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A hit 

XLIX. évfolyam 7-8. s7..ám 199 5. júlills-augu~7.tuS 

A MAGYAR PÜNKÖSD 
< 

"Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne VflKYI! koronádat ... 

Elözö számunk vez~rcikke szerint áldozócaOtörtök és 
pünkösd egységet képező, ketWs keresztény ünnep. Ket
tOS lángnyelvek én.ékeltetik, h ogy 9. tanftványok öntu. 
datTa ébredbe lis az anyaszentegyház megalakulása 
egymásból fakad, egymást követi. 

Az öntudat ébredését a Szent tAlak kitölteUlIII , a min
den nyelven $z616, minden nép 8zémára érthető igehir
detés gyümölcsözteti. A kenu"'ny gyülekezet a szeretet 
alapjair a épülö Istenországával azonos. 

Augusztus 20. a keresztény Magyarország ib a korona 
kettős ünnepe. Mind a kettő 8zent. - Nekünk, unitáriu
soknak egyedül btan az, aki stent. Nekünk e\sódlegesen 
a nő aztjelenti. I)(I beledobv8 a beszéd élö vidbe, a UÓ 
tovagy\inizik, jtltntése mtgsokuorot6dik. Sok minden 
van, ami nem lehtt más. csak szent. Szent a korona 4is 
szent a haza, amit at egybefog. 

A .,haza~ sz6 értelme is sokszorozódik. 
Ma már inkább jelenti az egykori Ma
gyaroTllzág népeit, azok kozomg't. mint 
a tertlletét _ A területi szétdarabolódAst a 
kóúisMg out6dúával kell okol nunk_ Al 
anyaazentegyhh osztódásait is ez okotta, 
és nam ron:\ftva. Egy országot nehh fel
darabolni, míg egyMges a nép, mely rajta 
él. Ha feldanbolják, mint Lengyelorszá
got, elöbb-utóbb újraegyesül. A nerel8t is 
az az összetartozás, melynek jegyében az 
egyháznak újra kell egyesülnie. 

Ma csak a magyar anyanyelvüek össze
tartozása él már igazán. A többieké csak
úgy, mint a kensztény relekezeteU. Al 
eltávolodás kihangeúlyozása, az Ö8sutar
l?zás elleni tiltakozás j elzi att, ami ellen 
tiltakoznak az egykori MagyaroTllzág önállósodott nem_ 
zeti8égei. 

Nagy eímelilnk hat OTllzág cfmerén~k egybeépülése. 
Eteket fogja egybe a szentkorona_ De Magyarországon 
hatnál ie több nyelven ben6lnek. A mai Magyarorszá
gon! Nem lehetett úgy meguonkitani, hogy n6pei 
ugyanannyi nyelven ne beedln'nek mint a csonkitá! 
elött: A lét.admarányok megváltozbk, a IJOknyelvüség 
m'gll megmaradt. 

Ugyanúgy kel1enf!k az öntudatra ébnd6 hazafiak 
mint kellettek a felosztás elött. Ugyanúgy kell a Szen~ 
L'lek, a haza Sunt Lelkének kitöJtethe_ A kettöe Mng
nyelvek zúgása, on int sebnen z\\g6 szélook undülé~e, 
hogy köúil nyelvet adjon az együttlakóknllk. 6, nem a 

. Akinek von füle, hallja, 
,.lIt mo,", a Ukk 0:1 gyülek~dn"k." 
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mi olyannyira elütö, "nehh~ snyanyelvünketl Hanem az 
aposroloUt. Att, amit mindenki meg tud érteni, Ilki 
együtt él velünk_ 

A CS?nka oTllzág nllpeit is csak ez a nyelv klIpes össze_ 
tartam. Ennek lelki alapja a hazllfiaa öntudat. A túz 
amit mindenkiben fel lehet, és fel kell éleszteni. A nem: 
nti öntudat ma nem lehet lit elkülönUlés, a megkülön. 
böds, II bomlás, hanem a szeretetben, a hazaszeretet
ben vaM összetartozás tudata mindenkivel, aki együtt 'I 
az egykori és a mai haza teruleUin, fUggetlenul attól 
hogy milyen messze állunk ennek a va16ságától! - Az. ÖSI: 
8zetartozás öntudatától, a határokon belol élii nagycsa. 
lád minden tagjával, é8 a 8Zomszéddá klllönült testvllr
nllpek mindenik~vel. Pünkösdi ige forrása ez igazi haza
fiság, amit mindenki a maga nyelv'n tud 'rteni. 

Ma új hazafiság is van születóben: az 
európIIi. Soknyelvü hazaszeretetnek kell 
támadnia, mint sebesen zúgó szélnek, h 
mindannyiunko.t át kell hatnia ahhoz, 
hogy felnevelhessük Európát. Ezt a gyer· 
meket, alO nem falhatja (elnuleit. A ma· 
gyar ~zentkorona egyike lesz Europa daj
káinak. tlnie kell ahhoz, hogy szülói fele· 
lóss'gének eleget tegyen. Európában 1\ 

hazaszeretetnek nincwnek határai. fgy 
lesz a határ válaszfalb61 illeszkedési vo
nal. 

Ml nem a z egykori MagyarországO)t 
akarjuk feltám o.8ztani. Ezt egyszer s 
mindenkorra kizárta II törUinelem. De 
meg kell őriznUnk belóle, amit elhárltnn! 
ee tudnánk: az együtUlélbiil követkuO) 
egymásrauta ltaág lelki egybeépülhét. 

E"gtelenségeire keresnIInk kali a gyligyuláet. 
Szent Istvá n napja, augusztus 20., kettős ilnnepilnk: 

a ho.tárok fe letti haZll. és hIlZIl/IZeretet, a bárhová tar tozó 
egész róld, 61: bánn ilyen ajkú ÖSSZ88 roldlak~ szere· 
tetének ünnepe. 1'rianO)n. a mi GolgO)t.ánk, lefejelte az 
országot. Gazdátlanul a koronl!. m'gsem maradhatott. 
Ki' tehát, ki u, akinek o. rej're visszRszáll? Megmarad 
nekünk, akik nam rekedtünk kívül II határokon? M~g
marad múzeumi tárgynok, VR~IY tán mllg erekly'nek ,.1 
_ És idegenn' vált uO)knak, akik kivü1rekedtek? .... 

Az. együtté". koronátlanul i, fl fejlinkön marad. Leta. 
gadnill se lehet. Ez a koronánk. ami szent '8 közös. Nem 
töviskorona. Mert Kál váriáb61 nnya8zentegyhtluá mll 
gosztosította nekünk a közös h{ldt. 

Nyitrai Levente 



SZOMORÚ EMLÉKEZÉS 
AZ ELSŐ ÉVFORDULÓN 

Magyarországi Unitárius E~yházun.k sokat gyá
szolt az elmúlt esztendőben . MindannyIan dObbenie," 
vattOk a hitt a családtól, hogy elhunyt BARTÓK BE· 
LA a nagy tiszteletnek és szeretetnek Orvendö f~
gondnokunk, aki 23 esztendőn keresztOl szolgálta VI
lági vezetökénl egyházunkat. Széles lát6köréver, 
nagy mííveltségével, emberismeretével, a világban 
való jártasságával és nem utolsósorban az unitárius 
eszmevIJág jránti elkötelezettségéval egyházunk tör
ténetének kiemelkedO egyénisége volt. 

Halálának egyéves évfordulóján Bencze Márton 
pOspOk körlevélben hMa fel a lelkészek és az egy
házközségek figyelmél, hogy méltóképpen emlékez
zenek meg elhunyt főgondnokunkról a június tB-i, 
vasárnapi istentiszteletek során. 

A Nagy Ignác utcában, ahol 1994. július 3-án 
gyászistentiszteletet tartottunk Bartók Béla emlékére, 
ebben az esztendőben is megemlékeztünk róla, 
Szász János szószéki szolgálata során. 

Emlékezete és egész életmúve legyen mindörökké 
áldott, az Úristen dicsőségére és egyházunk hírnevé
nek öregbítésére! 

Nemsokkal Bartók főgondnok úr temetése után 
Győrben jártam, hogy betegágyán meglátogassam 
GÖNCZ MIHÁLY lelkészt, 1994 júliusában. Miska 
bácsi áttelepOlése óta csodát múvelt a nyugati vége
ken. Amikor Pesten járt, mindig hosszan elbeszélget
tünk. é,lvezet vott hangatni azt a sok élettapasztala
tot, lelkipásztori hivatásludatol, amivel rendelkezett. 
Otthonában megmutatta azt a csodálatos unitárus té
májú gyújteményt, melyben sok prédikáció, irodalmi 

Aprily LqjOB 

ÚTRAVALÓ 
Altlek, 
mikor búcsúzva bontja szárnyait, 
visz magával a földről valamit. 

