely a kUlönbö1.o adomá nyokkal a1.óta
S'/,crény mértékben 76.000,- Ft-!.11 és 210 doll:1rraJ gyarapodott.
Al.. Alapitvány lrezelöje egy 7 tagú k.uralórium, képviselői az elnOlc: és a titkár. Az Alapitvány nyitott , támogatóként rniooen bellbldi és k.ülföldi természetes fs jogi személy csatlakozhat. Fonnális c.satlak07..ás nélkül is lehetsbges az Alapitvány lámogatása készpénzzel, de a célok eléréstt segftő S1,olgáltatások, illetve vagyontárgyak felajánlásával is. Al.. adományok 31. adóalapból lefrtlatók. A pén7.beli vagyon 50%-a mindenkor tartósan lekötöu az Alapítványnak az OTP-nél vezeteU forint - illetve devizaszillnláján. Az e-ten feiUli vagyon h3.S'J.nálható fel pályá1.ati rendS7..erben; a pályázati kifrások.at és a kuratórium döntéseit az
Unilárius Életben köu.é ke U tenní.
Az Alapitvány Kuratóriuma eddig kél pályá1.atOl ín ld:
illetve biráit el.

M. egyik régi egyházvonei hang.zó:lnyag k.észf'tN;ére
SZÓIl; az 50.(0),- Ft pályadfjat a Musica Historlca együtIts kapta, és vállalását teljesft.eue. A másik pályázat
30.000,- Ft-QS dfját egy budapesti bábegyUtte! nyerte,
mely a mÚSOl'át erdélyi luméra vi tte, és a bevételt székelykeresztúri unilárius gyermekek (tanulók) megsegft4ére
rordnott.3..
M. Al3prtvány 1994. év végi ktszp!: nzvagyona mintegy
280.<00,- Ft. Erdemes megemlíteni azok nevél. akik az
19?3-94. évek rolyamán adományukkal a nemes alapítványt á lMat támogalúk; ezek: dr. Kaplayné dr. scbey 1Iooa,
liT. Nbneth Ern6, l.örincz ~nes. Varga Sámuel Vajda
lWJó, liT. Máthé Árpád, liT. GelllnJ Judit, Georg~ WiUiMOL Rt.

am,.

Az Uni1árius Alapftvány Ittrehozása jelentős eredmény

v.onban hal&ooyúga csak aklqy (Ok07JWÓ ha va.~':
a f""""-'
~" I""""-"-..... _~
•
1"' ....
.-:-01.-.
~aJI~re tudja ~v/.apor:ftaní. A KutaIóriwn 1tI&tndvebb rnunk.ára irányuló letVei kÍl3p..oló(Jtak éppen e-I.trt lll. eg)'ház,unk: S".t..OlgJilarára hivalOU UnUárius 'Ala.
:~y f.elkarolá\á! jó szIvvel ajánljuk.
tagjaink:
nll:r.:)'(~ hfvOnk, valamine. rokoonenvez6ink:

