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A Remeny
A klasszikus görög mitol6giából Pandora jön f~l énk. ":'
SZépséges és gyönyörű M . Amikor őt feleségül adják Eplmelheuszhoz, akkor Pandom Zeusltól nászajándékba egy
szelencét kap. Ez tartalm3U.ll a világ összes rossz szellemét. baját. gondját. belCgségét, de ezcnldvUl ebben a szelencében benne van a világ összes Reménysége is. Pandora egy alkalommal . amikor egyedül van - kfván csisá~lól
vezérel tetve _ kinyitja II szelencét, mclyból abban a pIllanatban a rossz szellemek, gondok, bajok mind kiszabadulnak: amíg új ból sike rül beuimia a ny!lást. addig szeIe ncé-

jében ncrn marad m:is, mint az árva. a szegény, az egyedüli Remény.
Az Encyclopaedia Brilamlica-r61 an nak egy kritikusa,

Dr. Karl Menninge r, megállapította, hogy amfg az Eneyclopaedia hosszú leírást szentel a sure/Cf szó énelmezésének, s talán még hosszabbat a hitnek. addig abban a Remt ny mtg meg sincs említve.
Ha napjaink embertt fi gyelem, sok vonatkozásban megállapítható róla: úgy t i, mintha a Reménynek egy sugara
sem It tezne: sokszor az a tap3SZtalásunk. mintha a Remtny tt nyleg Pandor::l szelenetjében maradt volna bezár-

..

apostol az el ső Korinthoszi levele 13. részének 13.
versében a következőket úja; "Most azért megmarad a hit.
a remény. a szeretet. e h&om: ezek közill pedig legna.
gyobb a szeretet." A nyugati kultúrában és civilizációban
talán a legismertebb hely a szeretetre vonatkozóan éppen a
fent idézett apostoli megfogalmazás. Papok és lelkészek
nagy elószercleUcl idézik áhalában a Korinthoszi levél
egész 13. részét. ezen belül pedig megkülönböztetett szeretettel a lJ . verset. Én magam is, mint gyakorló lelkész.
több alkalommal hasznt\ltam kUlönbözó szertartások alkalo
mával: keresztelés, Mz~gi megt\ldás, temetés, konfirmációs szenanjs keretében, s megvallom, mindig nagy sikerrel.
Az utóbbi időben azonban. részemről. egy kis kérdóje·
lecske. de szUntelenUI erősödő fennl3!'Us tolakodik a meg·
Mlapltáshoz. Tényleg igaz ez? valóban ez lenne a felsorolásnak a sorrendje? a helyes egymásUlánisága?
Hiszen az egész 13, fejezet szövegében nincs arról szó,
hogy MIÉRT marad meg csak ez a három: a hit. a remény,
a szeretet.
Sajnos nem a "Iegn::agyobbat" látom érvényesUIni az
utóbbi időbe n az emberek közölt. Legalábbis nem a környczetemben. sem a mikro.. sem pedig a makrokozmopál

sr.omban, De ha mégis igaz az a megállapflás. hogy: •.3
legnagyobb a szeretet". akkor tn úgy gondolom. hogy a
szeretet ezt a ki váltságos első helyét megoszlhatná a Re·
ménnyel. Miért gondolom el.t én jónak eképpen? Azért,
mert az egész életünk a Reményre épUI fel. Ha nem így
lenne, akkor ez az egész Élet. s ebben mindannyiunk élete.
elszáradt. elsorvadt. elpusztult volml.
Ennek igazát egy, az apósomtól hallali történettel il·
lusztrálom. aki hosszú éveken keresztül orosz fogságban
volt Szibériában. cl mesélte, hogyan veszítette el egyik
legjObb barátja a reményét abban. hogy megszabadulhat a
fogságból. Valamikor 1945. februárjában azt álmodta,
hogy március 3().án sr.abadulni fog, Ezt követően egés"l
hang ulata, öröme, reménye. sót az egész ember jelleme,
megváltozotl. Úgy élt, mintha kicserélték volna, De amint
mind jobban és jobban közeledel! a megálmodall szabad·
ság napja, a fogság körül ményei mind rosszabbak. szigorúbbak lettek. mígnem egyértelm ű vé vMt. hogy a S7.abadulásról szó sem lehet. A mi emberünk reménye jS'egyre hal·
ványoooll. fogyott. mfg végül ki nem al udt. Ezzel egyIlIt li
maga is napról napr::l fizikailag és sr.ellemileg egyanint
gyengül. mígnem rövid két hét alatt az egész ember meg~
semmisült. amit március 31-én a halál beállta követett.
Meghalt. mivel álma, Reménye nem valósulhatott meg.
nem igazolódott be.
Azt is mondhatnánk. hogy az egész átom egy téves
álom volt. De tényleg az volt·e? His7,cn emberünk a
személyes szen vedéstől már március 30·án megszaba!!ult.
vagyis akkor, amikor delfri umos t\llapotba ke,rult.. amikor
elveszftelte az öntudmát, Mégsem egyértclmuen 19az az,
hogy álma téves volt. hiszen számára márciu;: 31-e meghozta mégis a szabadulást. s fgy álma "vaJ.óra vált.
A remény és a hit Pál apostol teológiájában gyönyörűe n
összekapcsolódik. erre vonmkoz6an elég. ha a Zs i~khoz
cn levél II . részének e l ső versére gondolunk: " A hit a re·
ménylell dolgok val~ga, és a nem lálott dol ~o krÓI valÓ
meggyőződés," Vagyis ha van hitü nk. akkor hihetOnk abban, hogy a reményteli dolgaink VllIÓra válnak. ,.
.
Az apostol ebben a tanításában többe t nyujl, milli
amenn yit az ún, világi optimizmus tanft az embereknek.
A szabade l vű vallások, közli!I.: 3Z unitárius v~lás is, <ll;
timista. delÚlátó világnézeten alapuln3k. am~ ab~1 IS
származik _ többek közölt -.Ilagy a 18. sz.:l~()(h fe!vllágosodás és a 19. száradi racionalizmus eszmeiránY31 t .átv~t
ték a szabadelv ű valLisok. e1.en bellll pedig 3z urutárius
vallás is,

• A nagy gond viszont o tt van. hogy 3 világi optim iunus
nem tud elfog3dható magyOlr:U~·ltot adn i a 20. szá7.ad tragédimra, min t amil yenek péld:!ul: l.:UlÖnböZŐ kal357.tróf.u::.
els(i t!s m.1sodil.: világháború, népirt~k. elnyomás. é hInség. AIDS. stb.
Ilyen helyzetek felszámo~, elkerUlésére ne,:" elég a
val:. optimi7J1lus, mert annak mllCs \'Ol I6ságalapp. Kell.
szükség van a Reményre. a hitre. aszereletre azirúnl. hogy
többet il)-Cn helyzetek t!s esemé nyek ne isméllMhessenek
meg az emberiség történel mében, Ennek a reménye nélkül
az egész életnek nincs értelme. célja. Remény nétl..ill az
élei nem tudná fenntartani önmagát. nem IUdna létezni.
nem lenne holnap, jövötudatunk Reménység nélkül.
Ilyenkor értjük-ércttük meg an nak a Pál apostol i megfogalmazásnal:. az igazj,t. Olmelyet fgy ír a fiatal Római
gyillekezet ~Iára: .. Mert reménységben tanalunk
meg ...- (8. 24.) mOljd fgy folytat: .. Viszont az a reménység.
ame lyet már l:'itunk, nem is reménység: hiszen am il lát valaki. IUl miért kellene rcmélnie? HOl pedig IUt remé ljük.
amil nem 1:'ilUnk. akkor áll hatatossággal ~'árjlu.:. " (25.)

Ez a he lyzet a cselekvő reménység helyzete. A Re.
ménység egymagában kevés. hogy lU beigazol6do1l valóság lehessen: azért cselekedn i. len ni, áldolJli kell. A Remény megvOl!6s~ l ásál "várni" .kell. s. nem is akárhogy:
..::\lIhalalosan . kllar16an, fgy mmden bizonnyal eljön mOljd
3 remél I dolog. és épp nt 3djOl meg, azl hou..' el mindenki
amit 3 legi nkább ak:u-, Remél. szeret.

számm.

. Az új. év első h~~pjAban . amikor még nem teljesen
uszta. világos a ml JövöképUnk. jömlooatunk. amikor
még nem tudhatjuk azt. hogy mit hoz a jövő. hogyan t0vább. alla- Reméljünk. higyjünk és szercss1lnk. Ne féljünk a nól a gondolattól sem . hogy a prioritást a Reményre
legyük. .. Most mrt megm:u-ad a hil. a remény és a szerelet, e Mrom, el..ck között pedig legnagyobb..." 3 Remény...?

E kérdésre add meg hited. gondolatod. Reményed szerint a

megfele lő,

a helyes vAlaszt.
Kászoni József

FELHívÁs
az Unitárius Egyház tagjaihoz és barátaihoz
Kedves Atyánkfiai, Testvéreink!
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Száznégy év talt el a budapesti Nagy Ignác utcai (volt Koháry utcai)
BELVÁROSI UNITÁRIUS TEMPLOM felépftése óta; tamplomunk a viszontagságok után is áll tovább, s egyházunk magasztos céljait töretlan
hCiségben ma is szolgálja.
A2 évtizedek során templomunk kOIsCiJeg, de bels6 berendezésében
is tovább avult, hiszen annak javftására az elmúlt SO év alan nam volt
anyagi lehatooégünk.
A Budapesti Unitárius Egyházközség Elöljárosága és Templomfslújió
Bizottsága ezért felmérte és tételesen kidolgozta a rekonstrukció fal·
adatait, és irányftona e munkát.
Elkészült a templom orgonakarzatát záró szines Ovaglal feiújRása,
restauráltat juk a templom mOemléki !aberendezésit, az alektromos há·
lózatot, a hangerosit6 berendezést, a kovácsolt dlszvas berendazést. A
szószék és az orgonakarzat lelÚjftasa befejezés elon áll. A padsor restaurálása még hátravan. De hátravan az t 887-1890. évben készült, és
1945-töl hiányzó orgona pótlása is, s még mindig nincs harangja a
tamplomunknak,
MOST MINDENEKELOn ES HANGSÚLYOZOnAN A MÁA MEGRENDELT ORGONAtpIrts ÜGYE KERÜLT ELOTERBE, AMINEK KIVITELEZ ~SE A KÖZELI HÓN APOKBAN ESEDEKES.
A2 itt látható fé nyképfelvétel az orgonakarza tot záro, az utcai oldalo~
véd6 üvegbu rkolaltal ellátolI, lalújfton szines Ovegfalat, és a készülö uJ
orgona megjel e nésénak képét mutatja ba.
A k~ltségek végösszegében több millió Ft-os kiadásI jelantenek, ezért kérjük egyházunkat mélyan sze retö hfvelnk és
barátaink s9gftsigét.
Kérifi~ anyagi támogatásukat. adományaikat templomunk felújftásához, mindenekallln a nagy összegCi orgonaépftés
költséga!nek fedezéséhez .
Köszönjük nemes adományaikat, és kérjük. hogy azt lizessák be lelkészi irodáinkban. vagy a Budapesti Unitárius Egyházközség 565-30400 sz. egyházi csekkjén, .ORGONA~pIT~S· jelzéssel.
Adakozzanak hát ufvesen templomunk javára, mert a jókedvCi adakozót szereti az Isteni
Budapast, 1995. január hó.
Atyaliságos testvéri Odvözlenal a Budapesti Unitárius Egyházközség El/SljArosága:
Orb61mé SzanI-Iványi /lOIIa

Dr. Beke ff6k6

gyülekezeti lelkész
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GlJffy Gábor
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Köszöntjük Dr. Erdő János püspököt
A Kolozsváron 1994. december 2. és 3. napján tartotl
Zsinat Dr. Erdö J ánost v4lasztotta mcg egyhangúlag az

Egyház 29-ile ptJspök~vt. Őszin te OrömllnkJ'e szlllete~ ez a
döntés. A kolozsvári teológiát jelesen vtgezte, majd két
évig Oxfordban folytatta tanu lmányait. Hazalérve vaUásta·
nárnak nevezték ki Kolozsváron. KOrilnkbcn él6 vol~ ~I
ványai ma is büszkék lUT3, hogy t61e tan ulták ~ urulárius
hinan!. A Bolyai Egyetemen bölcsészdokton fokozatot
nyert. majd az Unitárius Teológia, és 1948-161 az Egyesí.
tett Protestáns Thológiai Fakultás IMám len.
Egyházi munkásságát megszalótouák a Duna-csatoma
építésénél eltöltöt! évek, de Olt is vigasztaló szerel~lte l tartotta társaiban a miel6bbi nabadulás reményét. Mikor on-

nan hazakerült, a hatóságok nem engedték vissza teológiai
professzornak, fgy nyolc évig az egyház központjában d?lgozoll. Az akkori püspök, Dr. Kiss Elek erélyes közbenjá:
rásá.ra végUl visszakapta teológiai katedráját, és egyházi
föjegyz6vé történt megválasztása után is megmaradt napjainkig teológiai professzornak. Bámulatos munkabCrása

rendkl"vUl i igényességgel párosult. Minden tl)rckvése al:
volt. hogy jeles. művelt papokat neveljen. Tudta. hogy némely tájegy~g kivételével egyháuink. egy nagy nórvány.
és ebben a közegben nem köZÖI1lbös. hogy milyen felkészültségű pap képviseli egyházunkat. Évek óta a Keresztény ~agvet6" - az .egyház tudományos fOlY6iram _ Sl.erkesztliJC. Ebben a mm6ségében is olyan példásan igényes
•
mint a professzori katedrán. Példát ad a papságnak!
Nehéz publikálási lehet6ségeink közepette is kiadja a
..Teológiai tanulmányok" c. kötetet, A Dávid Ferencr61
Heltai Gáspánól. Channingr6l. Emersonr61 út tanul:
mányai az unitárius hittan egy-egy drága csillog6 gyöngyszeme. Jézusról út két tanulmánya unitarizmusunk sokáig
nélkülözött dokumentuma.
Kívánjuk. hogya pUspöki székben is érezze olyan jól és
otthonosan magát. mint a teológiai tanári kltnyvtár meghitt
elegáns környezetében.