Eszmét, melyet világra Ő hozott, 
virágot. melyet ő virágoztatott. 

Én Istenem, én mit vigyek neked? 
Nem vihetek én mást, csak verseket. 

Kiválasztok pár útamra valót, 
a többinél tisztábban dalolót. 

S ahol ösvénnyel vár az égi rét, 
zenét hallok majd, felséges zenét. 

Barátom, aki már előre ment, 
azt a zenét rég hallja odafen!. 

2 UNITÁRIUS ÉLET 

anyag, gyermek- és iljúsági valláse~ölcsl kötet vott 
Láttam rajta, hogy kissé nehézkesebben log a szó: 
lá~hoz, de szeme ugyanúgy ragyogott. mint régen. 
mikor szeretett egyházáról beszélt. EI sem akartuk 
hinni a szomol\Í hlrt, hogy 1994. augusztus 4-én 
visszaadta nemes lelkét Teremtőjének . Hisz még oly 
fiatal volt, 66 éves, tele erővel és változatlan kitartás
sal. A családdal együtt azt kérdeztük, hogy miért? mi
ért? miért? ... 

Göncz Mihály egész életmúve példamutalás a ké
sőbbi lelkész generációk számára. Emléke, egyházi 
szolgálata legyen mindörökké áldott! 

S alig kfsértük utolsó útjára Göncz Mihály lelkész 
urat , 1994. szepterrt>er 20-án Goda Verácska hivott 
fel a lelkészi hivatalban és elcsukló hangon közölte 
velem, hogy a drága nagyapa, nekünk fötisztelendö 
Dr. FERENCZ JÓZSEF nyugalmazott pOspOk úr el
távozott. 1988 után is aklwan részt vett egyházunk 
életében, Itthon és külföldön is ott volt az unitárius 
összejöveteleken. Szívügye volt az unitárius egyház
történelem, könyvtárunk továbbfejlesztése, az ifjúság 
ogye, az egyházi könyvkiadás, és még sorolhatnánk. 
Politikailag és egyházpolitikailag egy igen nehéz 17 
esztendőben vezette a magyarországi unitáriusokat 
a jézusi úton. Soha nem feledte szOlőföldjét Erdélyt, 
szolgálatai során könnyes lett a szeme, ha az óhazá
ról beszélt. é,rdemes lenne tanulmányait, előadásait 
kötetbe szerkesztve kiadni. 

Drága Lelke és emlékezete legyen örökké áldott! 

o.sz.1. 

S ahogy azt a muzsikát hallgatom, 
azt a keveset rendre hullatom. 

Az a zene csak vallatja velem: 
Süket sor .. . nem merem ... ezt sem merem. 

S amikor, Uram , hozzád érkezem, 
könnyű kezem miatt szégyenkezem. 

A válaszlottakból csak egy maradt, 
az, melyben elfogtam egy sugarad. 

Az, amelyikben elmondtam neked, 
hogyan szeretlem drága földedet. 

S szólok: Csak ennYit hoztam. Ó, Uram, 
ne ítéld meg nagyon szigonían. 
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BúcsIÍzunk 
KEREKI GÁBORTÓL 

A magyar unitarizmustlsmét nagy veszteség érte, elveszítette 
egy kiváló tehetségű, hres lelkipásztorát Kereki Gtibor életén.:k 
81 . évében 1995. máj. 25~n visszaadta nemes lelkét Teremtö· 
jének. A kocsordi és a budapesti unitárius hivek generáci6i em· 
lékeznek "';ssza szeretettel a 3O·as, 4{)~s évekre, drága Aiokta· 
tójukra és gyíilekezeti lelkésziikre, Kereki Gábor személyében. 

Kereki Gábor teol6giai taoolrnc\nyai ~fejez.ése UtAn 1937·löl 
szolgált Magyarországon. Az lklitáriJs Ertesitö kof"abeli évfolya· 
ma~ tanulmányozva súrún találkozunk nevével. Kocsordoo kezdi 
lelkészi szolgálalát, aool még ma is sokan emlegetik a templom· 
épilö, kazetta festö lelkém 1938 év elején iktatták be re~s 
lelkésznek. Kocsord közepén egy templommtt avatott nagy csuro 
ben több mint félezer ember énekelte a zsoltárt. 1938. júijus 31· 
én dr. Csiki Gábor lelkész. helyezte el Kocsordon az épülŐ temp
lom alapkövét, és nem egész.en egy évvel ezután 1939. június 
18·án szentelik fel a kOCsordi temp· 
lomol. Igazi lelke és gyönyOrúsége 
ennek a templomnak, az a 104 
mennyezeti kazetta, melyek Kereki 
Gábor lelkész. lelkes munkásságát 
és művészi érzékét dic~rik. 1939 
sz.eptemberében Józan Miklós pOs· 
pöki víkárius Kereki Gábort vallásta· 
nító s. lelkésznek nevezte ki Buda· 
pestre. EItÖI kezdve , mi"lt hitoktató 
és ifjúsági lelkész. szolgálta egyhá. 
zunkat. mérhetetlen i"lteBigenciával 
és szeretettel. Hányszor haJlani ma 
is, amint volt diákjai, hivei oly elis· 
merően emlegeIiI nevét 1942. ok· 
tóber 3loén, az országos protesláns 
napok keretében a megnyitó iinnepi 
beszédei Kereki Gábor mondotta, 
alU aI<l<.or a protestáns ifjúsági mozo 
galom, a Bethlen Gábor-kör eklöke 

"'t 
1944·tol Szent·lványi Sándor 

meRen aktívan részt vett üldózött 
oonfllársaink, valamint angol, amerikai katonák bújtatásában. 

A háborU befejezése után egyházunk új lapol indít, 1947·ben 
jelenik meg az Unitárius Elet elsO száma, melynek felelős szer· 
kesztője és kiadója Kereki Gábor volt. 

1947. október 16·án indult el - eredetileg - egyéves oxfordi 
lanulmányiJljára. Közben a hazai politikai változások miatt úgy 
döntött, hogy Angliában marad. 

1978·ban tatálkoztuok elöször, amikor én is oxlordi ösztöndí· 
jas voltam, eljött londonból, hogy meglátogasson. Akkor Kereki 
Gábor mAr AngIia·szerte ismert és hires unitárius lelkész volt, az 
egyik legnagyobb gyülekezetnek volt a lelkésze Croydonban. A 
gyülekezet gondnoka akkor Roy Smith volt, alU késObb az angol 
unitáriusok lötit!c.ára lell. Croydonba jártak hozzá a környékbeli 
magyar lKlilárius hívek is, igy Soós Andrfls és csalfldja, .Anghy 
GyOngyi, az Irsay livérek. Sokat beszélgettünk, találkozbJnk aza· 
lan a két év alatt. Mindvégig me.9maradt egy nagyon zár1l6rott, 
de melegszivú, érzi5 embemek. Ozvegye Joan asszony is zárl<.ó· 
rottságfltÓI beszélt, mikor megkért, állitsam össze Gábor bácsi 
magyarországi mük6dését 

Egyszer azt.kérdezlem TOIe: .MiM nem tetszik haZajOnni Ma. 
gyarországra? . O azt Yalaszolta: .Amig kommlXlizmus van és 
orosz katonálo; vannak az országban, addig nem megyek!" 

Azután 1990·ben ú1a taltllkozlLrit AngI~ban. Hivtuk, iOi6n 
~ a NaQr Ignác utcai templom 100 éves évtordtJ6jAra, tartsa 
o az Onnep! beszédet, a poitikai helyzet is megváltozott, meg
történI a rendszerváltás. Kedves angol felesége jlilt seglsé. 
günkte és végi) is rábeSléItUl<.. 1990. szeptember 23·;\n 43 év 
SZ~I ~ ismét Kereki Gábor végezte a szószéki ~Iot. 
a lSUfoláSIQ meglelt Nagy Ignác utcai templomban. EtlflI kezd
ve. kedves feleségével, Joan asszomyal rendszeresen hazalá. 
togattak, volt esztendö, hogy kétszer is. Gábor bácsival lelevizi. 
65 interjú is készúlt 1992-000. az unitárius Órőmhir számára. 
Kértem, próbáltam rávenni, hogy írja meg visszaemlékezéseit, 
immáron ez is terv marad csupán ..• 

I 
Sok estét, napol toltöttfrll< 

egyún, élvezet vo\! hallgatni eibe· 
széléseil, igazi tan~6mesler volt, a 
mi szabadelvű hitiinknek európai 
képviselője. Nyitolt és liberáUs, mü· 
veli és széles látókörü, kiváló prédi
kátor, nagyszerü lelkipásztor, - a 
szó legszebb értelmében, és mégis 
egy zárKózott úriember. 