rOtaniesi

Or. LlH1ncz Ernö
10

A Debrecen Disputa
425. évfordulója
A Dcbr«:cni Disputa 425. hrordut6ja atkaimából megcmMke.
lb", kcrUIt JOr rebrub II ~n a Kelfll.ltIllRyrlfor$1dgi SlllbadeMi
Pm/esul/11 KtJr iJ a l'ro/es/d1U KlJlmú~el&lisi ERytsa/e/ debre_
cetli c.oportja köZÖl rcndeús6ben a debr«:cnl Református Ko lI~gium dCntennibe.n. Az eghz naflOl Unne:psig rine volt az a
"bI!kb di&(lula", amely a reform4c16 hevc~ uócntdjáról eml ~ke_
7.ett mell Dávid Jlcrcll(l is Méliun Ju hAl'I, I16ter kÖ7.öll. Súsz Já·
nos, a 'lilOltSs;ai fnl~W igll'Lgat6jB el6adtdban Il:Ibbek kö1iln kifejtette, hogy az unitarizmus ft reformáció r6u.e, ami t az ldii be il
bironyCIOU. hin.cn az ~Il.ázadok beroltozt4k Ill.okat a .ebekel,
melyekct a r6gi leológiai vil4k ejtettek a k61 egyhúon. K0(51J
Atilla, a debreceni ReflN'mdluS KoI/lilium r6igaLgatója .undn I
btke ll. megirt6. mellett n'UI .lkra. Elti,dA,t tutou mllg dr,
Sltan k6ny Zottdn egyetemi tanAr, Nyitrai I.evente letktn_
kOlllgyigazgat6. A reformr!.tu.ok rilúr61 Matkó Unió mlb.cumigugalÓ. , több fclk6n korrefercnl jirult a nap .ikerllhel.
A .ubadelvCi protestáns nap unei 61m6ny61 I nagykárolyi
ColliRjjjlll Risjune I1gyU/lts 11.olg'lIalll. A megeml6ke:r.ts láblr!.·
j41, melyet Simon Mih"y tinudonyi tafllfag6m(\v&'z késtitelt,
a Hatvan utcai unilAriWl templom raldn helyezték el.
Rem6nykedhetilnk abban, hogy ez 1 ~k6s Debreceni Disputa
ellik a kezdetet jelenti .
(- szerk - )
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Bedó Albert, a biblikus unitárius
,,Ahol az Úmllk lelke, oU anlbsddg". (2. Kor. 3: 17.) - Ez az
unilari1.muI egyik a1a p;r.·1I6re. "Mindcn nlbad, de ncm minden
tpCt". ( I,Kor.IO.23.) - I el Bed6 Albert, (1839-1918). erd6i1gyi
I.IlllIlltitlcAr, llkadimikuI, 1 Budapesti UnÍlAriuI Egyhb.köutg el56 goodnolc.dnalc leheli vezÜig6je.
Nekünk, uniláriusolmak a n.abad lelkii!merel lub törvényt.
Hitünkel nem r61elemblil, hanem lubad Ielkiilmeretb61 tArIjuk.
Mi, mlgylt unitáriusok m6SÍJ egyetértünk abban, hogy hiUlnk:
(orrúl az evangélium. A reConnl.ci6 elveleue 1 ,,sz.cnlhagyo.
mAnyi", mini I Biblia kiegtnrt6;tt. Nekünk: a dogm'" ÍJ érvinytelene14 men ellenkeznek 1 Biblia .zellem~el.
Ilyen unitMiuI volt Bed6 Albert il, Dr. 8ed6 bjOl 5Cp$iköröspl\lki. caeh6t1llvi, majd recseny6.di lelkélz fia. ReM Albert maSI i, tanult 1t.()lógiát. V6gül mtli. erd6mimök Jell. Tanárnak
hfvta meg I Tordai Unitfriul Oimnlizíum, de az '"lht nem sike·
rUlt eltogl_lnia. S7.a.km'jdban l1h1 a lehet6 leg(t!nye$Cbb p4Iylil
futotta be. Máig n.gyra....cslllik sz..kirodalmi mu!lkúdglil, az erd6rendhzet ma j. az 6 elgondol',,! alapj!" mliködik. Az állala
litedteu Cldin .zakiskola ma ÍJ fefln4l1, 65 az 6 nevit viseli, 8ed6 Albert oroul4nr&U vlilJaI( az "Wi budape$li unillirius temp·
lom tprtél6ba!.
Kelemen Mikló, lll. UníthíU5 ~Iet 1989. nov·dee-i súm'bllll
megemWUzik arról. hogy Bed6 AlberUl mir 1918-bllll .Jwnzer·
"at!,," unjúriu~na1c llrftltúk. Tt.()lógí,i munUi,.,it tz Unillirius
Kö1Jöny mun.katlnaktm fejlette ki. GondoJkozúit in,kjbb
811lndrata kortZeJVllŰvizmu~ , mini Divid Ferenc forradalmi""
íhleu.e meg,
B~ AJben !öbOO& ttizöu ki flhkoronú piJyadfjakld uni~ 
riO$ pt6.dikkl.ókr, - 1~t.61'8 1WJ\ uní tirhjf te,llwlOkbó t, A ma&II dljakAt amk a pálybhk nye,uk el, akik a kihIvút 1cipe5ek
'l'oltak ml:l-irteni: minden te,llW. unithlus. h, unÍl.iriulrtelmel.t!~t ,negtaláljuk.
- •.Mert 1nI/, t2. t, «, Föld ej nem mótík, - mondja Uuu I
Hecyi ~tdben. - _ cgy 'I'e$ll-i .6 $Cm vkI. el , Thtvinyh6l, mig
mlMen. be lWm teljuedik'". (Md;JI.) Ebt.n, W\iú.ri1U' m6dta,
lIddlnk il hiMatlk keH.
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Egyházközségeink
PestszentJörinc

01llonaavatás

Febru1r 26-án voll Pestszen tlőrinccn 3 gyülekezeti
összejövete l. O.... J a kab J en 6 o lvasou 8ibliát ELI kOvec6cn Suntmi bAly i Szabó P~ter urtOlI igen elgondolkoztató.
nagy sikem el63dást .,Parva sapientia regil Uf mu ndus~
cínunel . (:Kevés bOlcst~ggel kormányozz:S k :1 viljgot:)

Végül Dr. JÁ rion ErD 6n~ mondou l-OSZOntÖl az el6adór.>.
A tortát. Sepsi Kodcs É va ajándéJdt - Dr. Kaszai
Csaba egyh.úi jogtm.icsos nyerte..