Or. Jakab Jen!)

Heltai Gáspár emlékére
(1520-1575)
Lász16ffy Aladár ,
A L ENDVAI UNIVERZITASRA
Kinn a magyar, benn a magyar,
míg a hatAr mindent Iakar.
Még egy Lendva, még egy nyomda Ossetek a hOmlokomra,
jusson eszembe, hogy mégis
mért yo~ ellenonk az ég is?
~

gondolhana. hogy Wgili
minden török kielégül,
minden szerb, roman és osztráksorsunk osztják, kertOnk osztják.
Sorra emel reánk kezet.
LegvégOl az emlékezet,
s így szorulhatunk be rendre
eme belső végtelenbe.
Milyen megértOn bolond a
.még egy lendva, még egy nyomda',
.kinn is magyar, benn ls magyar"mert a határ vág, mit akar.
Ha a jövőt kell megélni,
még egy fájdalomtól fél~ idehordom mind halomba:
fegyver, zászló, vért és nyomda.
Ha csupán a múltam mentem:
még egy monumentum.

me

Avilágnak mindig gond a
romjain r6!ög6 konda.
Szóról sz6ra, tettről tettre
vagyok a Vasfejú Detre,
vagyok akit lefejeztek,
t6rténetként befejeztek,
mégis szOrkeállományom
szórom magként a világlHt
Milyen biztatón bolond a
.még egy lendva, még egy nyomda'.
.Mit nekem te zordon·...persze!
Akinek még marad mersze,
kinek egykor .aztüzenték' saját végvárában vendég
s szemlesOt és be!esápad
Idézvén aBalassákaI.
M~yen belálÓn bolond a
.még egy Lendva, még egy nyomda... •
Ha utáIom is, feléled hová vezeti az élet
kire ráaszakad v~agos?
Kinek leMrrad - világos.
Nem mindegy, mikor ki mondja:
.na most ágyú, na most nyomda!"

Kinek ép maradt a lelke
demsen tekinthet szerte,
Átvát61 az Adriáig
lehet egyre több határ itt,
lehet egyre több az ős is,
....
több a mondat, ha velős is milyen békit6n bolond a
•
.még egy lendva, még egy nyom~:

Az mondja az én Istenem:

.Ez iti az én egye~lJ1em-

még egy lendvá~ még egy nyomdát
mindörOkre én hagyok rád.
légy kitartó, mint a barom,
légy tOre!mes, azt akarom.
Koldusként ls birtokod van.
Hogyha Jellemed belobban,
legyen méltóságod végig,
aztán kIhűini a jéglg.
GyCrlölelnél sokkal könnyebb
átkarolni minden könyvet,
megölelni minden nyelvet
aki megnyer s aki eivel.
Mert ki tudja: hOgYha végOl
minden szomszéd kiegészOl.
abban a sok régi részben
te ls ott vagy - új egészben.
leszállok a régi nyomba:
még egy ösvény, még egy nyomda.
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Az Erdélyen kívüli unitarizmus története
a XVI. és XVII. században
Miel6U továbbköveménk Basilius István mi~ió~ útját.
térj Unk ki egy kissé DebreCen v~ba. Annál IS I~kább
ez! kell tenni. mert az ottam eseményeknek lrodalomtGrténeli köve!keunényti vannak.

János Zsigmond hnlála az unitárius misszióra is súlyos
csapást jelentetI. Nem volt többé. ellensúlyozó e~ a kllls6
el'ŐS7.,k eUen. A Partium-beli protestáns mozgalmak nemesi patrónusai ugyanis már korábban a Méliusz-vezelle
irány7J1t mellett foglaltak állást, és a Debrecen áltnl vezetett és egyre er6södő mez6városok ugyanezen az úton járDebrecen újabb " lelki válSága" a hetvenes ivekben
tak. Több helyr61, [gy például Nagyváradr61 el{izték az
Révész Imre válságelméletével találkoztunk m~ Körös- unitárius lelkészt (a fiatal Thoroc7.l::ay Mátét, a kés6bbi
peterdi Arany Tamás felléptével kapcsolatban. E kiváló ra- neves pUspököt). Ahogy Erdélyben, úgy közvetlen S1.omdikális teológiai gondolkodó.eJhallgatta~sa után 15~9 -be n szédságában is megkezdődik a kísérlet Dávid Ferenc hivejelent problémáI a kolozsvári val.lás Méhusznak •.saJát pát- inek visszaszorftására. Ilyen mi l iőben szllletelt egy másik
riájdban. Van ugyanis a korabelI ma~~ ~airoda1om hitvita·dráma is. a nagyváradi, amely csak kéziratban manak egy kis remekműv~, a ,,!k.brecen ~ Disputa. amelynek radt fenn, és eleinte Basilius István nevéhez kapcsolta a
tartalma szerint unitárius hllVltázók Jtlennek meg ,.Péter nakirodalom. Sorsa is érdekes. Néhány oldalnyi löredékét
Pápa" (Méliusz Juhász Péter) ~irodah~ában. vezet6jUk ismenUk csak:, és néhány éve a Széchényi könyvtár kézDávid Ferenc, és disputára hf~J:ik a kiváló teológu~1 a irattárában ellSkerült a majdnem teljes szövege .. A cselekSzentháromság kérdésében. A Vita végbemegy, és DáVldék mény egy kálvinista lelkész házában játszódik le, ahol egy
gy6Ulek. A város polgárságának és elöljáróságának jelen. vándor unitári us lelkész szállást kap, és vilába S1.á11 fl jót6s része a gylSzteshez csatlakozik. A dráma szöveg'lálto- módú házigazdával. A vi ta vége összevcszés. és a gazda
zaltlinak megtaláJása és közlése után megindult a kutatás, kiúzi a vendéget fl házából. Megdöbbent6cn modem az a
sOt a vita II ..Debreceni Disputa" történetiségér61. mig Esze lélektani építkezés. amellyel a vándor és szegény vendég
Tamás kiváló református történész elemezte és tisztázta a rokonszenvessé teszi eszméit az olvaSÓk számára. S6t
kérdés\. Az IS munkásságának eredménye szerint: A Debre- érezteti azt is, hogyaházigazdát is meggy6zte, és elhiteti
ceni Disputa egyházWnéneti tény. A darabban szereplő velUnk. hogy az erősebb. gazdagabb fél retteg tőle, és
személyek legnagyobb része él6 kortársakka1 azonosftha- azén úti el. Az unilárius féltávoz.'ha után ugyanis felesétó. és az események ulán valóban voltak a városban ,.0.1- ge kockáztatni meri. hogy talán igaza van az elútöllnek.
vid Ferenc hitéhez" állott klerikusok és világiak. A lelkész mire a gazda fgy felel: - Lehetséges. de hol kapnánk ilyen
Somogyi Máté volt, aki eUen Méliusz vitairntot is adott ki_ gazdag eklézsiát, ahol ilyen jólétben élhetnénk. (~idéze·
A polgárság soraiból Patkó Mih:ily nevét ismerjük. akinek tek nem szó szerintiek, hane m tartalmiak csupán.) Az kéteretnekstgével a városi tanács is foglalkozott. Révész Im- ségtelen, hogy az unitárius misszió helyzete rendkfvtJI nere szerint a lelki válságnak: bizonyítéka egy rendkívül ér- hézzé vált II Partiumban. Csak néhány községben maraddekes tény_ l570-ben Debrecen városi iskol:1ja, Félegyházi hattak jó fe lkészültségű unitárius papok ve7.etésével gyüTamás rektor vezetésével és di:ikságával egyOtt áttelepült lekezetek (Simánd. Belényes). BasiJiusnak azonban egyé!Kolozsvárm, az ollani városi tanács meghfvására. Egy telmuen a török h6do1~gi területe irányába kellett fordulévig dolgoztak ill, és János Zsigmond halála után tértek jon. ha eredményt akan elérni.
vissza. Ezek az események ma még nincsenek megnyugtatóan ti$ltázva. A tudós rektor élete végéig jó kálvinista, és
Bas ilius tová bbi hlldftásai
Méliusz jogi és szellemi utódja maradt. Lehetséges, hogy
János Zsigmond halála leli volna az indftéka az iskola ha·
Térjünk vissza Békésre a kitérő után, és folytassuk a lézatértsének?! Azt hiszem. a kérdés újabb dokumentumok TÍtő utat a hódolt~gi területeken. Simánd és ~ékés kÖ7~1I
e16ker!lléséig nyitolI marru!.
unitáriussá lett Gyula. Lelkészének nevét sajnos nem IS"Debrecen lelki válságával" kapcsolatban még egy ré- merjük. és gyülekezetének említése is egyellen jezsui~
vWj megállapflássa! kell $lembenézni. Az 1570--71. forrásban lönénik. Possevino híres jezsuita a nagyváradi
években fellúnt a város környékén egy érdekes ember: Ka- látogatá~val kapcsolaIban emlfti, hogy felkereste Ot egy
rácsony György. Kétségtelen, hogy atömegekre halni cudó gyulai polgár, aki azén hagyta el szül6~.t, Gyulát és
prófétikus egyéniség volt. aki a török hódOltság pusztításai családját. men hichú katolikus. városa pedIg kIvétel nélkül
és sz.envedései hatására apokaliptikus indíttatású sereget .. Ariánus", Gyula mellctt még Makón, Makóvásárhe l y~n (a
teremtett és táboroztatott Debrecen mellett. a város támo- mai Hódmez6v!l~1.rhely) és Temesváron alakultak uml:1ngatásávnl. Hívői elragadtatás ukban fegyver nélkUl indultak us közösségek. Szegeden unit~ius k özö~gekel ~é~ nem
Törökszentmiklós visszafoglalására. ami csapatainak véres sikertlit hitelesen bizonyftam. bár az uJabbkon irodamegsemmisftéséhez vezetett. megmar:ldt hCveinek kísére- lomban 8:1linl Sándor !::iváló néprnj7.k:utató és ~zeged vátében a Debrecen melléki táborba Iért vissza. a városi ta- rosának krónikása jelzi. hogya v.1rosban volt áril1n~ utc~.
nács elfogatta és kivégeztette. Révész e ,.rajongó" mozga- Kanyaró anól is ludósfl, hogy 8 asilius ~tván i~nen mdflj:l
lomnak eS1.mei gyökereitllivid Ferenc tanaiban vélte ffil- úljára fiaIru unilárius lelktszek csoponjál. akik azut~ . a
fedezni. Eltekintve a megállapftás szociOlógiai képlelenséDuna-Tisza kö7.én átvonul va kerülnek Baronyába, téntlk
gét61 (a reudális rend urának, a fejedelemnek udvari Jmpja meg Pécs környékének jelent6s részé!. Erről azonban kélegyen eszmei gerjeszt6je egy népi-forradalmi mozgalom- sőbb. a dunántúli unilar\zmUS lör1énele kapcsán részletenak). a tények is cáfolják a megállapftást. amit Kathona sen szó lesz.
Géza. kiváló református egyháztörténész lényekkel cáfolt
(folYIaljuk}
(Karácsony György "szent hada" c. tanulmányában) kimutatva, hogy Karácsony György eS1.mevilága kálvinista
Szász János
apológilim épül.
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XIV. rész