Ilyenkor döbbeniink rá, hogy már 
nincs többé. sajnáljuk az elmulasz
lott kérdéseket, az elmulasztott al· 
kalmakat a beszélgetésre, a tarv· 
lásra. 

K6zvedefÜ halála után mar rO..,;· 
den, imában megernlékeztiilk (já· 
ga halottunkról a Nagy Ignac utcai 
templOmban, és özvegye kérésére 
1995 6szén, amikor Joan asszony 
is Budapestre látogat, emlékező is· 
tentiszteletel tartunk Kereki Gábor 
tiszteletére a Nagy Ignác utcában. 

Vezérelje a Mindenható drága lelkét az 6rokkévaJóság útján, 
és adjon Néki örök, csöndes, békés nyugodalmat! 

Most pedig az emlékezés jegyében, búcsúzzunk T~1e saját 
soraival, melyeket az. 1947~s Unitárius Elet beköszönto vezér· 
cikkébót idézünk: 

Az unitárius vallás célfa az érzések nemesftése, az értelem 
megviMgositása, az alfarat meger6sitése és a jelen és jóvó.éJet. 
r8 való megnyugtatás és boldogitás. Tehát vallásunk célja az 
ember nemesitése. jobbra késztetése, egyszóva) tökéleteslése 
és .py OdvDzitése. Legyenek tökéletesebbekJcé az embere,k. és 
tegyék t6kéletesebb6 a közösségeket. Gondolatainkkal, ./f}ej/etf 
szavainkkal és /etfeinl<kel ha/unk egymásra. valamennyirik • ne
mes szava, gondolata és cselekede.te emelheti a. köZ~ ert~ 
két. Vanásunk célja, hOgy az embert eszményt mt.~ meg 
ismerlesse és minden emben a tökéletesedés Utjára V!ZBSSefl, 
ott megtarrsorr és OdvöZítsen. Ezérl a célén, ezért az e/etén va· 
lamennyien felelősek vagyunk, teMt étt.e mu:nk ~e:. 
Minden eszMuel1egyiJnk azon, f!o?y mnden e ~s. 
kéletesebbet kioozhassuk, lIOgY minden 8fJ'Il)erben 
suk a legmagasabbrendiIt. Orbókné Szent·lrinyi Ilona 
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Emlékezés Kereki Gáborról, 
mint lelkészröl és mint barátról 

A 2. világh"l<1T11 dön; tvckben Ko
<:5Ordr61 Budapestre helyeze&- Kerek; Gi. 
bor1. Itn magam 87.0nb"" kö>.elebbr61 a7. 

.UlJOm ur'n; id6kben ismemettem meg. 
amikor kö71ls otthonra talfllunk 57-1'nl
Iv'nyi Sándor budapest; vezet6 lelUsz. 
k~söbb helycUc.. pUspök Koháry utcai IB
kúán. Gábor mdJene szolg'l! fiatal lel
k~~nl a nehéz hftlortis időszakoon, ~s 
szinte o;salidtagként éli "etIIk. 

Az ostrom UI," Sunt-Iv,"y; SWor &. 
amerikai rele~ge. Oieu ptrtfogi.<ukba 
venék a h~ború alan iu rck«lt angol·ame
rikai honpolgárokal A VörtlskereW és 
cgyhhurdr: segrt~gév.el ,tállils~ &. kenye
rel biztosílo!tunk nekik. mig VISSzatérhet
tek hadjukba. Gábor mindenben segften 
Szcnt- Ivlinyiéknak ebben a nehéz id6-
szakban. Mivel romm' len a szlI16Mzam, 
én is közéjük kerilltcm. én is ouhonl és 
kenyeret kaptam lólUk. Miután egy-kél 
nyelven meg tudtam szólal ni. a klllfllldiek 
ellátilsában vcllem részt, Néhány hónapig 
éltem velOk. mig !lj otthont talál tam, 

Addig is C$allldtagként ~ltem vc1U1r::. 
Most pedig felcvcnednck bennem az 011 
Töltött napok; 

Egyik napon Szent. ]vány iék Ilivatalos 
vendégként elmentek lIazulról. G ieu 
meglr::o!rt. hogy IIclyellc én !ö:zzek ebédet. 
Ez a feladaT JÚmomra nem volt könn)'Ú. 
ugy;'Ulis nem tudtam {Qtn;' Igy Mt Gieza 
eLmagyarhta. hogy kell paprikás bumplit 
készíteni: . .Nem nabad kavaroi. esak ri· 
lOgatni" _ mondotta. A meg~1t idó· 
pontban jOtt Gibor u eb&! eirogyll$uásA· 
ra. EtM!det awnban sajnos nem kaphatott, 
mivel a bumpli alapoJaJl ooxgeu. RA. 
itdásul a:z eg&z lakást it járta I filst és a 
kozmailIlII. ami makac$ul tartotta mlgit 
odabenn még legalibb két napig. Évtize
dek uw,. mikor Gn)or 6jra haujöu Buda
pestre. feli~tte I gyÚ1.O$ d!l!dct: úgy lát_ 

szik. felejthetetlen nyomokat hagyott ben· 

". 
Nekem viszont u maradI meg eml~ke_ 

Ulemben. hogy egy alkalommal miktp
pen tilI helyt Gábor akkor. amikor engem 
nlgy telki b:lnat 61. Az történt hogy CSI
llldi ~S atyai jó bM;úomat Supka Géút I 

debre«ni ideiglenes konnÚly kinevezte 
u összes magyarországi m6zeum él~. 
Ezen a rhen valóra v:ilhaton volna il· 
mom. hogy tanult mesterségem (művé. 
szenönén&z) nerint elhelye;d;;edhessem 
a segitségével. A politika azonban úgy 
alakult. hogy Supka Gba eTTÓl a Tintsé. 
gér6l lemondott. Nekem ez annyiT jelen
tett. hogy elve5Z1enem a reményt. hogy 
valaha a szakmámban tudjak elhelye;d;;od· 
ni! 

Glibor, látva néma fájdalmamat, szere-
tett volna megvigasztalni. Behozott egy 
bibl"t. és abból olvasott fel részeket, 
amik ilyen lelkiállapotban seglldget je
lenthetnek. Én megéreztem. lIog)' nem 
akart banális suvakkal 1I0zúm s1.6 lni. 
ezért választona a biblia örök érvényű !ill. 
rait. 

Én eZI az emléket nem felejtettem el 
houtú évtizedek után sern ... 

Kereki Glibor lénye csendes & wkó
ton volt. Egyhizi. beszédeit a tömörség és 
mélység jellemeZIe. Nem beszéll pitosz
szal. ami nekünk nem is imponált volna. 
hiszen modem fiataloknaIr:: tartolluk ma
gunkat. 

Papi hivalhának egy talÚl szokatlllrl 
fonniban megnyilvánult hlll~dról $1.61-
nék végU!' Ett a lörténetet ó nem ismert e. 
men nem volt m" alkalmam neki eIbe-
szélni. 

Kereki Gibor elsó lelltészsrolgálati he-
Iye Kocsord volt. ahol a kis erdélyi st(!usú 
templom kazelllis mennyezetét maga Gf-
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bor. fut ette. A Ii)rt~net akkor jfls7.6dott. 
am.kor Gibot m" r~,en kll1földan élt. 

E&yik nYÚlln egy fiatal hhaspú Ko
csord kömyék~n vé,eZle ,eol6gusi fel. 
adatát. Su:mUkbe OtlölI I súmulr::ra szo
bilan IIOusú kis kocsordi templom: még 
sosem !.ittak erd~lyi templomot. Ámula . 
tuk folyw6dott. mikor a templomba be-
Itptek: I mennyezet kazettáiban fc:stmé
nyeketlinak. P~ nem tudllatták., hogy 
It itiliai renesÚl!sz művészei Budán ke
ro:suUI való kisu,irúdl llljik IZ mUly; 
kaUllis mennyezet Iljabb kori jelensége
ként. Ennek a csodtlatos er~lyi rene-

.sztnsz mGvészetnek szellem~ben festene 
ki Gábor a templom mennyezetét. A fiatal 
p" lenyGgözve kereste meg at akkori pa
pot. Wgh Mihályt. Megk~rdezték. hogy 
ugyan miféle vall'" templomában jllrnak? 

A lelkész ~TdeklódésUkre nyilván szól
hatoll lll: unitari7,musró!. Ők _ mint a kor
szak fiataljai - nem voltak j"atosak 
templomokban. A látottak és hallottak kU
Iönös hatút kelthenek bennill[. 

A történethez houátarlOID:. IIogy a fia
tal geológus asswny _ akinek otthon C#

csemóko,"" gycnncke volt - halálos be
tegso!get hordott m.,ában. Ó ezt tudta. és 
ezén stólalt me, Igy. hosnú csend után: 
_ Ha én me,halok. ez az egyhiz leme.sscn 
d. 