A Idtún6 borsostOkányt BAnyai Emöke vezetésével
TótbnE Erd6 ~Uru. 6s SI.ÜCS Erika (Otték: az Erdélyb6l
hozoCl tiwbc511YM:1or Albert ts Sz.úcs György presbiterek

életéből

"

m...

oki<
egy régi álom valóra

Az Albert Gábor IThkold mém6I(·lellaw6 áJlaII9fWZeII. 8$ ép'ieri orgona IeIav!lH;!,ra 1995. ip& »án de. 10 6fakor a Nagy 19I'\k lAeai 1... ,~,,1o.W\Ioban ímepi istentisztelet kenitében kON sor,
Benczl Minon pílspOk " Orbókn6 Szentiványi Ilona pir;pökh..
s.zol~Ha'2Yal lozsanyi Tami! orgonamflvés.z. kilnemúkf.>d €! 8VeL
Az rn........ fiSliilén)1 a KOSSUdI ráci6 egye., !! ad' 'ban IrDzvIllti.
azért k4r;)k kacN a5 IIMMnkat, hogy hely_el a templo.TIban ~

készftellék 3 pu1iqkál.

Unitárius könyvesbolt nyílt!

Högyes Endre utca
Március 18-3 ismél :1 gyülekezeti OssnjOvclel és szereICh'eOdégstg n:lpp \'Q1t a H6gyes Endre ulcltnn.

Dr. Munay Sámuel fl'igoodnok megnyi tó besv'de urán
Fodor Viktor evangtlil-us k6rMz-lell:tsz WtOU áhilalot
Régi iSihw5s1:"t:nt jön ide. már túrom éve. hogy Kászoni
Józseffel együtt ~ vesznek a nyári. tiszadobi Öl"\lJTlefliJ.."US Gye",nektibor munk1jáhan.
~iDte

Gábor egyetemi tmár. rescl5mmm eHWfisa
.. Mic.hdangt!.lo ts Q rq0nnáci6" címmel lenyúgöző \'Olt
A lr.:J:lI- IOrtl!nelmi ts teológiai hánerébe lleIyu\"e., diakq,ek
segfuqhel mutUt:3 be Michelangdo Utols6 fléler-ttt.
3mClY a Sixtus kápolnába", a Ya.titánban lálh3l6.. A tanár
ÚT egfszen új megvilágftásb3 helyezte a festményt és t6rttnecét. amil remtlUnk, nemsok:á u Unitárius Életben is ol''3Sh3.tn.tk nek. aki): nem lehettek jcle.n.
Az eJ63.1ás után Kmoni J ózsef lell:&z. Ironfumandusai
mutul-OZ"l" be rövid m ÚSOilal. majd a szoH9JS vacsora
l.-o\'w"eWt. 3mil a gyülekezet 13J3dhat3lbn 3SS'ZMyai kéSZÍlellel.- ~ ki Zelma, Mag Elvira és Szentpili Lidia, A
pénztárosi toe.nd6l.:"et ez aJb10mmal Silyt: Lidia látta el

Füzesgy81mat

Azegyhúi

i'n 1995. j.~,
unitárius
~....~" , Bp.
kivéldbo"d lc6Zött tart nyitva.
többelc k6ma unitárius és mis pvlestins Cadvinyot. gyermek. és ifjúdp irodalom. blDliik (magyar és idegen nyelveken). a S!DIl
J60i.iCI$ BiblWt4nfdal, . X6J\V! Ki4d6, IZ EWJlig8iha Saft6oda,. a BoplUID Cwl6 és IZ &r6pai P",unáru /.fagyoT
S-QMtL8)'dt" lciadYinyai tIlflh.aJ6k..