A lélek világa

•

Az, ahogy megéljük az eseményeket. legalább an nyira
fontos. mint az. ami tönénik velünk. Esemény alan a környezet. v . életkörülmények. a testi lét alakulását.. megélés
alan ezek hatását értem a lelkivilágunkra. ~ lelki élet. nekem a testi lét kezdete e lőll meghatározott küldetés telJesítését jelenti. Azt. ahogya lélek visszahat a testben és a
körülölle zajló. a vele vtgbemenő eseményekre. A rendel·
ketésére álló eszközök és lehetőségek jó vagy rossz hasz·
nosílását értem ebben a visszahatásban.
A létnek ez a kettőssége a szél és a vitorla találkozása
Eredményeként mozgásba jön a hajó. és célba jul. ha jól
kormányoz a lélek. Ez a keuősség gravitáció a nap és a
bolygók kÖ7.öu. Eredményeként létrejön az egyensúly, a
létezés f6 feltétele. Létrejön a menny és a föld. A föld ek·
kor még kie tlen és puszta. sötétség ül a mélység színén. de
Isten Lelke lebeg már a vizek fölött.
És akkor Isten szól: Legyen világosság! És elválasztja
lsten a világosságot a sötétségtől. Lesz este. és lesz reggel:
első nap. Megteremti lsten az életet az ötödik napon. A
genezis koncepciója szeri nt az alkotó Isten akarata már
mindenben benne van. A hatodik napon megteremti Isten a
maga képmását. Emberi testet alkot, melynek vonásai a
szellem·Isten hordozására alkalmasak.
Mintegy slálláshelynek készül az ember Isten számára.
Székhelynek. me\yb61 lsten kormányozza a világOL És
nemcsak. Az emberi test Istennek csak egyik szállás- vagy
székhelye. De egyedüli száJIása lsten gyermekének. az
emberi léleknek. Ebben tölti egész világi életét. Isten a
vendége, az ember a gazdája az emberi testnek. Istennek
hagyatéka. a léleknek pedig örOksége az emberi tesI.
A test világa meghatáro7.1.a a lélek földi életét. Befolyá·
solja az eredményt. amire kUldett.se teljesítésében jutni
tud. Testi ad(lllságmnk kÖI'Ülhatárolják benső életünket.
am iből a lélek világa építke7ik. Szolgálja lélÜnk célját.
mindazt. amién élünk. Aminek képzelegyüuese a hit, és
írott forrása a szövetség törvénye. az élet evangéliuma.
Kudarcokkal teli vállalkozás. vereségekkel tele küzdelem a test pályafutása. A lélek ezeket éppúgy átéli, mint a
siker és a győz.elem alkalmai t. Ez utóbbiak se föltétlenül
haswálnak. az el őbbiek se mindig ártanak a testnek. De
míg a testet épiteni és edzeni csak egy ideig lehet, a léleknek lehetősége adatik mi ndenen felülemelkedni. Ehhez a
lélek Istenből tud erőt menteni.
Nem nehéz Istent úgy elkép7.elni. mint az élethez szükséges em forrását. de ennél sokkal nehezebb rátalál ni. Nehéz rátalálni a sivatagos. a nélkül öző és megpróbáhatolI
életnek. Sivatagban nem túl surűn követik egymást az 00zisok. a források körül zölde llő. árnyékOS pálmaJigetek.
Ellentétben a látszattal, sokkal nehe7.ebb rtitaJáJnia a sike·
rekbe n és győzelmekben gazdag életnek. _ Egyszerűen
azért. mert a kudarc. a vereség huzamos elhárítása elfeled·
teti az emberrel. hogy lelkét esak lsten erejéből képes élet·
ben ts ébren tanani...Könnyebb a tevének a tú fokán átmenni. mint a gazdagnak az lsten országába bejutni- mondja Jézus. (Mt. 19:24.) Úgy hiszem. az unitárius igehirdelts egyik lényeges vonása éppen az. hogy nemcsak a
kudarc. hanem a siker természetéből éppúgy eredő ártal·

mak

e lh~tására

is tanIt. Kétségbevonhatatlan igazság,
hog~ a sikerélményben szegény, kielégUletlen, fej lenségé_
ben IS elmaradott embemek több érzéke van a hilb61 táplálkozó lelki életre. mint a fej lett kultúrájCi, elégedett embemek..
CsodáJatos. hogy Jézus erre alapozza egész evangéliumál. ..Boldogok a lelki szegények. mert övék az lsten országa.~ (Mt. 5:3.) ~ .. :é.s szegényeknek hirdettetik azevangéli um.~ (Mt. 11:5.) Az unitárius igehirdetés lényeges vonása az. hogya nélk1llözés csökkenésével járó. az érzéki
örömöket szaporító civilizáció igenlésére tanit, és hathatós
eszközöket kínál a lelki élet sorvadácl t eredményezO ártalmai ellen. Ennek fontosságát átérezni eléggé sohasem lehet. Elegünk van a forrndalmakból. amiket a fej lődés el.
gáncsolása, a tökéletesedni akaró élet erOszakos visszatar.
tása okoz. Elegünk van a katasztrófákból, amik abból szár.
maznak, hogy elhanyagoljuk az örökségünket. és nem Or·
ködünk feleue kellőképpen .
A forradalmak és katasztrófák elkerülését a lélek világá.
nak mozgásban tartása teszi le hetővé. A ftz ikai lét a lelki
Jét fOlyamának medrét képezi. A meder kiképzését. védógátjai kiépftését a lelkivilág múvelésének követnie kell
mindenképpen. A léleknek áramlania kell partjai közön a
forrástól kezdve a torkolatig. Elhagynia, befagynia, kj .
áradnia. vagy kiszáradnia sohasem szabad.
Isten képének hordozására, hatalmának gyakorlásánr.
csak szabályozott lelkivilágunk tehet jogosulttá. Isten
mozgó képévé elevendett az ember a teremtés hatOOik
napján. Színes és hangos mozgó kép is az ember. Egyre
eseménydúsabb is a mozgása. Egyházunk világszene
küzd, hogy passzív néz6b61aktiv szereplőivé váljunk a lé·
lek mozgó képének. Hogy leküzdjUk az elfásulást. az élet
nem kívánatos lelki megfámdását. Fásult néz6b6l. fáradt
szerepl őbő l friss. eleven lelkivilágú vállalkozóivá, han:osaivá kelllegytlnk az életünknek. KüldetésUnk teljesftésé·
ben hasznosflanunk kell minden erőnket és lehelliségün.
kel. Ehhez Istenbő l kell újult er(\ket meritenUnk. Hogy az
események sohase hagyjM:: érintetlenül a lelkünk világál
Nyitrai Levente

Születésnapi

köszöntő

R. Filep /mráná sz. Ad/eH Msrgsráts főtisz·
telendB asszony január tO·én t~/ltJtte be 75;
esztendejét. Néhai püsp(Jkünk hitvese hosszu
évtizedeken keresztOl szolgálta húségesen
anyaszentegyházát. Férje halála óta is tevékenyen részt vesz Nagy Ignác utcaI gy(JlekezetOnk
életében, kedves, ktJzvetlen, szeretetet sugárzó
megjelenésével harmóniát teremt ktJzfl1nk. Re·
méljük, hogy még SOkáig, jÓ egészségben ktJszónthetjOk klJrOnkbenl
Sok szeretettel gratulálunk, életére lsten gazdag áldását kérjük.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Árkosi Gelei Benedek (1615-1661)
A XVI. ,ZáZaI:han WágIásnak iIduI6, 6s ~ Ferenc egyháza1ap16
POSP'« halála IllAn _ II XVI. század VégjIÖI- meginduló kaloIkus e/Iar).

rel0rrnAci6 6s az unlarizmus k91etkezésllnek hettén, az Erdé/;t>en uraj.
kodó reformAlus lajedelmek egyházpoi1krija k6vetkeztében az UllitariZmus 1IfI(0Icsi és anyagi é!telfrmberr egyalánt hanya1lásnak indul.
A hanya/lAs erk6k::si vonatkozásban kevésbé lényeges. Hiszen a
XVII. század elejér1 vannak un.Arius a1yaflak, akik a korabeli
szellemi élet alakUsáb?n jelelltf)s h&lyet foglalnak ol, Ilyen&k többek
között Adámosi György tordai lelkész, aid imakönyvet Í' "Hálaadásnak
pohara' clnefr; Tordai Máté, az unlarizmu_st a K6rös·Malos vkiéIIén terjeszlö IMIIArius rJikus; ifj. Varsolczi János 1atW-leIk4sz klltö; Kolozsi Thr6k l$lVérr tan16-l9lkész, akakni V81S&k, kÖSZön16k és siratók ~; Baumgarlus BáIirI szkz un~o\rkrs prédikétOl', teológiai Wl, a megva)lu16
Dálnoki Nagy Mihálytanár.wkBsz, teológiai i"ó 6s Flalta/Yi Gyilrgy erdöszentgy6rgyi iskolamester, POkObeIi VIZi6k IeIdoIgozója
A hanya1lás anyagi 'o'OI'Ia1lwzásának elsödleges OICa az Unitárius Egy.
ház pártlogóinak megszünés&, iletve az unftAriusolr: javaiJak e/vétele. A
kevés lWétol kbzé tartozi\( Hídvégi Mikb Fehmc, Bethlen Gábor krónikása, a kOI' Oj történelmi mOfajának, az ,emlékDr-nak megteremtóje, iskola- 6s templomép.ö töúr.
E komak nagy un~áriusai közé tal10zik a 380 éwel ezelött, t61s.ben
szOleten Á~I Gelei Benedek.
Az életévelloglaJroz6 i"odakrmból todon, hogy 161 s.ben sliilele!1 ÁJkoson. Nagy János: J-Ik:lvégi Mikó Ferel'\C élolrajza' c, mun~ szerint
(Ker.Magv.X.k.) Arltosi GeIei Benedek iskolai tanulmányai Hlctvégen, a
Mikb F8f9OC unito\rkrs IMr létede"e iskolában kezdi.
Mik6 apja, János,tagja a.hazafi párt'-nak, O Bethlen Gábor szolgálaléban a t~ poI~i1Iának hWe. Kés6bb I. Rik6c.zi György h....ekénl
t6bbsz6r jár követségben a Portáf1, a mOIClVai vajdánál, a budai vezérba.únál 6s lJ. FBfdinándnáJ is. Mi'rt jó unlárius, biltokán templomot és
iskoiM ép"
Ezen iskolának vo, nöwOOéke Ám GeIei B&nede\(, aid tleni tanu~
mányai beJeiezése után a koIozs'dri Iskola növeMékel<ént 1633-35-ig
tanul. A kbvotkezö éW&n (1636) a kolozsvári iskola tanárának alkalmazza. Balázs Gábor: .A székely mlivelödés évszázadar c. ltOnyvében
(1S88. m. old.) Árl<osi Gelei Benedeket jeles egyházi szónoknak
mondja. aid több erdélvi löúr temetésén szerepet.
1636 szept8ffberében a páduai egyetemre indul toYábblanulás vé-

,.1.