A fiatalasszony rövide$en meghalt. és 
férje felkereste a Budapesti Unitárius 
Egyh:Wr:ölSl!get, elbes:zélve mindezt a 
lelkésznek. VfgOl megkérdezte. eltemet
né.e fel~gét unitárius módon. bh ók 
semmil~n egyhúhoz nem tartoznak? ... 

Um. Kereki Gibor nemesak a uószélr:: 
nyelv~n tudott egy lelket Isten közelébe 
hoT.ni. de m~g művészeiének VaBz.soS ha
túú szellemhel is! 

Kaptayn' Schey Ilona 

A lelkiismeret kötelék 
A lelkiismereti s7.abaddgr61 a:t.t á l!ltouam. hogy az nem lelki

ismeretlenség. hanem B növeldg felt~teleinek önk~ntes vállalá. 
sa. Mt,is szabaddg. Dc nem aúrt. mert, lia akarom. a szövetsé_ 
,es !ston helyell akár 17. eHen~gével i. lZövetkewetek, vagy lia 
telSzik. a oont is kiprób.ilhatom. Hanem aúrt. men eZ szóba se 
jöhet. ha a törvhynek nem mb vet al:! enf;Cm. hanem a $lIj.it hi· 
,=. 

Ez lenne a vaH'scr\l;ölcsi autonómia. a kényszerítés nélküli hű
sig. Most beszélnünk kdl :uTÓl. hogy mennyire vagyunk rá ké. 
pe..,k. É, arról, hOlY mi !Önénik. amikor tetszésUnk szerint .állí· 
tunk 1Örv~nyt és tenUnk igazd,ot. 

Semmivel Sc ki~ebb ,ond 17~ amit felvetek. mint amit ma a tu
domány esod~i jdentenek. Ezek felkészlllctlenli1 érik a letkiisme-

4 UNITÁRIUS ÉLET 

retUnket. RetlegnUnk kell az atomlilkok tcrjodésélől, mert .lelklis
meretlen hannosMsuk veszedelmes lehet. A s1.6rakoztató'pM le
lIeICtlenné teszi a kultúr't, mert eltereli a köz~.r,dek.!~sl. Oldöz
ni kell a kábítószer_kereskedelmet. men le!ki15merelt v&leltség 
hi1ny1ban piac:.ivá teszi a ,yermekeinket. 

A I dilssal való visszaél~s ellen csak a hit lud v~delmeljelen
teni. ~a $zcmél}li'S viszonyunk VBn Istennel. aki filggővé legyen 
a IdkiismeretUnklÓl. Hogy ludúunkat csak a.:rn h:.szntlhassuk. 
amil mcgen,od a letk.iis~erelil?k. Hogy lenk, "' l~nlhessen cl 
atlÓl. amit parancsol neki a lelk.i,smeret. 

De etlÓl mi szinte rcménylclcnO! m.essze v~.yunk. ~t ko
molyak és la,adhatBtl anok III aggd lyamk. Lelkusmereltink i~a
pota nem sok remén)'! ten jogosd • ma,unlt, slit ,yermeke.nk 

• 

• 



• 

• 

j}Y6~ (,,161. A .. szin'e" SlÓl nem v~ktknOl h.l$Zntl,iVl1. A ,e
rm:nyról a moslamnil soUallO$SUbb !ti]'w alln Hm ,,.,bM le
mondanunk. Ugyanu a hit. mely eU,relennd< mutalja • ],,!küs
mrn:lünket, fOhtllm bizalomr. ís 6n16~ 1~lm ir"'l. A ,emEn)'
telcnslg "gyrnlő. biulom Ö$SUOmláúval. Ez rossubb l. hitet
lenst,nll. H .... Iaki nan II;~ nem ismen bim!. Aki ismeri. 111-
nat I!.Idnl. kell. hogy ISI,," f~11Ó nerdettcl viZ)'b 6van. San
minek $c hallY; • .tldourdul esi őkel: $Cm l. n.datlansignak. sem 

pedI' • 'ud" btalmainak. 
A lelkiismeret cl<!,lclensé,~nd; Mm c:shel 'LdozaIául senki. 

aki bízik r~ltón nerc'ó Isten&m. De elbiukodouakU sem vii· 
harl/nk. ISlcnkJsértésbe sem eshetünk; hogy bízzuk csak Istenn: 
teljes ömnagu/lkat. úm. kötelességünket. lIivalAsllnkat. ~lekcde
tcink<!rt való fclelii$SigUnkel is . Ezt nem teheljük! Ez ellen liha_ 
koznia kelJ I ldkiismcretllnknck. M<!g a g~nnek is. alrdnek 
cg&1.$<!g és rend uralja a IcLk&. egyedül akat öhö~i. enni, utá
IlODli akasja a nagyokat. fel ÜMja fedezni .. kömyeu1éL End
~nyeién feJeini akar. hogy diC$Ckedkc:s.scn velük. 

Istenr61 való leljes fiiUésünk a kistrtl:sck llól felsubadul6 
lelkiismeret kölelikiben dlik nyilvinvalÓV4. Valaki uzai indo· 
kolLa az 3leitmusit. hogy ameddig hitt. soi'lascm irezheue magil 
szabadnak. Bkhol jút. Isten mindenün l~ul 61. J61eneién nem 
j Ulalmln .. de mindig ldk.iismeretfurdalist okown neki a roSSUl· 
kbt. MióLa !lem hisz. kinydme$~ váll u ileu:. Csak elkeU rej
tÖl.llie a törvény örei. fönöke. vagy a felesige elÖl. bilncet.lenlllte
heli. am il épp tenni kíván. 

Milyen sugény. aki bet61i nemél a lelkiismereto!nek! - Islen 
épp ilior figyeli 61 legélesebben, amikor ligy hini. hogy maga 
se Ifilj .. mit csinál. A lellciisnw:rel a l'tinal egyenl6 htékii ajin
dita u élelilntnd:. Nincs annál n~yobb aj~ mint amikor 
liSY liljuk magunkat. ahogyan lsten lál 

A lörvény ósldók óli Islen Ijindéta volt. Az ÓUövetség és u 
Újszövetsés. abpver6en a törvény kuJrusz.a. Isten akaralál mint a 
szövetség felto!lelb. ósidók óta valliso5 liszlelel vcszi körül. Haj
dan a Stentírás beliijének kénynerilÓ erÖllulajdonílOnak. A vit· 
kesl:lr:el a Biblia elóirisai nerinl biincet.tét. Ez mk rég nem egy· 
házi fdadal Valahogy ligy 'Ill.Ink a Szenlírúsal ezen a ponton. 
mint a feslÓmiivénelu:1 a fényképezés fellahllúa ulán. Megma· 
rad valami IcifejezódWuek. amire nem képes sem a rendfennw
tú. scm a folÓz,ú. Isten akara!!1 nem halljuk IÖbbt parancsoló, 
hanem felto!U:les módban szóló i1zenelnek. Kénynerittsböl a sza· 
bad belilúhoz szóló aj:i.nlisba megy il. 

~ppcn ez az. ami szabaddJ. és ajindékkA teszi a \Örvény kÖle
lékében éló lelkiiJme~ún.tet. Nem u a 5UbadHg, ha kerülhet· 
jiit u UkoUt.. a templomot. u orvosi rendclót b a hivatalokat. 
hanem az. ha szabadon v;í.la.snharunt Wlin. lelkészt.. orvost és 
politikusokal A lelkiisnw:rel ugyan kÖlCla u engeddmes~gre 
lSlen irinl. de naMMá leSZ a bún hatalma és kövelkaménye 
~1. Nines olyan W:lek. aki en elóbb v~y ulÓbb be ne ludni lát· 

m. 
• .Mi niitségílnk van még tanlikraT" _ lciilt fel a f6pap a Mk. 

14.63-64.bef1. _ .J-Iallouátolr: az islenkfiromlúl Mi a li vtlemé
nyetek erról7 Azok pedig cgytluesc:n kimondták az !li!eU:l hogy 
mtJtó a 1\:1,,11' .... _JézU5t istcnkiromlissal vfidolj:it, és önkwtes 
vallomán alau halálra íléWc A higai világlÖrvmyszét felmentel· 
te JézU$l A keresnény hil IÍzenlr:i!ene és ftl évnbodd'l korib
ban a~n szii!eteu. hogy ezt egyhizi mril megle gye. 

Jézus nem voll istenkáromló. Ma nem i5 h>.lilos bún u isten· 
Uroml:\s . A StenlÍl'iS clóírfisa.. mc:ly nerint Jézu" dfltllék. nem 
a viligi lÖl"llwykeúsnek ad uwitisokal hanem a lelkiismeret 
sz.ámira ajánl ítéletet.. amil viU.lhatunlr:. vigy elutasllharunlr:. Jt
nIS villaita a vkbt. bogy lsten és milti6rdnyi k6vet6 bi:wnysag· 
tmJe menl5C fel. 