s.ka F6DK uyinldia, a lcöuhmllttw1 cgy na&Y 61&ii t 6ayni bízott Dr. J,bb l d lelkI ",et. mcg6rúsre.
Az 1784 b!n KokluvÚ'olt nyomtl.lOa könyv címe:
..MCMyegzói versek Sófalvi JólSd I ko"'zsyári rdorminun
coUcgi.um Theo~gii! tanJtó pofc:sszorinak 6; T. nemes Farbs
Susanna ,smm)'Mk. ~ Egybe kiitöaék - nyilvin a t ésoDbi wLajOOn.....& - Annyogitosi Stékcly hIV'" sub6ii uniWius pap
v elSeil és IZ &1mb. gylijtöa egtb \'Ulckd..
Jegyz.eibcn mcgflják, bogy nevezett Iclkést fia volt a Icés&-obi
pilsp5k. aranyosrákosi Sz& dy Sindor.
Ez: alr:6nyvrilhs-" mo# IZ Unitárius El)hlz tönyvtárába ke·
rillL

KÖq"'nct hu Sintl. Fcrenc:nck.
Cu gelJ S.Ddor békbo ubai &fia u.ut"cszv ú~ frt ko\'dR'w h d,j&nmr ccy 6.öwlCli c I C hyr6L Xnr'~" fn)'Qés't e
a csal'" sz.üI6falujL az uMl)'i DbfolwJ és HorangL6b hkopin.a!r:
mepeBélynk '.e akció inctuh a JI~ VJJiI~ SJ·
kb Mel) ei KmMn S~ "",itsqhd. A lDC'pv'"'erfWcPl
d j i veu H~ze4iu JI'HM" Gcrz:dy Smtcw qyt:ari kol""dri
...,i" ' M '''-'n..... bdi ~ il. FdYmBr a klj c .·1aroI
S:DJ<IJÓIv' s6ndor dkfatvi \IZUtiriU$ k!l:kszd A scg8yI"Tmíl.
m.iz:Iy. m;nlelY IS mhn nzhmemú., j6nim • én indul ErdiJYbe.
fM

""'''''....

A levelet &&1 ........ oh-amk., afvblJl " ... a]'kInt GC:tJelY S ..•
dm afi'nu a p.... _
'lcrifsá I. és letti! .)'lInku fejrt7f'" ki. holY
Iq+ah.. eC)'tt l6ttt&llr:éntes kert ..... ,,)'M./q '. Is uot Qb..
it; rit pcn.-UIiIr: hy.

UNITÁRIUS

fl ET

IJ

•

Emlékezzijnk
Pál JÓzseÓe...

HIREK

•
Kitüntetések
március 15-én
A Magyar t<özt3rsaság etlóke - a m~
niSI; rei1ök elóter'f .ztésére - nemzeti
~ . _ a Magyar /011ársasági érferruend K,,~S2~ a CSiJ.
t;;ggaJ !!»'!Po 'ag''''~
acIJmáriyozta dr. I as?fó Gy\Ia ~ress:mr
atiának. Kossuth-diat kapott Jancsó Mo

_test

nenne

szi'mí'NéSll il, aid szeretetvendégségemt máI oly sokszor tisz·
telIe meg lellépésével. Mindkét lótiintettettnek szívból graUálunk.

•
Al EVANGB..IUM SZÍNHÁZ tavaszi
bemutatója Thorton Wilder .A tri kis v.irCSUrK ~ datalljá"'" ápril, 22 -én .... 19
órakor lesz a CllrIa Pakltában. (Blrtlpest
V. lm,< ti- 5-)

Úgy goodoIjuk. Ulflllimk eml~.
nek annyival. hogy kiváló urUtárius
aGit 6:dunei s2f!j im "",," MI'" Bár
nem To...... tón szíilellett, po 9ny I)'a"rnek:kt:I'álÓl kell1ve mllti...et 1L$t.~
teivd ott th. Mirwtig Deo tói.l'l3k: VaI.lOU:l m3gát Tslmli;! KoIolSv1ron 'ItgE Ile Az UniIárius Gimnázium tanu-

Kis GagdJllE sz. Jakab Wo
60 b'es
Hartah'zi Mik56snf
$L hsik Jnlianna 10 b-es
S.lBtdy SáDdor 88 hu
lsten adjon CSeOOeS pi'bcrLst dd'iCZott testVtn:ink:nek 32 3npft:tld DIf..
hen. lelWkllek 6rilt ikhOSstgrt. a
Mtr.uRaradoU gYiUOIÓkn:lt: pedig vi-