Ezen egyetemen - ija Balázs G"W az emilett munkAjAban -Ianul
orvostudományokal, bölcsészelel és zsidó n)'&lvot. Tanulmányaban
szépen halad el6re, temtélye is nllv&kszik tanulótársai és az egyetem

'""-

Gil Kelemen: OA IrDIozsvAri unitárius kollégium ICHténele' c, mun~
(1935) II. lrDtetébefl tölemili, hogy Árkosi Gelei Benedek az egyetem részéretlJbbször könyvet vagy könyv vasM!sára kO!önbözf) összegeket
ajándékoz. Ez és a paduai egyetem di.iJqailak életében betöbötl vezető
szerepe révén nagy népszerúségnek ONend. Gál Kelemen megemlli,

hogy Mosi GeIei Benedek a p'rduai székesegyházban tart nagy hatásO
előadást, melyel nyomta1ásban is megjelentetnek. \64o-ben egvike a
két Pfocura1omak. Erdemeit az év végén emléktáblán öröklik meg.
164.2-ben - 28 éves kOl'fIban - a lei:hmi egyelemre ralkozik be. Itt
teológij,j tanul.
1645-ben tér vissza. Kolozsvárra
Laideni tanulmányai b&végzését és KoIoz:svárra való visszaér1lezésél
két tv~a teszi emlél\ezet8S$é.
Hazalérö 0!jfIban ellogják. bebórtönzik, majd az OI"$úgb6I súmúzik.
Hogy ml a. wel ellene, és Ilogy a börtOrböl hogyan szabad'JlIó. azt a v&Ia loglalwz6 irodalom nem tudja.
o. hJdon, hogy alig iéi év múlva, 1645. ianuárban már Unzb&n böftt.rnzik be. Innen a ~Í'szárhoz Jt loIyamodványab6ltudjuk, hogy egy IlizOl'ly~ WoIzoger Krist6t AndrAs neVO ember Ogyének intézését rendezyt zárják börtönbe_Ugyanis nem !tözlik vele a Birodalomból val6 szirmCrZll1ését. Miulán Í'ásba adja. hogy a Biodalom teriiletére többel nem
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tér Yis •• ~, ~i1badon ~ Ahogy Uzon ija az egyllizl6rténe1ében,
Iviga idaljn .mennvrt 11m, sz&nY9del1 6s V\If&jtékezett az! taián f)
maga sem tudNi Ij;azAn lami,'
'
Bal~zs Gábor eml.ell munkéia S29rin1 Mosi Gelel Benedek II kolo~vAri iskola 1anára len. Elele l\á!ralayö részét diákjai nevelésére tOl"
dRta, de eredményesen gyakorol Orvosi hr,.a111s11s.
Nagy jelentf)ségO és nagy hatásO mun~, amint KanYal6 Ferenc
dr. Boros György és 5101 Béla is föleml.i: az i~ könyve.
'
Kanyal6 Ferenc:.Árkosi Benedek kor1es!ö elmélked6sei és hazalias
imái t66()..ban' (Ker. Magv. 1905. 3. fÜlei) c. tanUlrMnk.~ elmondja,
hogy az eIS6 magyar inMdgos klInyv Idadöj:a az un~'
lett HeHaI
G'H'P7.IIe~al Gkp'rrl PWnány Péter követi , majd a XVII. szAzatl!an
Árkosi GeIeI Benedek. Árkosi imakönyvébef1 Heltai beoszIAsál és Páz.
máf1y szép magyardgát köveli.
Kanyaró Ferenc azt ija, hogy Mosira Heltai purilÚllelkiJkrle MI, Az
~'~ot ~ a szavak dagályos pompájában, hanem az igazi érzésben
ju1ta1ta kiteiezésre. Ez abban a kocban, amikor az ortodox tejedelmek
tej· és j6$zágv&sztés terhe alatt tit ják a Dávid korabeli tisZla unilarizmus hirdelésél - amikor az un~Ariusokat kiszOl'ftják a kbzhiva1a1okból
és munkáik kiadásMloz szükséges az ortodox világi llat6ságok j6val\a:
természe1es, hogy Á~i Gelei Bel\lldek hivatkozik a
néllOl
Lengyelor-

S8m~~;~~~f~;~
sával

Árkosi szág,

megmutatáteltandi1lés.
Amint Soros
úl

BaJiÚS Gábor följegyzi,

hogy az egyház annyra becsCrIi a dési egyezség szeDemét is tiiksözö inádságos könyvet, hogy 1733-ban a Fölan.ks elrendeli annak i"ásba'l val6te~esztését. 561 azt is elrendeli, hogy
minden papnak, mesternek és papnak készülö i~(rnak legyen tulaJdonaban egy~y m~ati példánya_
Ez a gyakorlali unitArius vallásos világnézetet és teol6giál tiiksöro
munka meg1rrhett.rsen hossro életii. GulyAs Pál irodaIomtörténész,Ma.
gyal ról< élete és munkát (1939) dTrO uj lóadáoú mliv9 It.rlemlti, 1logy
.a kónymek hNen utánzó példányát a széQlykeresztúri, a kobzsvári
un~árUs gimnázium, valamint az EnléIyi Nemzeti Múzeum 6rzr~, A lenti
idöbeft káléjának egy 1799 es másolala ugyancsak a kolozsvári unitárius kollégium könyvlárában található. Veress Endre (186&-19S3) PéCS&I1 éIÖ tört6nész ltienc laIin és egy olasz ny&lven Pado.lMlM Í'OIt!evelét adja közre,
Mosi Gekll Benedek, akj'BOI'os György szerint a latin, a holland. a
német, a görög és a zsid6 nyelvben egyaránt jár1as, 166t-ben a. ~is
nek 9SÓI" áldozatul. Hogy az ut6kor mennyre érték&l, azt az IS bizonylja, hogy sijára olyan maradandó slrltóvel fln, hogy az még 1988ban is megtalálMl6 a kolozsvári házsongárdi temetöben, A ref.omrát~
Herepei JMOS a temetö légi siltövei'öI Jt Mlalmas rnunkAjában IS
meg~zktelöl& mi'rt unit.irUs lanárTóI~ a filoz6fra és az OMlSIudományok magisteréröi, (295. old.) Kenyeres Agnes ,Magyar életrajzi Iexikotr'.p. (1967) a nagyváradi fooásvizelaöl III munkijM mé/talja. Alanyosrillosi Székely Sándor egyMztörténelmében flrIemlli, lIOgY nagy
tudomflnyMrt kOl'ában csudának 1aI1ják.
A 380 6we1ezelött sziile1en Árkosi GeIei Benedek emlékének fÓIid&.
zése ma is idöszerii. A rnegváltozolt egyházi élet, az unitárius '!Iúft meg.
ismerésének i9énye egyaránt arra ösztöl'l6z, hogy a mostoha id6k elitmete" nagy haloltal emlékét löidézzOk, és ma is. majdfl9m négy évszá·
zad távlatában emlékiiket a kor megbecsCrlésében részesbOk.
Ke lemen Mlktós

A Magyar Bibliatársulat
bemutatása
Al. Úrnak 1994.ik lUl.!cndejEt a Magyar BiblialÚsulat igen
eml~kezeles kiadv"')' megje.lcnteté~vd ZArt.., amikor november

vt;g; közgyiil6shl bemutathalIl I Mát.!:. Múlt:, ~"k'cs ts Unos

nerinti cvangtóliurn szövegeit nem cgymú uttnl sorundbm. hanem cIYmúul pirhuumosan I Szinopszis efmíi ~tetben. Ilyen
mú magyar nyelven eddig m6g nem jeleni meg, pedig az evang6.
lium; szövegek e1m61y11IICbb olva$Úihoz.. megtr~ez ts egybevetts~z rendkMlli segf~gcl jelenthet. Erre I ntlkülözhetetlen szerepre utal az. !in)' is. hogy az eredeti gör6g ny~ly(j $?Öveg. yalamint az ango165 I n6met bibJiúordft!s.ok alapJM,. 18.
szhadtól kezdve szinopsz.isban olva$hat6 sZÖveg-összd.llitások
eg6sz $Ora valósult meg. A hiÚlyp6I\6 magyar Szinopszis. Magyar Bibliatársulat reviddlt. iij fordlwú Bibliá-ját v~n~ alapul ft

szöveg tekin tettben, mIg e~bk6nl I Ntrnet Blbhatúsulat,
Sruttgart, 1985-ben Ici.dott. Aland nev6hc:t ffi1.Ódó Syrwpsis-t A

magyar biblia.kiadJsok n~gy bszázados törtfnetének nagyon je.
lentIis eredmfny~t Ildvölr.Ölhetjllk ebben a most megjelent Szi.

nopszis.ban, amelyet a legmelegebb hangon lehet mfltatni és
ajánlani Unitárius Egyhhunk lelkészeinek, világi tisztstgviselői.
nek, és az evangfliumban clm~lyedni szándékozó hfveinknek.

•
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Ezt a jelenlegi nagy 1~p6st mcgellizte a Magyaf Bibliatársulat·
nak egy másik. mérföldkövet jeWi eredménye, éspedig a Biblia
teljes $ZÖvegblek az eredeti nyelvekból készített magyar nyelvii
fordítisa. amely hllsz ~vi mLlllka után 1975. karácsonyán jelent
meg, majd 15 fv múltán 1990-ben az átviz.sgiUt és javított szöve.
gű (revideál!) Biblia is kiadúr. kerlllhetetl Ez utóbbinak a $ZÖ'
vege lizerepel a Szinopnis·ban is. Folyamalban van egy hanna·
dilc, nagy l~pésre való felkéstlllés is. ami ugyancsak eddig egye.
dilliUló eredményt fog tlllcrözni. V,,"halÓan k~t év m6lva megje·
lenhetilc majd az első magxar nyelvG protestáns magyarizatos
Biblia. Ennek folyamatban Itvő szerkesuése ugyancsak a revide·
iUt új fordítású Bibliá·t veszi alapul, és ehhez az a1apslr.Övcghcz
fűzi azokat a magyarhatokat, amelyeket a S/UI/garl; Magyaráza.
tos Bibliá·b6lllltet.it magyar nyelvre. Bátran Wítható, hogy ez a
húom mG _ azaz az új fordítású Biblia, a Szinopszis és a Magya·
rázatos Bibl;a - olyan eredmfny, amely&! köszönet j6.r az éne
tevfkenykedólcnek, és mélySl!ges MIa lsten segedelmi!ért.

Az 6j fordítás6 Biblia kOJönbözll tetjedelmii és formátumll ki·
Jdványli mellett a Magyar Bibliatársulat 5Zlv~n viseli a Kúoli
fordításd bibliák gondozását is, amelybIiI ~gy killönböz.li nagy·
ságd (nagy C5aládi, kis csalidi, standard és zsebméreIÚ) kiadás is
forgalomban van, további kis méretben a Zsolt.irok Könyvét is
tartalmaz6 ÚjS7.Övel$ég. Az dj fordftúó revideált Biblia teljes
szövegii kiadványai k~ méretben is lcaphatÓk. tov.ibbá ebból is
készIlIt köupméretben az Újslr.ÖvelStget és a bolt.irok Könyvét
tanalmaz6 öS$le:l:lUtás. A Magyar Bibliat.irsulatnak mindezeket a
kiJdvmyait a Kilvin Kiadó hozza forgalomba. és Egyházunk lelk~u irod!iban is beszerezhetók.

sebb/; lehetne tenni, ú ugyanalt:lr.or az azon rtIz.tvev6k aktivi".
sát, öntevékeny$O!!g~t .is .fokozni. A Nagy Ignk u\Qi tempJo.
munkhoz szervezett blbhlÓr'k rúztvev6i Bibli a Bar6li Kört lll.
kftottak, és arra szövetkeztek, hogy egySl!gesen az ój fordftúd
revideiIt Újsz.övet$O!!g alapján, egúz bre kialakftot! terv szerint
végzik foglalkozásaikat, és a soron következó bibliaóra lnyag6t
előzetesen többen is elemzik a maguk sz6mf.ra. majd az ezt k6vetó közös megbcsúl&ek ~ljÚll. Uyen módon azelmdlt két lel.
jes ~v sorin harminc bibliaóra wetQ,en $úp eredmblyeket
mondhalnak magukénak a Urom els6 eVlng~lium p,,"hlJ2.llllOS&n
folytatott megismertRben. A Teológiai Int«et djsz6velStgi ma.
gyariutainak. fentebb jelzett gyGjtemby~nek eJs6 kötettt ez a
Biblia B~! Kö r I~nyeg&en mú megismerhette Es meg is vitat. •
han&, amI bizonyos fokd ellizetes megmfrettet6it is jelentet! an.
nak megít~lése tekintetében, hogy ezek a magyarizatok valóban
elósegítik:-e az evang~limban való elm~lye~st, és va!óban sikerrel oldjtk-e meg az unitMius szellemei megvilá8ftis kíyánalmail
A Bibli.iban és klllönösen az Újszövel$~gben való elmélyWé$
legeredményesebb form6jának feltehetően a szervezett, Cl5opor·
tos foglalkozásokat ítélhetjllk. Ezeken abibliaórákon mindemel·
lett 1LZ unitMius híveknek csupán töredéke vehet résrt, és a nagy
többség llITa van utalva - amennyiben egyiUtalán átérzi a Szentírú megismer~sének é$ megértésének fontosságit - hogy önMló·
an h önmagában v.ilassza társának a Bibliát. Az Újszöye!Ség
önálló tanulmányoúsának segítését legallibb olyan fontos szempontnak tekintette a TeolÓgiai Inl~z.et akkor, amikor az Újszövet.
ség magyarázatának kidolgoz.isát és kiadis.tt m&legelte, mint a
közöS foglalkoúsok eredm~nyess~gének fo!wúsh, hiszen ez lehet az egyik eredményt fgáó Jósérlet a nagyon sulsZÓrtan éló
híveink hitbeni összetartás6.r.. Az élli unitMius hit t.iplálb.inak
más lehetőségei Jelletnek az olyan összejövetele k. mint péld.iula
Dávid Ferenc Egylet találkQz4ui. vagy az egyhhkölMgek sze..
retetvendé~gei, ha ezek egy ~súben a Teológiai Intézet is felkínálja előadások megtartás.it az Újnöyetség legfontosabb helyeinek megyil.igltislivaJ.
ViS$Ul&ve magÚl I. Magyar Bibliatirsulatrl, röviden még
annak szervezeb!r61 is indokolt lenne n~h'-ny megjegyzést tenni.
A Társulat lagegyhhainak s:úrna tizenkettő, az a1ft1biak szerint:

Rflformétus Egyház
Baptista Egyház
Hflt9dnapos AdVflntista
Egyház
Unitárius Egyház
Kflreszty4n Testvér
GyOJ9kezflt
f516 Jsten GyOJekezetfl

Evangélikus Egyház
Metodista Egyház
Ortodox Egyház
Evangélivmi POnkösdi K6z6ss11g
Szabadkflf9sztyén GyOlflkflZflt
Evangálivmi Tes!Vérköz6sS11g

A Magyarorsúgi UnitMiu5 Egyház 1992·ben 6jftotta fel !.agsá·

A Bibliat.irsuJat legfőbb határozó szerve a közgyiil~s, amelyet

gát _ Magyar Bibliat.irsulatban, fs egy~szt igyelu;zik r~zt venni
az ott indfton keu;lem~nyeúsekben. múr~zt Egyházunk lelkészei é$ viligi vezet6i, Ilgyszintbl hivei fel~ a Bibliában való el·
m~lyIlMst is elősegíteni. Az UnitMius Teológiai Int~zet megkew,·
k ll. Újsz.öve~g uniWiul ueUemú magyuázatainak kimunki·
lúlit, amelynek első kötele. a M'U!, Mirk Es Lukács szerinti szi·
noptikus eV&ng~liumi magyarázatok, remflhelÓen m~g ennek ll.
bnek a folyamán me&jelenilc. A következó két kötetre (a llnos
s:zerinti ev&ng~liumnalt:, illetve Pál apostolleyeleinek magyarúa·
II) is beindulnak. az e\6készUletek.

évente legalább egyszer az elnöknek és l. fötitklimak kell lSs;sze..
hfvni. A Társulat Ilgyvezet6 é$ irinyllÓ szerve l. kurat6nwn.
amely negyed6venkwt llIésezilc. Az Uni~us. Egyh~ ~ köz..
gyfilésben él a kuralÓriumban egy k~lielell hely I lle~ meg,
egyazon I2.cm~lyben, milc:~nt a közgyGlésnek és a Jruratóriumnak
az elnöke illetve a í6titkára is ,zemfl~ben azonos. Az elnök
tiszt~ I t Evangélikus Egyház adja Harmati B~la pIIspök sz.em6Iy&en. míg a í6tiikári tisztet TIlT K.ilmin nernfl~a.en a Refor·
milus Egyház tölti be. Az Unil!rillS Egyh"- képVJse~b!t Egyh"
zunk Elnö~ge Sztankóc%)' Zolt!n tb. 6rl\kös presbiterre bízta.
akit legutóbbi uinatunk a Teológiai lnb!z.et felUgyel6 gondnoU·

A Magyu Bibliaársulll kewemblyczb~veJ tal~kowtt aBu·
dir esti UniWius EgyhhköUl~gnck az a felisme~se. hogyabibliai (oglalkozMokat eLmélyUltebbf, renlbzeresebM, következek·

v, vila'lttoU meg .

Or. Sztan

._
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Fél évszázada hunyt el Szabó Dezső
(Kolozsvár 1879. június 10. - 1945. január 13. Budapest)
Hal'bÚlak embcrölt6nyi t'voldgl lehe!o5v,j: teszi napjainkban
már a higg,dt mérlegc1bL az erények éli Y~lkck szenvedélyekt61
men les 5úmbaY~IC]~t. Siabó Dezső sokAig azok ki5ú a magyar
úólr. köze! tartoZQ!!. kinek fl5t<!nt I nevét emlegenék. és kevésbé
olvaslák mGvc;1. 'gaz. könyveihez houájulIIi sem könnyű, Hal'la 6111 miivei csak $un!ny terjedelemben és pild""y$Úmban lát·
t.ok I\I.I"'il401, a korábbi lciadúok pedig még a könyvtúakból is
nagyol>bliszl chíinlck. Ugyantkkor a szellem jelenségei. az ir0dalom ir'"! 4!rdekJ6d6knek mindcnktppcn találkozni kell nevévcI. múvei hl16sival.
Szabó Dez.s6 súudunk egyik leginktbb ellcnLmond1$os írója,
j!ondolk0d6ja. Felfogádnak. gondolkodúmódjinak gyökerei a
m~11 század végének irracion'lis filo:r.6fiai cszmeáramlataiban lalilhalÓk meg. ~ a magyar ~"tblom, amelyben éli és aIkoIon akkori u:erkczctébcn - milr nem létezik. Megdóllek awk ft hatalmak is, melyek ellen mindent kockva tevő bátonággal harcolt.
Igényeinek j)va _ az öniU16 magyar történelmi alkotómúhely - a
nemzet igénye napjainkban is.
Modora, szcmlélete a ma olvfl$Ója ~1:~re már távolinak tűnő.
Alkotásai, ír'smGvei. eS7.1nei ismeretanyag. awnban n~lkijlözhe
tetlenek ft jelen kort megelóző villig meg~rtéséhez. értékeléséhez.
Hol a bal, hol a jobb oldal feló l tekintve ellenségnek túnheteu.
M~gis megmutaIta. hogy ems lélekkel v(vmányt lehet létrehozni
még kényszerhclyzctbó l is. Szavaiban egy 1r.i5 nép életigénye
ktlz.d a rdzúdult k0l6nleges körülmények ullerejével. Teltei, mű
vei sÚlnunkra fontosabbak. mint egyes - $Okswr elkmönÍleu nhllteinek jelenkori érvmye vagy ~rv~nytelensége.

trni múködésében. u öt ösztökélő szenvedélyek közt a politika volt a leglmyegesebb. ~rdek1ódése kal.ndoúsait ez hangolja
eggyé. Súpírói. közírói. esszéista és kritikai alkotótev~kenysége
ennek fényében v'lik szerves egéssÚ. P'lyafutba $Ortn. prog_
ramjaiban ö$SZCtaI1Onk a nemzeti s II szoei6lis küdés. de Ir.ifejeúsre jutott a paraszuig és I magyarság uoooss!gtnak eszméje.
melynek révén elófutáriv' viUt I hazai népi mOZgalomnak. Kétség~tenUI - Ady Endre és Móriez Zsigmond meUett - a korszak
legnagyobb h.lisú közírópv!. alkotó múvésúvl! Váll
amit manapúg talM elavultnak érczhetünk benne. u többnyire a benne tov'bb é16, ír6i magatartúba fOlvett 19. század, a romantikus végletcuégrc való hajlam, u ar'nyérzék gyakori elha·
gybai, zseruskedései_ Kortirui legink'bb u I hl:thik benne, ami
köWc:n elavult Tiszteletre kén)'$zeril azonban gondolkodásának
ereje, bátorsága: ahogy szénelr.inlCtt a korabeli helyzet vigasztalan rmyei közl. 19aunondó S7.envedély!vel szinte berontolI a ma_
gyu közgondolkodásba: a u.bul:, ft téveszmék és a f~lelmetes haIIILrnanligok élctvitel~be. Irodalomtörténészek újabban aláhúzzák. hogy hatása s7.ellemisége még Adyra és Móriczra is befoIYMt gyakorolt. De. kél fTÓÓriMt követ6 nc mu:dék scm vonhatta
ki harisa al61 magát. Subó De1-'16 munk'iból bizonyos indíttatást, ösztön7i$t kaphatolIIllyés Gyula. N~meth Lászl6. Veres Péter, Tamási Áron ugyanúgy. miként Darvas J61-'1cf vagy Erdei Fe_
renc:. 1958_ban Erdei Sándor viuzacml~kezésében Igy írt: ..Hiszen Szabó Dcuó is nevelt minket. Mi is számadással tartol.tunk
és tartozunk mindarról. amihez Subó Dezsó rév~n jutottunk.
Történelmi mtlltunk a népi mozgalom kitör61hetetlen részévé vált
- az olykor t~vutakon halad6, de mindig. jobbat kereső _ írásmúvészete. Hatása eI6~16IÖr, mint blivópatak: napjainkban is."
Szabó De:r.s6 kisti$7Jvisel6i családból nirmllZik. Édesapja _
aki gycnnckfeijet vett KS7.t a S7..abaddghan.:ban _ vúosi hivatalnok volt. TlUnhir<>m gyerek Itöz1ll6. tiudik. lskollit az 1899-i
~giig, mindv~ig a kolozsvári rcfonn»us kollégiwnban végzi.
knlin6 eredménnyel. Jeoo Wtyja ( l g61-1934) költő, (ro: élete
egyik nagy é1m~nyc voll. Csak 1944-ben. I Mború végén jelent
meg ön<!lc:trajÚonak cls6 része A BOLCSOTóL BUDAPESl1G.
meLyben igy elevenitene a ki5 Szabó Dc:~t k6rt11vev6 világot:
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,,Az egyik tcgm~lyebb megillet«t 11. a környezet jelentette
melyben feln6ltem és ~ltem_ A Fcls6n.!nutCl. vidéke. kevés kivé:
te.Uel. ~ szeg~nycm~k vil'ga vo lt: k6mfvesek. foltozó csizma_
d,ik. kis asztalosok, kiS boltosok, altiSZIek. apró hivllalnokok és
a még szegényebbek és kitagadonabbak vil'g •. VOltaképpen igazán nem voll rouz nép ez. és hibi! nem u 6 hiWi voltak." cl lúl_
n6tt ezen a Ktegen szellemileg és ambiciókban. de el nem SZl_
kadt. t61~ bk esal6djával. örökre n..akftotl. Végeredményben
mégJ.S végIg e Ktcg ösztöne,vell'ua a vil'aot és ezek v'gylit és
indulatait szellemi igénYC$Séggeltudta tolmksolni.
Az érettségi Ulán a budapesti egyetemen kittin6 eredménnyel
végzi a magyar-francia sukot. Nyelvésznek készÜlve bartts6got
köt Ho",:álh Jánossal, Su;.ldü Gyul'val. Kodály Zoltánnal. Még
egyetemISta korában feltunést keltő nyelv~neti dolgozatot [rt.
1905-ben ösztöndíjjal jutoU Párizsba, dc ott - szemben Adyvat_
inkább a konzervatív, anlilibeniJis gondolkodók voltak reá hatás_
sal. Hazaténe után, 1906-ban SÚkesfehérv,"a nevezt~k ki tanár.
nak. és iu kezdte puhlieisztikai tevékenységél. tndulásakor a mú.
velt. a fiibb európai nyelveken olvasó, világirodalmi tlijékozonst_
gli lanulmányfróként és harcos kÖ7.életi íróként túnt fel. A huszadik szlizadi magyar irodalmi nyelv nagy hatású megújít6jávi válik . Kiemelkedett képalkotó ereje ~s e~pre5S7Jv írásm6dja. Gon.
dolkodása a kor fontos szellemi áramlatait tllkröli. trásait a magyar irodalom hagyomány tisztelete és a roman tika jellemzik.
Munkássága alakulását 1919-t61 • politilea teszi meghatir<>t6vi.
Ebben al évben látolt napvilágot f6múve: AZ ELSODORT FA_
LU e. regény. Sok réSlletében hiteles, a korszak legtöbb problémáját érinlÓ tirsad.lmi-közéleti alkotás. mely I háborús esztendók bomló magyar tirsadalmÚ'Ó1 suSl. F6 kérdése a polg:irosoelás. melyhez a magyar parasztsigból kineveli új középosztályl
kellene a túsadalom vezető erejévé emelni.
Subó Dezső a Nyuga! b a HUlizadik SÚ7.ad munkatárd.v'
vált. Kri/ikai [UIc/ek ( 1929) és a Ludas M6Jy.újiJUlek (1934--42)
kiadásaiban is publikálta saját múveit. Tovibbi regmyeiben uJ'tos. ellentmondásos gondolatvilág jut kifejezésre. Erós befolyása
voll a két háború közöni érteLrnis~gi fiatalságJll.
Subó Dezső egyedUl éll 19386sdn Budáról 'tk6Uözön PeS!re. Nagy könyvtára volt, több minlllzezer kötelle!. Szenved~lye
sen gytijtöUe a r~gi és els6 kiadású könyveket. Napjait ponlOS
idóbeosztásban ~Ite. Könnyen dolg01.o1l. K~;tiratain Ilig volt ja_
vítás. Mindent tökéletesnek tartott, amil esinitl. Egész életében
nagy sétáló volt_ Délutánokat töltön b.arangolásoklcal a Duna-par·
ton. a budai hegyekben vagy valamelyik temelÓben. Kedvenc $I!!latere volt a Mlitéum könlt. Hátul összetett kezekkel meg·megállt a könyvesooltok el6tl. MIt. ha a j4rókel6k fölismerté k és
utána fordultak. F6ként ha fiatu.! hölgyek részesfteuék ebben a fi.
gyelemben. Egyébkénl emberek közé nem járt, de azokkal érint.
kezen, kik megfc!el6 ti51.telettel clZllrándokoltak hom.
Mi von7.oHa el.eket n látogatóit! Els6sorban Szabó Dezső magyar pátosza, mely j61es6cn RSlhangolta bennUk a jusdb61 kiforgatou magyart; a kiélezett igll1.Sága;' szenvedé lyes igazmond6s,iga. bátorsága. mellyel mindig az er6seknek. D hatalmasoknak vágOtt u t1Jdba.
Haláláig a tizes évek divatj'nak megfclcl6cn öltözködött. ~e,"
túl ig~nyesen. de adott a külsejé re. Mellényes öltönyöket VIselt.
kemény gall~rt. nyak.kend6t. Mindenkit önözÖtt vagy úrnak sw'
lítOIt. SZÍvesen vette. ha 6t mestemek hfvják.
1945_január lJ-M. Budapest ostroma idején. életkedvét veszt·
ve, a legyöngült írónak beteg"g okom. halilát.
Nem véletlen, hogy Szabó De~ ,ot biJlcSÓlől 8udQ~Slig.ben
m:ir többször f'jd.1lmasan felkiált: ,Jaj.• m~gylr sorsok k(jnY"~~
nem {gy írtált. 111. a régi vl!g7.ctek és dj k~n)"5z,erek kÖZl semmI
sem juthat elrendeltetett tiszu.. teljes kifejezésre!"