,.HallonStok. bogy megmondaton a régieknalr:~ - mondja Uzus 
a törvény magyarhalában (Ml5.21-21.): -..Ne ölj! M~ aki öl. 
tn~116 arn. hogy iltlkeucnet felene. ~n pedig an mondom nek. 
leK. hogy aki haragszik atyjafi:!.ra. mM méltó u ítéletre; aki an 
mondja: (hlObal _ mtltó a [ócörvén)'S"lékrc; aki pedig Ut mond. 
ja: Bolond! _ m~lt6 a po1<o tlü7~re:· - E1,ck az i~teni cöl"llény itt-

letei. Nem vil~ialt. A lclkiisma'eh pobodsig fellit Ici Menn . 
v~1 IÖbbet ny(ijlanak i,y. mintha vil"i f!fleldtnck ~~ ••.• ',. 
nunk! ... c· 

..senki sem í~1 el tfr;edT" - ktrdi Jizu. a bún6s n61Ö1 _ Az 
Igy felelt: ..senló. UBm." Uru. pedig C7J mond nekI.:.in 
íto!lJelc el. Menj cl. és tllbbl'! ne v~lkezz!" V,, ,~" ) J ~ 

, . _< h~ ., ..... . iZUI fel· 
men I a l1ulU egy ... Iletéktelen vili" í!flete alól A gIr:ÖV 
mnek nem földinek k~lllcnnie. hanem Ielloumc';t1Uelc~ ú ~ 
~ felléle1esen men!! fel. Igy pedig súlyosabb. mInt h.u.1 
amIt Jézus vill.h. Men akit ;gan igtalanul ölnc\r. • 'bb 
il. Fellámad. De a lelki halilból, ha mc:,lÖmnnc mel. az, ~r, 
tDnadh' ú tönt h · . nem en!le c· . nne. a v~akl nem vállalná a Iclloismc:ret {to!l 
Iéi.. E~ a kötel~et nem mondenki veszi fel axoMII. Dc IUII": 
hogy idóvcl m,nden . Ierem~u Itlek >.Ii fogja vctni magát [!IC~ 
akara!!naIr:. és senki se IcivéteLel.he'li magil. [st~ ~ig !lJ. 
re1mesen v" a leg"ltols6ra is. (Un.2.17" I Tun "A 
I.Kor.15.15 . .Ézs.30.18.) . - . 

Et}' ideig mindenkinek nehéz, Uzusnalr: is u voll ..Atyim. ha 
akarod. vedd ellÓlem ezt a poharat! - MindazJItai ne az m aka
ratom legyen meg. hanem a tied.- (ll.22A2.) Jhusnak. aki lel. 
kiben er;y volt az Atyhai. (Jn.lO.30.) emberi akarlll is van ~ 
az mB. E11ente7:"e ~ Atya alr:aratival. UllI5 a16renckli emberi 
akaratit az Alya t$u:m akaratának. Ez:az ó lelkiismereti kijlel~k 
amil önként veli mag"" 

Szabadon visnaulasflhana volna. Mennyivel löbbet t n így 
mi.nclta valaki ktnyszerile\lC yolna rá. Istennel egy csak II lehe~ 
akii semmi scm kmynerili r'- El: a kÖlel~k csak önkmt~n tud 
l~uej6nni, kÖldétlcé fon6dni. Istenhel: kÖlni emvel senkil ncm 
lehel. Istenhez uak nerctenellehet kötódni. ts uak önkéntesen. 
Hasonlóképpen a h'u'dghOl:. melyben a szeretet soha el ncm 
múli.k. Mert Ihol a legkisebb kmyszer is könejils:tik. ou I sze· 
relCl nem marad ÖlÖk. 

A lelkiismeret u Islmtól való fiiggésnck több íiton is Iehel,!Öt 
keD ler;yen a köteléke. Minden elfogadott isleni aj.inlú, bewtOU 
parmcsolat I kötódés egy li; súl .. a lellr:iismeret er6s6d6e. Eze.
ket hivllú. killdms. szolgálat. Ir:öleJesség vagy villalkoús kt
piben fogjuk fel, és szeretetból tcuZillt. Ihlelts abu. k6myae
tún.t segitKgtvel. tapanwatainkTa és elk~puléseinkre timan· 
kodva közelíljllk • megvalósuláshoz.. ts Idkiismuc!IJnt fényt
ben elJenóriullk. 

A IelJtiismeret.. mint minden lelki ~rt~k. hamisCIhalÓ. Neheten 
bírjuk a bÍ/áI,lál ezén a hamisitás kísbtésébo:: esllnk. JétIM fi· 
gyelme m" a Miatyfinkban is IOlerjed erre. ViII 1irg)'1 volt ni
lunk. hogy lslen-e az. aki Ir:fsl'n. Jéz~t a Silbl kís&lccte mer;. 
Ene ~iswntkérdéssel vilil$ZOlhatunk: a vM50lw-e az. anti mq; . 
belegít? _ Ahogy ex eldőlt.. I kísl'n& kérdWnek is úgy kell el· 

dólJUe. 
Nekem az. hogy; . .ne vigy ... lr:isértisbe- (Ml6.1J.) az! jelenti. 

hogy:..ne tedd próbáno alelkiislJler'etemet" . ..ne adj nekem lellr:i· 
ismereti v6d60lwl men Wek a megtinu;lI'odislÓl". Isten ~g. 
lartja &ZI, akii 6 próbinak lesl: ki. mint Ábrahfim fii!, lzdkol 
(I.M6z..22.J3.) Móze~ ének~ben I3lálom mes a mqyarÚ3tOt: 
..Nincsen lsten rajtam Ir:fvlll! (J:n adok halálI s éleICI,) ösnezúzok 
és gy6gyftok:· (5.Móz.31.39.) 

. .Nincs ki megmentsen kezemböl" - mondja mindj"'" a követ· 
kem vers. Nines Ici mc:gmentóm Kezéből kiragadjon. - ~m. m. 
A ham;' lellr:iismcm. u önbír:\skocUs. tetteinIc tetszés 5unnu ér· 
tékcl~ méC birói íto!let se rod megmenteni I lelIciismeret tőle
lékél6l. 

Ahogy ölni csat te$tel lehet. lelket menteni $c tud mis.. ~ 
[Slcn. Ez&1 hisnl1k. hogy lsten íto!lcténet mincknlci IInttnt f01}l 
."vemi majd magil Aminl Dhid és Saul kö~n vOltif;! le: 
gyen biró köztem és cselekedeleim. k6:diu I. IZ~ r .. (l..: 
I.S&m24.16.) ÉJ leg)'en. ami,·eI Pál biztat a ~?m. g_.ben: ""': 
~let Lelktnek töl"llm)'e megszabadílOlltéged Krintus JhusN.n 
bún és a halfl tÖl"'h~t6r·. Nyitrai l ,v,nt' 
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Oh édes szülöföld 

(elbeszélés) 

Kicsi Dénkó éppen a csikóval pajkoskodott az udvaron, 
amikor az apja kilépet! az ajtón és rászólt: 

_ A Jábadrn cip61. a fejedre kalapot! Hét esztcnclós vagy, 
rtszedre is kezdOdik 3l iskola. Megyünk a szabóhoz, hogy 
ujjas! csináljon ebból (I posztóból. 

A hóna alatt szorongatta a felnőtteklól megmaradt dara· 
bo!. 

_ H:'lt harisnyát nem? 
_ Az. is lesz, ne búsulj! Azt magam is meg tudom csinál

ni " hidegekig. Még zsinórt is vaITOk belé. 
A szabó nagyon tréfás ember volt. Szerelle fficgnevel

lelni a felnótteket, s néha megfutni a gyerekeke!. Most is 
felvellc a gyennek méretei t. megméne a posztót is. hüm
mögötl egy darabig. hogy ez bizony egy kicsit szúkön te
lik ki (állalában fgy búsftják ti szabók a megrende lőket). 
vagy a gyennekból ki kell vágni, vagy a posztÓI nyújtani, 
minI a gumit. 

_ A Byennek hOSSzából nem [ehel kivágni. mert Cgy is 
csak akkora, mini egy CSÓ törökbúza - védelmezte a gyer
meket az apja - úgy vágjon az az olló, hogy ujjas is le
gyen, s még egy darnbocska maradjon (olmak: is, az elsza
kadás esetére. 

- Na jól van - Válas-LOlta 3 szabó - addig nyújlom. amíg 
csak lehet. Három nap múlva jöhettek 3 próbára. 

A jelzell napon apa és (ia pontosan megjelent a kabát
próbán. 

- Na lássuk csak. hogy sikertlI t "kihoznom" abból a ki
esi anyagból. 