16j3 b a koUégium bk'óp volL 19;t()...
ben kOlrozott BlJItlpr sbe 65 a. Postibaz ment dolgozni ahol mll.fOO1j1t Ici- 12~~m~,~'~"'~-:..y;116-jf1 végezte. 65 mint a. Bl!dakcszi i
SzanaJ6riumok post1meS'~. ment
Felhívás
ktJbb nyugdfjba. A bud3pesti egyhátkO/vg örökös presbil~ voll.
Nagypénteken. :1p'ilis 14-bl a.
Amíg egl·/ségi állapotl engedte. NW Ignác utr:::li templomunkban du.
rendszeres templornlátog:l.tÓ ~1l1l. 65 6 órni kezdettrl a Plssiót :;I; Honv61
b6kezú adakOZÓ. AdorTdny.tival rend- MúvfSttgyüttes adja elő Tóth András
szeresen segítette a. torockói. a. hód- Ialroagy vezetéstvt:L Mincknk:it stemez6vásártlelyi. a ktt buchl' sti 65 a retettel várunk.
PE' y S/ entl6rinci egyMzkOzségekel.

________

Temetésén Bencze M1rtoo püspök
búcs,izt;ma igaz. unitárius trdemrit
méltl.tta. Legyua áJdOU ptld3muw6

tort. szónyeget, képeket

•

Tel., 0EI30-330-330

,Im.

Szom<rÚ SZÍV\o'el OOcskunk Németh elza rermnátus le1kip.iszlOrtól az. Emily; G'jilldC.e.l 65 a Re.rrdnJslg S::igt:tt: j6t&0nysigj központ megal1pírójáJ:6I. aki 62 tves k~
ráb:m nemes lelkét vissz31du. Taemtőjének. Temetéstn. március 8-án sok
százan Hsbttk utolsó útjára a bud:lAz EvangéllIcus Éle. máttius 12, szá- roki temetőben. Hegedús Unint remában .Erdély l4 riárius pÜspöke' cin- rOl'lTlálus püspök. Tökis l.:5stl6 Kime! méltalást kóz61 dr. Ereib János ko- rá.lyhág6mellt1ci rerormátus püspök.
~Z5'dci pOs;ickcóI.
Pánczél Th-adar rerormátus lelktsz..
swlga1i1.sa.i. más egyházak ktpvisc:l6i
- kÖ2lük Beocu j\.fArtOD püspök.
Kiegészfté, az ameril<ai cri1acius eI'lCl- Kászooi Józser lelktsz ts világi vekók CÍTlú alddlez.
zetők: az unitárius egyház ktpviseletéAJ. első tötvénymóOOsitást adták az ben - búc:s{lltatták:. &demO! mtlwva. Legyen áldott ptl(bmutató tIete.
ameri<ai nemzeInek:

•

•

Régis.\ge~

.
,
PALYAZATI
A

MacYarorn'iP

.
.
FELHIVAS

0&'60-333-333
Lapzárta m;nd_ hónap 6 in -.n.
A kMöbb t I érk..,.,n it ",OIdr- UK''
kr nt, 2 i:allalr. mek ft 11:6."" e'ö, hó
lapúrtáic tud lCfllelJmxnj Kaiilk
eze ft bekG.ldel!dO h -'olm.' ~IUII'
be _ nni

"f"*"'<

" Jj.orsugi tlntim- q,yl h
F'I'1' r yi
811>C1ii~~

f&z&! *'6;

amellyel nemzetft ts egyhádr szolgálta mindig ts minden kOrillmtnyek

'""""'
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Unitirilll Echh

relhiv'p UOft &ellSoI!&izett uniW'ius fia.
t&IOIt fiC drniL akik cIhiv~OI
&euek .. lelk&l;i pilya irirIt. tqy
•:~i:.ti tqntm: !cM, jdmtkemi A
tanulmtnyi dóre u qybú Mztö'tld.ípI
á ~ timDp lást.jin! fel .
~klód", lebet ~tyaen "»eY
&1.b.., .. Pospóki Hi~
B \"" ~ .2t. V. ker. N&&)' ISnk
11. 2-4. (mlll'lbnapokon 9-13 óriis).
eÚD;

II UNITÁRIUS É..ET

Unitárius

műsorok

Április 15.
Hü.svttvasámap 15.45 MTV l
_Örömhír"
Április 30.
vasárnap de. 10. áll
Kossuth rádió. istentisztelet a
Nagy Ignác ulC3i templomból

vásá-

rol: Wagner Sándor mútárgykereskedó.

•

Adams, JEFFERSON, MAO'
SON, Jon OuIncy, Adams, Uncoln.

hagyatkkot, bú-

HU ISSHOl3:).12n