Domonkos Jlinos

•

•

•

.Az igazs4g az lsten
Ilszl9sSlge,
emberi csak ha rA/fil,
sauMnt41.•
Ratkó József
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f(fVILÁG LÁTÁS
ÖKUMENIKUS PARl!ESzj;DRE VÁRVA
( - remflnysflg a megúJntAsban - )

A7. 1994 6,tún beindul! nabadelvG napok folytalúako!tu fet>.
nW I o;I!n Debrecenben a RcformMlIS Kolll!gium Oratóriumliban
• Kelet_Magyarországi Sub.dclvG Protcst&Is Kör •.HumlnÍzmus
is unitarizmus" cúnmcl nabldelvG napot rendez szeretelrendezv~nnyel egybekötve.
A rendszerdlltis ulin fclnlbadulllk IZ egyhhak & • vallási
közöuo!gek. Úgy o!te~k. itt ~ i~jc annak. ~ogy. mlg}'lT valtúi Elet egyik s11nCollJ't. IZ umtáriuli IizcUcmÍSl!gcl bemutassuk.
Jól tudjuk:. hogy dogmatikai .Iapon a reformáció IlIltitrinitárius
'gát minden tönéneti egyhh elutasrtja. Most els6sorban a reform~tus testvéregyhh meg~rt&~re, a kiengcsztcl6d6s el6segftWIre
ké!lzUlilnk. mivel nem voll a mIlItunk konfliktusoktól mentes.
A mai magyarorszJgi unitariunuli hitvaIltisM a dogmakcrcszténységet elvet6. a semper re!ornlmi debet elvét hBngsól)'Oro lelkii smeret belső tekintélyét vall6 szellemiség jellemzi.
HirdetjUk. hogy Jézus tanítAsa testvéri egységbe fogja össze a
világon élő kereS'l.ténységcl.
S1.abadclvúen, dogmák n~lkU1. ökumcnikwo szerete Iben dial6gusra vlirunk minden fcleke7,cneJ. HisszUk. hogy O8$)'Ot tudnak
alkotni és lépni. Ilki)( kö11)Sen keresik lU Istent. az O kegyelm~t
és szeretetét.
AugustinuuzaI valljuk:
..Ne lépj ki önmagadb61.
térj vissza lelked húiba:
ou rejlik az igazság!"
Az id6k sorin sok lcivAl6 pr6f~ta kereste az utal lsten felé (Zo.
roaster. M6us. Buddha. Mohamed).
Mi unitáriusok Jb.us tanftvÚ1yainak valljuk magunkat. és lU
értékkerentEnységel hirdetjük.
Jo!zus pedig a lo!lek mindenekfölött val6 ért&~t hirdette - Isten
is lélek.
A léleknek az istmi tökElelClis6g felé val6 törekvése a lelkiismeret Ciljtn tört~nik. Ezo!rt a I~lekhez csak lo!lekkellehel közeled-
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Debrecenben arra fogunk törekedni, hOgy mi. akik Jézus
egyetlen egyhWnalc különböro felekezete iben o!liInk, er6inlcet

egyesítve legyUnk; bi7;onydgot lslen ondgúól. amelynek lcc!-esésEt n:ánIt báta Jhus .
E~ pc<tig csak ~gy lesz lehel5o!g~ h. e\U:merjtlk a VlII"'1
meglSlllen!s b a hlllÖbbr~lcstgének]OgM. ts nem hiszllnlr. I~
az egyedUllldvötJtő dogmo!Jr.b-VI &; intEzm~nyekben.
A dial6gusb-VI nem elvi k~td&ekben adunk tereli telsús JZCrinti gondolkodJ.snak. és nagyobb nabflds's;galjirunk el a tekinto!lyek kezel&ében ili.
A Mlisorol rendezvény :tenei anyag61 I nagykf.rolyi Collegium
Régizene Együttes S7.0lg~laIjL A meghívott el6ad6k unitárius
résm51 Súsz J&los. az Unitárius Teol6giai IntE:tet igazgll6ja. dr.
Sztankóczy Zollin egyetemi lan'-t. dr. Somogyi Unl6 föiskollli
lan'-t és Nyitrai Levente kocsordi lelkész. közUgyigazgat6. Református r&m5I: Matk6 Uazl6 mll:teumigazgat6 és a felkért korreferensek.
Al: el6adások lémakörei:
- bevc7.ctés az unilárius gondolkodésba
- a szabaddyG protcslál\ll gondolkodás
- az össu:erentény értékek és az Evangélium.
Ezzel egy olyan sorozatot szerelnénk elindltani, amely felmutatja a szabadelvlí protestáns gondolkod4.~ értékeit. és kÖ7.elebb
hozza az étdeklőd6kct a'l; unitáriu$ sz.cllemis~ghez. a tiSZ\.a eVln.
géliumi hithez.
DAvid Ferenc vaUásalapítónk (rja a Defcnsi6ban:
•.A Krisztusban val6 hit nem egy~b. mint a hit az Alyának a
Fió ~tal megjelen/tett bizony&ágll!lelében, amely hitnek ismertet6jele a bens6 lisztas's;. I neretel, ft kUls6 j4mbor~lel és aj6 cselekedel".
Ha a kereszt~nys6g. a biblilli hit visszanyeri 65i erejét. dína_
miunu&át és wtalmudgAL akkor IZ emberi ~Ielcl honA tudjuk:
segíteni aj6hol:, IZ igazdghoz. a szabadsighoz ~s vo!gen:dmo!nyben IZ üdvösso!ghez. Ehhez klvÚ1unk. a magunk. nerény módjin
hoZ2.ájirulni.
Mindannyiunknak nUkso!ge van arra. hogy liszta hitUnknek a
gyümölcsei megjelcnjcnck széles lúsadalmi m6etekbcn is.
melyhel: az első lépéseket Debrecenben lesszük meg.
Falh6a Szabolc!ll

Minden helyére kerül a földón
Sos.em taga<l1ató meg lU, amire élelOnk épOl, ami életOnkei
meghalAroua. Snlkségképpen szOletOnk embemek, de csak vé·
le~enOl egy nemze\, egy nyelv földrajzi és uelleml tartoményába;
de ha már nemzetiségileg ls meghatároz bennOnket szOletésOnk,
akkor lelj" léftyegében vé1la1nunil kell e kénysz&ril lizio~glal
t~yl yt.llalnunk kell önmagunkat J::s 118m kénr.Szerilen. Ha bér·
m~ l"zOnk, ha kOltöként megsz6lalunk. el: je enthati eredetisé·
gOnket Személyes életOnkön lill ez II ml kOlönbözésOnk másoktól.
Hazár:kkénll)e.m l&hel szeretnOnk az egéu Yilágol. Csak azt SUIrEtthEt~Ok. am,t !arunJnl\. Csak annak adha~uk ufvOnkel. akiI uere~nk. A. teljességet. amit úgy képzelhetOnÍl el. ahogy nekOnk telsz,k, ettogadnunk 118m nehéz és nem kOnnyG. egyszerGen magá·
tólltrte~ . A.zt a bizony.,. ponlot l&hél. amlr61 AMtimédész ben". nam kell senkit61 k4mOnk, nem keH sehol sem keresnOnk.
~Hm leIejthe~Ok el. hogy _ bár IIleuen meg a viligból minden
m!"ket - .mé.ahol ldegell!lek;. gyllkértellitllll8k érezzOk magunkIlL
Mi.ndaMyuln .8IJVlitlien l'llljába burkolódzon mag0<:6kaként kezdjOk,
snnta semmikénl, de lU ég fe16 tellJnt aminek; növekednie kell
IÚméra egye~ jó az "Landó ttmenutdH. A.mI Cliak lett és szo:
letett, helyére klltOlt a 1tl1dön. Nem kel hát mUltannie csak en·
gedetmesk.ec:lnl a .f6lemel6 erOnek;, mig be nam terlk velO~k e vilég.
Onmagunknak mllldennylan angyalt te<emlOnk képzelelOnkkel aid
m8g$~I~ ahol vagyunk: .veckl le aarudal. mert a 'öld, ahol áÍlsz.
IZlitllt . .::& labin nem III alak. képzelllL Yalóságtól elslekadt \átomu ez alupin. hanem a nyilYénvalóben elrejtett realitás lölisme-

rltse. Fogalmuhatnám mindezt ke~és~ m&seiefl. a bibliai szim·
bólumok hasznélata nélkOI: ám a bennOnk uöy6dö mesék, a löld·
re ejtett boi kfgyÓYá véllozua. a k&bIOnkbe dugott kéz. mely fehér
lesz a leprét6l, a vén'é yéltozó ylz mesél, - meglOrténhet6 és IgaZ
oldaluknllordrlYe _, salét tetteInkké IényegOlhelnek ét. A. szOl6ft1ld·
ben ls Igy pfÓbélom löfled&znl életem bibliai azlmbóIum'l. Apusz,
Iéban ama m~oszok pusztáj'!. Mert ma mAr \Udom : nem vo~ ~a
nem IIIhIt mú Ilfntellit az élItemnal<. A puszta a magyar mu~
regva1ósé!tosabb mezllJe sorsunk alleg6rijJII. Mültjél IIlsösorban
nllm az Idbben m"éYé III.volodoll ~ilélJ8 JIlent! BZám~ra. ha~m
a benne él6 ember tOrt4nelmll. Nllm d1s18l. mM81nek hlhe115 tárJlyai m(nd8I'Il tllje teteJérI éll~ Illndérll és régvolt paradi·
csoml él6Yilága, hanem II t6r\éI'IlIlmll . Igy né~. a magyar 'eucRl~
lilmua !eull. homokperglli5 6réSl<kénl ls lálnl tudtam már, '2_
csak a d~ibáb fordftoll meg olykor. G)lermlkkor'omban 19)'9-'
mllMI Hm hallottam. Igmból csak ~tnl tlnulllll'l'l meg. m9I'I
011 a baj eredetének IartOltlik I bes
I, a gondolkc?dÚ 1610~
leg8lii munkavlllet6jénak. Mindenben. ami monumlitlllalilélával, ~
lokzatOlldg.6vlll nyO\/Özöttle II világban , e eSendIII: 1ede1ten:..n.
legelébb. Ogy tOoL mintha egy ldegan bolygóról vándorolt Y.
mfnden él IIrre a f6kh, tos én " alak azért yagy~L!'..,ogy kiKll:kénhlll8~an rejtélyt halJYW' magam után. visszaeme..........]<ill •. YI·
lág&gyelllm Ismerellenségébll. ~allgal6s Innl1II Ulltöll9 be a yjji.
goto a lét stlll(jL
Oeubó Isr....