A sarokban egy asztalon félig kész kabátok halmoWd
tak. Egyet kiválasztott közU1ük. a legnagyobb méretút, 
olyan kemény posztÓból valÓ!:, hogy az gyerek nélkül is 
megállott volna a szoba közepén. Ráadta a gyerekre. Az 
szinte elveszett benne. 

- Hát ez egy kicsit nagyra sikerült, de majd belenősz . 
Ejszen nem adtak: enned azóta. hogy megmértelek. kisebb 
vagy, mint il múHkor. Az is lehet. hogy sokáig vasaltam s 
kinyúlt. Meglátod. hogy jó lesz. Belénősz. legalább ilyen 
senkinek sem lesz. Mindenki megismer az utcán. 

A gyennek már ekkor keserves sirásba kezdeU: - Ne
kem ez nem kell. Ez nekem nem jó. Miért nem csinált 
olyant. hogy az nekem Ialáljon? 

- No állj meg! Lehet. hogy eltévesztettem. F'crsze. hát 
nem is ez a tiéd. hanem az 011. 

Anal elővett egy kicsi ujjast a halomból. egész kisgyer
memek valót: - Próbáld fel ezt. hátha ez jobb lesz - biz
laua a szabó. 

A gyermek kénYS1..eredeltcn azt is próbálla magára erő
szakolni, de nem sikerült. s emiall még nagyobb sírásra 
fakadt. 

- Ne cinnold a gyereket _ mondta az apa. - Még öreg 
komban is bosszúsan emlékszik majd vissza fl próbáidra! 

- Na jól van. A mesteremberek soks7.or tévednek. de 
minden ki igawdik lassan. 

Elővette a harmadiknak a gyerekre szabott ruhát. Ráad
u. 
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. - Csakugyan, ez lesz a jó. Olyan, hogy még Amerik.iba 
IS elmehel~z benne. 

- Amerikába? Hát az hol van? - vigasztalódott a gyer
mek. 

- Amerika? Az messze van. De éppen oda készül a fi
am, Döngő bátyád. Vele elmehetsz. 

E S1.avakra megnyílt a szomszéd szoba ajlaja, S belépen 
azon az a bi7.0nyos Döngő bácsi, a szabó fia , olyan Msz
évesforma legény. 

- Gycre. gyere - szólol! az apa - lesz egy útitársad 
Amerikába. Ilyen ujjas!. tudom lstell. még ott sem csinál
"ok. 

I - Eljössz velem - tolOOtla a tréfát a készü lődő legény. 
Eppen oda készülök. legalább nem megyek egyedül. Hol
n~put.in indulunk. Reád nem is kell jegyet váJtanom. el. 
VIszlek a zsebembell. 

A gyermek nem sértődött meg a tennete lekicsinyftégé
ért. inkább visszakérdezte: 

- Döngő bácsi. hogy mellnek Amerikába? 
- Ha érdekel, én elmondom neked. Ha kedved van és 

jössz, neked is kerítünk egy vándorbotol Keresztúron vo
natr:l szállunk. s megyünk sokáig. Aztán egyszer leszál
lunk. Hát uramisten. ott van egy nagy kerítés kolbászból 
fonva. Ott hátrak:ötik a kezedet. s át kell rágnod magadat a 
kerítésen. de nem szabad semmit sem kiköpnöd. Aztán 
van egy kerítés májasból fonva. Azon is át kell rágnod 
magadat. A harmadik kerftés már véresból van. Az úgy 
t.1pad hozzád, mintha csirizból volna, de ezen is át kell 
rágnod magadat. Ha ezt a kerítést is átrágtad, s nem ma
radt semmi hulladék utána.. már Ol t vagy Amerikában. 

Harsogó nevetés kísérte a világra induló legény előadá
sát. Kicsi Dénkó hitte is. nem is, hogy ez ti próbatétel va
lóban igaz lenne, bár sokszor hallotla, hogy Amerikában 
kolbászb(jl fonj~ ti kerítést is. 

- Hát csakugyan elmész? - fogta komolyra a SZÓt a 
gyermek apja. 

_ fgy határoztam - válaszolIa a vi lággá induló. - Itt ne
héz az élet. Ou hátha könnyebb lesz. Öten vagyunk gyer
mekek, két fiú s három lány. Földünk kevés. Abból megél
nUnk nem lehet. Az apám mestcrségét nincs kedvem foly
latni. Aztán elkedvetlenft ez a víztelenség is. ami Medesé
ren. a falunkbalI istencsapása. KUlönösen a számz eszten
dőkben. Mcgunlam kotomi ti kút fenekét azért a sáros vi· 
zén. amit reggelenkint magunknak s az állatoknak kimen
tek. Nem akarok többet hajnaionkinI sorba állni Gálkútjá. 
nál egy hordÓ vízén . vagy hozni ugyancsak hordÓval Si
ménfalvárót. Maguk ott az alszegen, Szénakertben, 
könnyebben hozzájuthalnak. ha lelakatolj~ a. kulat. HaJ· 
lotIam. hogy valaki bosszúból, a lakalOJás mIatt éppen a 
kútfedéjre. s éppen a lakatra rondított. 

_ Ez lis1.ta igaz _ ismerte be a gyerek apja - de a kutat 
én csináltaUam, nehéz munkával, hogy megmentsen B v(z 
messzi hordá~lóL Ha nem lakatolom Ic. eJhordj~ mások 
el6lem. s akkor én is mehetek a S7.0mszéd faluba vfzén. 

A legény apja a szabó iménti tréfáj:lból hamar átváltolt 
S7.0morú~gba.: _ ht akar h.:lgyni minket .. Hiá~ mar:aszla
lom s monoom. hogy ill is meg lehel élm. Ml csak III va-
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IlyunI.: luhon. Máshol sem könnyű n é let. lit vannak elte· 
metve 3Z elődök. Az anyja is. Es milyen u.ép in :I határ. 
Mennyi gyllmölcs a kertekben. Az erd6 rncgkoszOl1Ízza a 
hegy homlok:!!. A tél i fa szinte magától begurul a tetöről. 
Jobb lenne iuhon maradnia. Az idegen hidegen fogad. 

_ Tudom. édcs.1pjm. De ne haragudjék, :ami máshol any
nyi van. hogyelfolyik. ti vfz, én aminn nem szigorkodom. 
Akkor a vízhez kfvánk07.om s indulok. amelyiknek nem 
littni II par1j:lt. amelyikben úszni is lehet s hajózni. Hátha 
oU megsegít a7. ISIen! 

Oénk6. il gyerek. amikor az uljas után mell! az apjával , 
Döngő bácsi már messze járt. Az apa s ft testvérek tűnödve 
krsénék gondolatban az Amerikába indulót. 

_ Aztán hogy lö rtént az e lválás? -tudakolta tölük a gye
rek apja. 

_ Amikor hazulról elindult , megsimogalla a házal, az 
61:11, II kaput, II temetőben az anyja sfri:övél . hullOltak a 
könnyei. A falu végén Kutas vizéből mert'!ett még egy kor
SÓIlyil az úlra. - Szúkön méri, de szfvcscn - mondotta a 
kÚI scldánál. - MaslIátom . hogy milyen finom vize van. 
A falu hal:ir:\ból még visszanézett: 

- Na Nyfrioldal. Csere tető. Fej től - megl:itlak-e még 
valaha? 

A keresztúri :illo máson már vártllk rá a hasonló céllal 
induló fiatalok. Aki elindul valahová. azt engedni kell 
menm. 

El tel t éppen 65 esztendő, Az egykori Dénkó gyerekbiSI 
már idős ember lett. Döngő bácsiból pedig roskatag aggas
tyán. Hfre JÖII. hogy útban van hazafelé. Itthon szeretne 
meghalni. Apja rég meghalt, egyik testvére odaveszett II 

m:1sodik világháboníban. u'nytestv&ei is öregasszonyak 
lettek. Az egyik nagyobb vMosban élték özvegyi sorsukat. 
A f:lIuban még voltak, akik emlékeztek' cl.. Erkezésének 
hire izgalmat vál tott ki a falu népében. Hogy nézhet ki? 
Sok pénzt hoz-e magával? 111hon fog-e maradni? Mi lesz II 
sorsa? 

Reményik Sándor 

JAJ, NAGYOT KÉRTÉL ••• 

Jaj, Barátom, nagyot kértél tőlem, 

lehetetlenül nagyOL 
S ezen az egy ponton én kegyet
lenül makacs vagyok. 

Tizennyolc éve prédikálom; ma
radn i, s a fészekben megülni: 
Én segítsek Neked innen kimenekülni??? 

Nem segítek, Ha tehetném is: nem 
akarom, 
Szakadjon le tóból inkább a két 
karom! 

Híd ha lennék: vizzel vitetném el magamat. 
Viadukt ha lennék: beomianék 
a lépteid alatt: 
Alagút ha volnék: rád 
swkadnék szörnyű robajjal. 