UNITÁRIUS ~LET 9

A kolozsvári H6stát és a h6státi nép története
At. Unitkius ele! olv&$Óinak sz/ves jóindulatába .j"'lom aJ'b-

bi frúomat, me!)' egy h0$57.l1bb tanuim'")' bevezeIÓ fejezete.
KÖl'ÚuI!dil egyhá; lapunkban tal," .z indokolhatja. hogy a
h6sI',i no!!J>C'OP'.'rI. amelyelykor oly uj'tos nlnfolti" kipezte a
régi Kolozs ... " Wsadalminall:, ma mM. a vhosfejJentés negalÍv
tővctkezmmyekwl, eltCinliben "an. tgy tal'" nem b~ktelen ll>;
UniWWnUI tönwlében olyan meghatúozó IUrepet Játszó viros mdltjinak _ nem mindenki illa! ismeri - szegmen$él bemutami. Ezzel • sW\d,ckkal adom !ehi! kö~ surfny ismerteltsemet, és bízom emlikezelilnk megwt6 erejá"e.
KOJoUVM kelet és észak-kelel felt: e$6 kUlv6rosait, vagyis az
egykori Magyar és HonvM utca Szentptteri templomon túl ~
részeit nevezik a kolozsviriak HÓ5t&mak. A H651" nevet, mml
köwt. mÓltban nemcsak E.td~[yben, hanem nagyrbZl azegkz
magyar nyelvleOlIeten ismert&:. Nimel crederCi szó. Az O~evél
nól4r. Hifstadt (Suburbium) jelent.!sú nóból SÚfmaztalJa· Má·
sok • Hoc/utadl '!Vételének Wtj(k.. Slerintllk a magyar MsláJ
szó jelen~sfejl~sen ment át, is egyaránt jelentett magas vagy
m~ly fekvbCi kUlvúost.
A múJtban KoJouvMnak nemcsak a mir említett, hllllem minden kUJvArosát Hóstlitnak nevut~k. A XVIII-XIX. súza,di adatok Hide/vi, KiJJs!J·Köz!p wco; (Honv6;l), Kiilső·MagylU mcm.
MOfl()SlOri hóstálOkr61 is megemlékeUlek.
Az elmúJt sdzadokban a hóstlilOk helyén önálló falvak voltak.
Ismeretes, hogy a Szentpéteri templom körüli reszeken a középkorban Szent~lcr ncv(i telcplll~s voll. A falu azonban már a XV.
rdzadban Kolozsvárhoz tanozott. Később, amikor ezcket a fal vakat közigazgalÚilag KolouvArhoz c:satolták, a város ~lváro
sait kq,ezt~k, de falusi jellegGket tovillibra is megórizték. Ez an_
nil inkillib lchel$~ges volt, mert ezek a falvak nem tapadtak
olyan szoroun a vámshot. mint m •. A hóstátok a fallal körlllvell
vllroslÓl meglehclÓsen nagy tovüdgban voltak, mert a vMelem
érdektben a vAr kölVetlen közel&en nem épftkezhettek. A város
h a Mstátok közölti üres térs6gekcn esak ideiglenes jellegű, h
kOOnyen nétsttdhclÓ ~pQletet üJIak: egy-egy kocsma, kovács_
mCihely, vagy cigánydtralt. tgy tel'll\éRetesen a vÚ'os és a h6státok közöm klpc50lu igen lw volt, il a város nem lehetett befolyksal ezeknek a killvárosoknak az életére. A bóstli10k önálló
élele csU: I mCilt Sl!bad kezdetén swnt meg. amikor Koloz.sv,ár
teljesen elvesztette er6sS4!g jellegét A virfalakat lebontolták,'és
az addig falak közé szoritolt város terjeszl::edni kezdett A falakon
kl"vDli Ilres t&$égek ben~Oltek, b a terjenl:ed6 város csakha_
mar magiba olvlUltotta a Mstitokat is. Hidelve. az egykori leg-

n4>eSebb hóstát, a mB; HOREA (ÍI is környéke. mAr teljesen el_
vesztette 6si jellegét,
A Hóst't mez6gazdükodúsal és kerlészl::~s5el foglalkow
1ak<)5sjgit hóstátiaknak: nevezik. M(Íltjukn'i1 keveset lUdunk , l>.
közvélemény. a MSI6tiak közölt ~16 hagyominy alapjin.• Bocs_
kai IslVÚI erdélyi fejedelem 'Ital oda telepltett hajd~k lentrma.
zottainak tartja 6ket. Meg kell emlItenern, hogy Kelemen Lajos
véleménye nerinl va!6,únCibb, hogy a butgó re(onnf.tu, l. R'.
k6czi György telepftettc Kolou;vú környékére a szintén refw_
m6tus hajdókat BÚ' a hagyom'ny hitelessEgét. Ajnrn. {rou emlékek nem táma.wjik al!. kétségtelen. hogya H6státban elófor_
duló Hatházy, Gom,,?s.. K61~ri és Kela;ne!l eul6dnevek hajdú
eredetre vallanak, mivel. Hajdlisligban IS ' gen gyakoriak. Egy
bizonyos: alW telepiteItek Kolo~vú IdImyékére az erd~lyi feje_
delmek hajd~kat. akir nem. a h6státi ~p ösEt rn~gsem kere.shet_
jUk bennilk. hiszen mtr jóval el6bb, a XV.• úudban Kolouvir_
nak népes külvárosai voltak, és ott a mai Mstátiakhoz hasonló,
il lattenybltó, f(lldmúvcló n~p lakott. Ha a v~rs6gi kapcsolatot
nem is tudjuk ma mir kimutalni llZ ós; reteg ~s • mai Mstátiak
között, 6seiket valószCnlileg mégis bennllk kell keresnünk.
A XVI .. XVII. század esapllsai, török., tatárd~lások klllönösen
a VMoIi falain klvUl ~Ió lakonligot sújtották. A lakosság nagy fé.
sze elpusltult a viratlan rajtaUtésekben, ocIaégtek felgy11jtott háuikba, harcokban estek el, vagy elbujdostak II garázdálkodó hordák. elől. Ezeknek a csapásoknak következtében a Mstátok igen
elnéptelenedtek. Csak a XVIlI. század folyamán kezdett a nép új_
ra visszaszivárogni llZ elhagyott falak közé. A kedvero körülmények tömegesen vonrották Ko lozsvár kötelébe. Erdély minden
rénéb61 a magyardgot. KUlönösen a kuruc háborúk befejezte
után telepedtek le in az új családok, A Székelyfóldt61 igen nép
számban jöttek be.telepOlők. Tömegesen telepedtek meg a Hóstátban a kÖTDyero falvak lakosai is: kalotaszegiek, szilágyságiak,
mczóS4!giek. Az őslalcosság teMt az idők folyam'" teljesen kiese_
rélódött, de a régi szellemet és a hagyományos életfonn't a bevÚldorlók is 'lVen~k és megőrizték.

A hóswi nép a nhadok folyam'" egyre alakult, egyre keveredett. Ilj ~pelemeklcel és ~pi múvell$~ggel bővült. és talAn ennek köszönhető az erőteljes népi jellege. melyet a vÚ'os közvet len közel~be.n. ft vms beo lvas:z1Ó hatása ellenére a legutóbbi idő·
k.ig is megtartott, nem polgAriasodott el, hanem megmaradt ösi
foglalkozása, ~letform'ja« n~pi viselete mellett

Dr. l&rlncz Er n6n6, Kelemen Ildik6

Kedves unitárius fiatalok!
Nagyon szép és hasznos a lelkesedés, az !lihzeMtzMés. Csak sohasem nabad megfeledkezni a folylonosságról, és nem JetIei fIQYelmen
kMIl hagyni azt, hogy a hossz", kommunista elnyomás évei Illáll a !!Gas éVeiI elején voll ujjMledés, VM lJ(I~m i~~i mozgalom. Ahogy
ell megelözflen a 30-as, 40-es években is VM er6leljes ifjúsági élet ha·

"'''''

Hogy egészen pontosak legyünk. 1927-47-ig vM az els~ igazi iijüsági mozgalom. 1927-ben Pesten a Misszió Halban a Blassai $ámuellljUSfIgi Egyesüle! megalakuM és elha!~ztáII, hogy minden hó eis;b va~ az ~jús~ l"In~t. teszik.

Az utolsó uniWius 1IjtJs.á9i koIIferend.a 1947-ben 0uRi!pala;:,n voll.
NagyszlKli és mél6st.gl.lenne, ha a mai un~m fiataklI!. oIIlartant.nak egy ors.zt.gos koIIferencit.l,

Az eISÖ országos Un~átkJs I~ústlgi Konlerenc:iAlI98S. nyatán Budapesten laI1011ák .Kerek világ" emmel. Of. Fer9l"lCl Józsel néhai púspök
úr t6!1éMlrni pillanalnak, az unitMus iljüság életében m&r1ö1dkbnek Imr
lt.Ita a lalálkolÓl. Négy csoportban v~alIák meg a fiatalok a fiatalság
helyzeIéI és problémt.it. A csoportos megbeszéléseken elhatl\jzottak
alapjAn nyUt levét'lln ösSZ&gezve lerjeSt1ethlk az EKT elé kéréseike! és
javaslatakal.

su:

l>. kbveIkez6 kiemelked6 iljúst.gllalálkozook 1988. júliusllban voll
daposllHl a H6gyes Endre iíti gyOlekezeti telemben, amelyen a beregi
fiatalok delegkiójt.ban jómagam is ribzt venem.
Goda Vera vitaindió bes1:lImol6Ja UtAn (.A h~ unharizmusa lelé" elm:
me/) dr. lhz16n4 Szalhmllty Zsuzsa tartott éI1ékes el6adás1. A beregi
sz6Minyflalalok pedig .KeIeIleW cínCr irodahti mC/solball mutalkoZl~
be. szórWnyhelyzetúnkMIlakadóan egyhang(lan iWSt Ioglallunlt az íJ.
jil:sági missziós munka lonlossága melett.
Most ' ajtalok a SOI', hogy vigyétek tovö az1 a szalem~. amil n-W
65 a tlibbi eI6dÖk "ezdtek:
" ... lBgyalelc. tehá! okosa~, mint a kJgY6,
és szelidek, mint a gaJambOk"
n.tiIé 10, 16/

De'k József
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Egyházközségeink
Erdélyi betlehemezés
az Alföldön ...
Régi, igaz karácsonyok erdélyi hangulatál próbáltuk "áttelepfteni" a végtelennek látszó Alföld furcsa, még mindig
majdnem Jézus nálkOli karácsony ába. A Darvasi Általános
Iskola 25 dalárdistájával- ahol tan.ok már harmadik éve fogtunk I'I8ki a nagy élményt igérő karácsonyi népszoká.
sunk felelevenftésének. Elöszőr a betlehemet készftet(úk
el, egy templomocska és alföldi Ilpusú hosszú házikó ötvözetekén!. Berendezése egyszeru vott, egy feslett babaágyacska. benne egy kék szemD, szOke kisgyerek, betakar-

va hasttott rongyokba. A szinpadi láthatóság és hatás kedvéért kis villanyégöt vezetlOnk be, amelynek fényét bera-

gaszto" ezOstpaprr szórta szét. Hogy télies legyen, európai
s föként erdélyi fenyöágallkal vettük körbe Jézuska bölcső
jét. A kis csapatból aztán kiválasztottuk Máriát, Józsefet, az
angyalokat, a pásztorokat. Mind megkapták a táj jellegét
hordozó ruháikat. Volt agy kis evangélista. aki a bibliai karácsonyi történetekböl olvasott összekötő verseket, és aki
fehér szegélyO lUlher-gallérjában a hitallen vidékre vallásos szfnt varázsolt. Segftöje volt a történet eloadásában és
népi motwumokkal való megtökéséban egy mesélo, aki ritmusokkal tette élövé az egész betlehemezéS!. Kis három
király is megtelte kötelességét, József Attila versét citálva.
A sze repiO gárdát kiegészltO kórus erösftatte, meghuz6dva
a cselekvOk mögött és triangulumok magsz61akatásával
szebbé téve a mintegy 15 éneket. Az énekek többségűk
ben minden tájon énekek karácsonyi népi énekek és kánonok voltak... Az egész mOsorvnk 40-45 percig tartotl ba- és
kivonulással együtt. A betlehemezésre való készűlésOnk hIre hamar ekerjedt. Mindjár! kaptunk is maghf.lásl december
18·ra a Füzesgyarmati MDvelOdési Házban való fellépésre,
ahol a Hölgykaszin6 tartott karácsonyi előzetes\. A kaszinó
vezet6jének felkérésére a bevezeto az igazi karácsonyról
kellett szóljon, nem a mulatozásos, ajándékdömpin ges, a
kommunisták ákal álir1 karácsonyról. A telt házon még a
szervez6k is meglepOdtek. December 21-6n már a Darvasi
Kukúrotthonban kel1ett bemutatnunk produkd6nka1. A hazai
közönség sem fukarkodott az elismerésével mert évtize·
dek óta nem lálott, nem élhetett át ilyen karácsonyi élményt. Mind FOzesgyarmaton (ahol a felnőtt Darvasi Oalárdánk is szerepek), mind Darvason a hitetlen, templomkeTÜ16 szlIlók, nagyszOI6k. sok-sok ekákozok karácsonya jutha·
tolt eszébe, mert sOrOn lehetett könnyes , hálás tekintetekkel szembe találnunk magunkat. E két el6adásunk amolyan
f6pr6ba vok az igazi, karácsonyeste és templomunkb~n előadott betlehemezés számára. A betlehemezOk is
. mInd lelkesebbek lettek, ahogy Jött a szenteste. Kicsi templomunk szeretettel és meleggel várta az érdeklOdökel akik
meg is jelentek szép számmal. Szépen sikerült itt is ~ e16adás, talán egy kicsit meghatottabbak voltak a gyerekek a
te~plomi sze~t, ~lforr6sodott áhftatban, hangulatban. In a
saját gyer!kelnk 1$ szerepeltek mintegy 20·an, és a hívek
~eg a szulOk adományából közel 30 gyermeket meg is
ajándékoztunk.. Ilyen voh az elsO erdélyi ihlelésO betlehe mezésOnk az ANöldöfl. A betlehemet eltenük, hogy a jövő
karácsonyokban is Vigyük, szóJjuk szét lsten szeretetét a
megszü!etett Jézussal minden népeknek, ahogy arra a karácsonyI evangélium tanftott.
Balázsi László