Egy nllP:O" aztán megérkezell. Rázós szekeret fogadocl 
olyanl. amllyennet elmene. A falu hatiniban meg61t{totla II 
szekereI: - A hegyek. Il dombok, az erdök éppen 011 van
nak, ahol hagyiam. Mehetsz - mondta II kocsisnak A fal 
v~gén ismét megállltotta a szeko-et: - Inni akarok ~ K~ 
vlzéb61. 

Alig gy6zle nyelni a jó hideg Vizel: - Nincs ilyen jó" 
sehol a világon! z 

Amint haladtak e~ym ~nne~b II faluban, forgana jobb
ra-ba~ a kopasz fejét, vIlJon ki az, aki még életben VlIn az 
egy~onakb61. Feleletet kapott II kérdéseire, A SOk ismeret
len I smerős swrongatta a kezét, még megvillant II szeme 
egy-egy régi név h~latára. Elmosolyodott némelyik. arc lá. 
tására, Könnyek rOJtogatták. Egyre csak azt ismételgette' _ 
Óh édes szü lőföld . de jó. hogy újra megláttalak! . 

Aztán valla I! az elmúlt roppant időről: _ HajÓltam so.
kat a tengeren. J6I.laktam vízzel, ha itthon nem volt elég. 
Dolgoztam a bányában, ültetvényekcn. Utóbb leteleped
tem Panamában. Nem násültem meg. Nem volt rá idóm. 
Dolgozoom kellett. hogy öregkoromra legyen egy kis 
nyugdíjam. Sokat láttam, szenvedtem, alázkodtam. Kár, 
hogy nem hallgattam a marasztalásra, apámra. Immár ha
zajöttem. De vajon kelJek-e valakinek? Kevés nyugdíja
mért azt s7.eretném, ha valaki eltartana. Most még vizel is 
hordanék szívesen. 

De kérdésére nem kapal! választ. A közelebbiek már 
öregek. s másnak elég a maga baja, 

Néhány heti itt lét után visszament Panamába. Most mát 
véglegesen búcsúzott a falu határában: - Óh édes nW&
föld - mondotta. 

Egy év sem telt el. s a halálhfre érkezett. A magyarul 
még tudó társa írta. hogy a halálos ágyán is azt ismttelgel
te: - Óh édes szül6föld, mért is lettem hUtlen hozzád! 

Koporsójára szórták azt a maroknyi földet, amit hazul· 
ró l hozotI az utolsó ittlétekor. 

Asszony ha volnék: tan6ztatná
nal hosszú jajjal 

Farkas ha volnék: riasztanáJak 
üvöltéssel. 

Súaz 0'n.5 
Sz'k.lyudverhely 

Erdo ha volnék: kigyulladnék szörnyű 
lánggal. 

Túz-esoben haladhatnál csak rajtam 
által. 

Holttestemet vetném elibéd akadáJynak; 
Csak azon át inthess búcsút Erdélyországnak. 

Tizennyolc éve prédikálom: maradni, s a 
fészken megülni. 

Láttam a vért az ereinkboi cseppenkénl 
folyni, s zúgva dülni. 

Én segítsek Neked innen kimenekülni ? 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. .. 

Gyulafi Lestár (1557- 1605) 
A XVl. század unitárius irodalmárai sorába tartozik a 390 

évvel ezelOtt elhafározott Gyulali Lestár, aki t 866-ig a törté· 
nel lfók eIOn is ismeretlen. 

Amint Szilágyi Sándor .Gyulali Lestár törléneti maradvá
nyai elmti tanulmányában elmondja (Történeti Tár, 1893), 
Szabó Károly az elsi5, aki részletesebben foglalkozik króni
ka.frónkkal. Azonban följegyzéseinek egy része elona is is
meretlen marad. 

Maga Szilágyi Sándor GyulaIii kora történetfr6i között so
rolja föl. (.ErdéJyország történése;", 1866). Jakab Elek uni
tárius tórténelirónk David Ferenc fogsága és halála körül
ményeirOl szóló följegyzésében szól felöle. Alig néhany 
mondatos életrajzi ismertetése ulán Szabó Károly (.Gyulali 
Leslár följegyzései", 1881). Szilágyi Sándor .Gyulali Lestár 
történeti maradványai" 1894 (B9Öthy Zsolt A magyar iroda
lom történele 1896), és az unitárius Bodnár Zsigmond iro
dalomtörténész foglalkozik személyével és iroda
lomtörténeti méltatásával, az 18OO-as évek második lelé
ben. 

Az 1900-as évek elején Sebestyén Józsa fr nagyobb lé
legzetű tanulmányi Gyulali Lestar történeti maradvanyai
nak miNelődéstőrténeti vonatkozásai ró!. (MCrvelö
destörténeti ~rtekezések, 1905) Az 1900-as évek második 
felének elején Jakó Zsigmond (.Iras, könyv, értelmiség", 
1976), Szabó György (.Abaláji Gyulai Pál" 1974) és Genat 
Nussböcher (.Adatok Gyulali Lestár utazásaihoz' 1971 ) 
foglalkoz ik krónikairónkkaJ. 

Az emlftettek kisebb-nagyobb tanulmányainak lelkutatá
sa, ősszegyú~ése és rendszerezése alapján ma a követke
zöket tudjuk Gyulali Leslár lelöl: 

1557. szeptember 20-an született, Eustachius napján. 
Innen keresztneve, mely magyarosan Lestárnak hal"lgzik. 

Ap}a János (+1559), a hires vhézként számon tartott 
veszprémi kapitány LászlÓ testvére. Anyja devecseri CSÓ
ron Dorottya (+1590). 

A gyermek Gyulali Lestár 16 éves koráig Szigeten, Ké
menden és Körmenden nevelkedett. Ezt követően a bécsi 
császári iskola növendéke, ahol tudományos képzettsége 
alapjait szerzi meg. 

Még ifjú korában Erdélybe, nagybátyjához Gyulali Lász· 
Ióhoz került. Itt kezdödik polhikai pályafutása, melyet kilenc 
követ járása tesz emlékezetessé. 

Geréb László (.A hazai osztályharcok irodalma 1526-
1660",1955) teirja, hogy Erdely a századfordulón hármas 
nyomás alatt szenved. Nyomja a császári adó, a garázdál
kodó zsoldos katonaság, és az ellenrelormáció. 

A kor kulturális életeről JakO Zsigmond jegyezte fel , hogy 
a korabeli kulturális élet középpontja a hatalmas könyv
tárral rendelkező lejedeimi udvar, de nagyobb könyvlárral 
rendelkeznek az udvar humanista műveltségü főt isztViselői 
is. Ezek közül Jak6 két unMrius főt isztviselőt emek ki: a 
humanista Gyulay Pált (Unitárius ~Iet. 1990), és a törté
netír6 diplomata Gyulali Lestárt. 

A Gyulafrv-al foglaltoz6 munkák krónikaír6nk kettös állá· 
sárói tesznek emlhést: udvari thkársá9áról és követi mifJÖ· 
ségérö!. Oe tudunk egy harmadik ról, a konyhamesteri állá
sáról is. 

Gyulal i udvari titl<.ári állásilt illetöleg Szabó KáJoly és Se
b9styén Józsa jegyzik től, hogy krónikawónk egész életét a 
Báthoryak szolgálatában éllo le. A foiadelmi udvarba nagy
bátyja, a már oml~ett Gyulali László révén korü! be. Lestár 
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Báthori Kristóf és Zsigmond alatt is fejed9lmi titkár1<.ént 
szolgált. 

. A másik állása - ha ezt lehet állásnak nevezni _ a követi 
tisztSég. 

~mint N.ussbli.c~er_ Ifja, Gyulall igazi .utazó nagykövet", 
aki ~kat lárt küHöldon, dlszes küldőtts8g 61én. nom &gf_ 
szer t~kos megbIzatásban. M9Qfordult a bécsi és a krakkói 
udvaroál, de vezetett követséget Szatmárra ls ahol előbb 
Rudo" császár megblzottaival tárgyalt Bátho~ Zsigmond 
képéb9n, Erdély megtartása felOl. Második itteni kÖvotsége 
alkalmával Bástánál képviseli fejedelmét . Harmadik útián 
hazatérési engedélyt oszkőzö~ ki Borbély György és társai 
részére. 

Sebestyén Józsa Irja le, hogy Gyulafi lengyelországi útjai 
nem csak hosszúak és láradalmasak, hanem sokszor ve
szed91mesek is. Az alkalmak.ként öt hlitig tartó kövotség ki 
van téve ellenséges csapatok vagy rablók támadásainak. 