életéből

F;;zesgyuwat
November vig.!:~ megke1:dódön az adventi vúU.oús ide, A
hó u~ls6 vadmapJin meggyújtonuk alernplom íírasrulin je~
venI! kosw:rúnk első gy~rty.tjit, Ú. ettel. beliplll.ttk a ~~
esonyv&ris idliszak.tba. M,nden adventi vas.tmapo I~
.
"'nt~"'letet .tartonunk. A lernplom rnl6i~t is me;Utd~oa lS_
keU ,n tartan, a megfWsIÓI.
' nem
. Karicsony első napjin Úl'Vacsorhal egybekötön IInnepi isten
llSllel<:tel tartott.unk. ~ It!lekemdö alkalomra az Wvac:sorai keli
~elr::et kedves szunpalixán$ híveink, ld. KArolyl Zsigmond Es neje, Zsokll Ma~it ad.ominyotta. Amikor Ulis sDvvel köSZÖnetei
mondunk nekik, k~IJOk amindenhalÓ Islent, hogy Margit hfvll.n.
kel segítse eg~u~g.k~resEsAlen. hogy $Okiig iLhc:ssen sureUei
súmha., & mllldkettlijllket larUa meg istenhililkben. kicsi kölllsKgükhö~ való .sz.ereteue\jes ragauJtodMukban. Adja az E eiI:
U.ra. hogy más ostenketes1'ik is taltljik meg felhk az utatl g
B~tlehemm~ v.áll IL tem.plomunk ll. első IInnepi napon . Keresztel&, szertartást 15 vige~tilnk. Jizus öröWgEnck nagy csalkij!\ba
iktattuk be, az Unitkius Egyhhunk tagjai köz.!: Kecse AlelaDdra KiUl-t, Kecse Sándor Es Hati Ka ta Un 3 ives kishinyát. Apságos Islen segitse a szlll1'ikel, hogy nevelhessék lányukat eroben
eg~szségben. istenfélelemre. embersuretetre. A szOlók elhatáro:
wa, hogy gyermekUket a keresztény «lékek tiszte letében keván.
jllk nevelni, veussen más szUl15t is erre IL tiszta felismerésre, mert
vallás JlélkUl az ember fElember. a vallás \Jtmutatásai n~LkIi1 az
iletben több a fájdatom, neh~g, kudarc!
_
Karácsony második is harmadik napja délelőujin is. 11 órai
kezdettel istentiszteletet tartouunk cl.!:g nagy érdeklódó gy(l]ekeut r&zv.!:teliveL
SzlivesZlet ijnalcájin 1/2 12 órai kezdeuclóivct búcsúzla1ó &
újévet köszönt6 istentiszteletet tartottunk, mely u\áo a bevett SXQ_
kásainkhoz híven az imateremben pezsg6bontással köszöntöUOk

az

újesztendőt .

Az újesztendó elsó napi Ilnncpi istentisztele\!: mindig felemeló.
Most is meglartonuk 1995. januú elsején II órakor. Besúmol·
tunk az 1994-es esztend1'i egyhW:ömgi eseményeiTól. A beszámoló után elindultunk az új eliztend6be, Istennel.
~vzáris ulM minden kedves hIvOnknek, sUmjntiz.tsunknak
megköszönjlIk a hozott Illdo7.lltokat, amelyekkel kí$ köWssigllnket támogatták. fenntsrtottQ(. ~ adományok niLkll1 nem tudni
litez.ni közöss.!günk, & nem lehetne annyi slip. lélekemcló lIn·
oepet. üMcpilyt rendezni mindannyiunIt lelki gwlagodh 4ra.
Szeretenel kirllnk mindenkil hogy az elkövetkezendő id1'iben is
fogadjanak szeretettlkbe. támogassanak, jújanall: templomba. Iá.
togass!k IlnnepeinkeL IInnepo!lyeinket. Búmilyen gondjuk-bajuk
van, keressenek meg bizalommal, akár szemflyesen vagy telefo·
non. Keressenek meg ~$ igfnyeljik s7.ertsrtásainkat keresz\!:lés,
esket~s és konfirmIlIM fonn~jában, mert lsten törvénye szerint
nabad "alllisgyakorllisban minden egyházhoz tartozhatunk.
(Rbzlele/r; a jiJzesgywnlQli .. Unilárius Kcresz/tfn)'slg" c. kiadványból.)
•

Auschwitztól- Hirosimáig
1994. dee&mber 8-<in AusoowiUból &gV hosszú Z8IántIoklalra indul\ak el löbb valis, kult(Jra és nép képviseIöi . .A béMért, az éIel~ zan\ndok1aI, amelynek befejezése &g'jtsesik a II. világ~ belojezés.
/lElk SO. évlotdulójávaJ, KeIet·EUfópán, K6zeI-Keleten, Indi<in és I*'lyugat-ÁIsiWl él éri el 'l'égcéljM. Ez a kéze! hMezer km-es m9fIEIIe/é$. az
emberiség történelmének kéll&gs.zömyrtil néplllásAl oeviikkel jellépAz6 Yárosol<. kóz6tt, a U. világháború bonaImaira h~ lel Ujra a igyeIm91.
A.KöZ6s ZaráMOkIaI a békéért és az é/e4ért" tagjai! 1995. januAr 21:
én cléltJláll fogadta és k6sZool/!lle K.woni József a li/)g)'9$ E. !Aca
I9mplomban, ahol kóz6s ihlalfa kerOI $01'.
A zarándolu:soportnak unitárius-unlvlfzaisla tag}ai is VOIak a M3 35 ...
ChUS8IIS áIam Word neW városának gyülekeZelébbL
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HALOTTAINK

A KertS;ttlly-Zsld6 Tdrsosdg clnökségi tagjai január ll-én nyilvános
sajtÓtájékoztatót w.rtonak. melynek
tfmája az elmiJJt év vallási ts társadalmi térdésc inek pozitfvumai és negatfvumai voilak. Egyházunkat Bencze

Nagy Klirolyné
dr. Létay Ida

M árton pOspök képviselte.

•
A Magyarorswg; Egyh6zak Ókumtnikus Ta1Ulcso által rendezett OkumtI/itus Imahil megnyi l6ján, január
1 5~n. a Deák léri Evangélikus templomban tartOtl istentiszteleten egyhá.
zunk részérOl Bencu Má rton pUspök

végzett $l(Ilgál:l!ot.

•
A budapesti genő felszabadulásá·
nak 50. évfordulója alkalmábó l január
l8.án megemlékezést tartottak a Do·

hány utcai Zsinagóga mellcIIi sírkert-

Nagy Károlyné dr. Létay Ida, Dudl
néni hCiséges atyánkfiát életének 84.
esztendejében szól.otta mag éhoz a
Mindenl'lató. Jan. 10-én Ofbókné
Szent-Iványi Ilona püspökhelyettes
szolgálatával népes gyászoló gyOle·
kezet - köztOk számos pesti unitárius
hlvOnk - bIJcsIJzott a neves halottól.
Erdélyi unitárius család sarja volt,
egyetemi tanulmányait Debrecenben
végezte, ott doktorált filozó/iából. Fel·
világosult asszony volt, akinek életét
és gondolkodását az unitárius keresztény hit jellemezte. Erdélyország és a
magyar kultúra elkötelezett munkása
volt. Szinte végig a Széchényi Könyvtár munkatársaként dolgozott, munka·
társai meghatódva búcsúnak TOle.
Köszönjük az Úristennek gazdag
lelki kincseit, és kérjOk ve zérelje drága
lelkét az Örökkévalóság útján.

be n. Az eml ékezés koszorúját egyhá.
zunk nevében Orb6kn i Szent. l ványl
Ilona pllspOkhelyeues helyezte el.

A fiú, dr. Nagy Ákos és az unokák

•

1993 és 1994. év folyamán
elhunyt kocsordi hiveink
Kóaa Arplidné sz. Fóriza Ida
67 éve8
Otv6s GergCi 1 hónapos
IIJ. KI.. Bertslan 57 éves
Klidér Ké rolyn é az. Jskab Olga
73 éves
ld. KI .. Bertalan 83 éves
Baráth Slindor 48 éves
Jakab Aron 71 éves
Varg a J6zaef 71 éves
Jaksb Péter 76 éves
Bak os Jénos 49 éves

Mezei Berta

(Nyrregyház~)

70 éves

Va rga Józsefné sz. Bakos Emma
(Nyírmeggyes) 75 éves
Utolsó földi útjukon mennyei édesatyánk szeretetébe vetett h~Oflket állItottuk fe~aként és vigasztalásként az
elmúlás elé gát gyanánt mert aki Istenben hisz, nem vesz el, hanem örök
élete van.
Nyltr. l Leven ta telk" z (KoclJOrd)

gyászában Oszinte szlvvelosztozunk.

•

Az t}kumell/kus lmohtr keretében

január 19-ZI DabasQn refonn1lus és

Gaál Sándor
80 éves

evangélikus közös gyUlekezetben Or-

bókoé Sunt-Iványi Ilona püspökhe.
lyelles tartott istentiszteletet.

Bankó Lőrincné
sz. Dobai Dona 70 éves

Felltívás
Szeretettel hf.ijuk lel azon fialal
unitárius barátaink figyelmét, akik
1979-81 kOzOtti években születtek, hogy az 1995. pOnkösd első
napján sorra kerülö konlirmációra
az előkés z ltő órák tartását december hó folyamán megkezdIOk. Minden érdeklődő jelentke zhet Kászoni József lelkésznél a Hőgyes
Endre utcai 3. sz. alatti l elkészi
Hivatalban, és a 217-6171 -es telefonszámon.

Felhívás
Erdélyb61 áneleplllt ftatal un itárius
házaspár február végére k.isbabát vár.
SzükségUk lenne babaKocsira. és 6jszülöttnek. való babaholmira. K~ljük.
k.edves olvas6inluU, ha tudnak. segítsenek, ingyenes adományk~n t , vagy
testvéri árral. Jelentkemi lehet a
Bpest V" Nagy Ignác utcai egyházi
kOzpontban, a Ptlspölci Hivatalban,
vagy a Lelkészi Irodában, teleronok:
111 -2801, 111 -3094 (de. 9-14 ór:\ig)

Tel.: 06130-330-330
06160-333-333

László Stefánia
3 éves
Tóth Erzsébet
67 éves
Egyed László
70 éves
Dr. Kövendi Szabó Elek
89 éves
lsten adjon csendes pihenést eHávozott testvéreinknek az anyaföld ölében, IeikOknek örök Odvösséget, a
hátramaradott gyás zolóknak pedig vi·
gasztalást.

Unitárius
műsorok

Február 24. pémek 13.30,
K ossurh rádió
,,Egy az Isten" unilárius fé l6ra.
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Régiséget, h agyatékot, búron, szónyeget, képeket vásárol : Wagner Sán dor műtárgy
ker eskedó_
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