Ami a harmadik allását, a fejedelmi konyha leletti fel
ügyeieteI illeti, az csak névleges áliás. Azt a célt szolgálta, 
hogy legyen ürügye Gyulafi évi 350,- FI lizetésénok, har
madmagával való asztaltartásához, valamint téli és nyári 
ruha juttatásához. Sebestyen f~a le, hogy Gyulafi ezekro a 
juttatásokra nagyon rá voll szorutva. Ugyanis a lejode!em 
kegyét soha nem használja föl a maga javára. fgy sem bir
toka, S9m vagyona nincsen. Egyetlen adománylevele is
mert 1591-ből, melynek értelmében a fejedelemtől meg
kapja az udvarhelyszéki részj6szágot. 

Ami Gyulali irodalmi munkasságát illeti, Szabó Károly -
Bod Pétert idézve - mondja, hogy Gyulal i megfrja a .maga 
idejebeli dolgokat." Szabó azonban úgy véli, hogy Gyulafi 
nem hagy hálra történeti jellegü munkát, mert erre sem tit
kári állása, sem követjárásai nem hagynak idöl. Ellenben 
hátrahagy naplószerű löljegyzéseket, melyek azonban 
csak gazdaSági ügyeire és hivatalos müködésére vonat
koznak. 

Szilágyi arról számol be, hogy Gyulali a különbözO he
lyekre tett útjai alkalmával jegyzetoket készft. Följegyzi 
mindazt, amk lál , hall és tapasztal. Szilágyi szerint ezek a 
följ9gyzések naplószerüek. Nincs bennük kronológiai rond. 
A hallottak és a tapasztaltak egymás után v9Qyesen követ
kinnek. Szilágyi azt gondolja, hogy e följegyzések egy 
torvbe vett nagyobb történelmi munka elökészftését szol
gálják. 

Sebestyén Józsa is úgy tudja, hogy Gyulafitól összelOg
gO történeti munka nem marad fönn. Am~ ismeriInk, az az 
1565, 1566, 1571. 1572, 1573 és 1579-es évekrevonatko
zó följegyzései. 

Bodnár Zsigmond szerint Gyulafi följegyzései részben la
tin, részben magyar nyetvOek. 

Makkai Sándor (,Erdéty öröksége", 1941) a gazdasági 
és a hivatali lermészetü följegyzéseket is igen ~esn!,k 
tartja. S6t Gyulal~ az elsö féi évszázad három legJObb tor
ténésze közölt eml~i . 

Szabó és Sebestyén tudós~ása alapján is.mert, hog~ 
Gyulafi lönnmaradó !őljegyzés9i .a budapesti Egy.~teml 
Könyvtárában a Paray-lele Coll~tJO L~UJ. és LIX. köteté
ben marad fönn. Mindkett6 szennt a Jegyzeteket eIOször 
Kolcsár István adla ki. A teljes kiadás azonban Szabó Ká
roly erdeme. 

A Wenczel.féle kód9xben fönnmaradI Gyulafhól egy .Ex· 
cllilrplák" és egy .Annalesek' c. ~unka, mely~ pár Iapnyi 
rövid kivonatos lóljegyzes Gyufafl olvasmányalrÓt. 
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lu .Excerplék" klasszikus Irók ldéz81,H tartalmazza. 5 9-
bestyén föltételezése 8%8rlnl ezeket Gyulali olvasás köz
ben jegyzi le, az emlékezetben való tartás végett Ezeket 
Sebestyén azért tartja értékesnek, mert magludhaló belőle, 
hogy mh olYas egy XVl. századbeli mOvelt ember, /is hogy 
milyenek il kor tudoményos Ismeralal. 

Sebestxén azt 18 lölemlfti, hogy Gyulall 8z"'e"n foglal
kozott a h~. kltrdéselvel, de bOséges ismerelel vannak a tu
domány minden ágé~an . Egyébként ls legnagyobb érték
nek a ludományt lartla, 

Szabó Károlynak vlln egy u$szerO föltétalezése Gyulali 
följegyzésait il!etoon. 

G .. N~ssbacher Gyulsl! elbeszél6 kedvét és leh8ls6gét 
em~h kl. De nagyra ért~eli szándékát és v'lasZlot\ elj'''_ 
sát IS, A kor. esemé~yelfÖI -történeUmi igénnyel _ Irt ma
gyar nyelvQ Jegyz8lelt példaad6nak mondja 

E szerint Szamosk/lzy fölkéri II fontos állást belöltő Gyu
la/it hogy il nagyobb eseményekr61 készftsen számára föl
jegyzéseket. Gyulali - Szabó szerint - szIvesan lasz ele
get a fölkérésnek, mert ezzel annak a tudománynak tehat 
szolgá/atO!, amellyel- teendől miatl- nincs ideje foglalkoz

ni. 
Sebestyén Józsa nagyra értékeli Gyulali történal[rói 

munkásságát, mert abban megtalálhat6 a lörtén'7tlrás két 
al6löltétela: il pártaIlanság és a pontosság. Tárgyilagossá· 
ga annyira rányomja bétyegét munkájára, hogy ~böl még 
az sem derOI ki, hogy melyik vallásfelekezet tagja. Melles· 
leg Sebestyén szerint csak se~h~tö, hogy p.rot~stáns. Vi
szont Sebesi Pál határozottan tudja, hogy unllánus. 

BBÖthy Zsoh szerint Gyulali a humanizmus utolsó lelvil
I~ásának, és a la!in történe~lrás ~ásoclvjrégzása korának 
k.!"melk~ egyénISége. ~Inl IfJa, Gyulali nem pályázik 
torténeUml babérokra MégIS napl6szerú följegyzései em. 
tékirattá növik ki magukat, II azokat örrzel1enOI, a kor törté
netének me:glrásával loglalkozó Szamosközy rendekezé. 
séra bocsátja. 

Sebestyén Józsa még a Gyulafi fI'Ia Báthory Kristóf-léle 
slrversrOl tesz emIltéSl, Nussbacher pedig a latin verseirCil 
és leveleirOl. Ezekröl azonban nincsenek följegyzések. 

Szjgoru tárgyilagosság jellemezi ~ polilikai pál1O~ küz
delmeiröl szóló följegyzéseil is. Tulajdonképp.en egy~k p~rt 
melleU sem száll sIkra. A történelembölle tudja vonlll a kö
vetkeztetéseket. Ezért bölcs mérsékletre inli a pártosodó 
honlitársail. 

A XVI. század e kevésbé ismert történetlfója 1605-ben 
fejezte be életét. Emléke 390 éven túl ls egyházunk XVI, 
sZ.-beli nehézségeire hfvja föl a figyelmet. E nehézségeket 
Gyulafi a hitbeli állhatatossággal és a történeUrói tlsZlánlá
tással igyekszik ellensúlyozni. Mintegy létva a következö 
század nehézségeiböl kivezetö utakat, magveti az alapját 
annak a történeUrltsnak, melynek XVII. sZ,-j kápviselöje az 
unilárius Hidvégi Mikó Ferenc (Unitárius ~Iet t 995, 3, sz.) 
és Segesvári Szabó Bálint. 

Sebestyén Józsa szerint Gyulafi tisztában van azzal is, 
hogya lörténetlrás legföbb kelléke a pontos értesűltség és 
az események hCi megörökl\ése. 

• 
leraija hoIrnijá! a padlWa, egy bögre zsí1, 

kenyere! és hag~. MegY az bIb6CIé Illőn . 
A IliI fölött YÖl'ÖS vantlbal'l ál a nap. A Ilii: ga
zos mez6ség. AlIán egy kiilvárosi utca, egye
nes, akár a gyaM: asztaláb. A város onnan n. 
dIJ már belelii, Reggel van. Megigazlja ba
~, boI~ lelveszi, olyan az a boi, mintha 
halodik ujja 00tt volna, egy nagy p6t-mutalOOjj, 
fel kell csak emelni és megvizsgalllalja ve19 a 
viagotl- Megint egy napl- mondja. 

KÖlbel4pkadi a telepet. 

Ahogy az eISÖ fordulói belejezi, az brMZ 0l
dalán szem!igyre veszi napI~ál. - EJöveszi a 
bicskájál. Vonalai húz a napllYba. Mlldennap 
egy vonal, mlndEH'lnap egy IigYtllmeztetés, 
hogy szalad az \db, a régi bari!.!, de úl elEH'Iség 
is közben, az kI6 szalad és egy mésik napol 
hoz, és visz is egyet. 

A roválkákal összead'J8. Egy éve dolgozik ~I 
és liWodszor is 1ó)6n az esZlendb. Az ,islen 
Mia mögött" is megy az idli nagyon. Legyint. 
Indul sz<+"ásos kOOltpra 

A fábIzolI hatalmas rOOkök SOIjaban .. 
nak a taleIepen, jalW 'ek rajtuk, lestéldlel, 
krélával . Hos.szú juharok, lenyök laks.zenek 
egyrnason a kedés mellett. Egy lilméIer. it
ny6 vágyakozA$$al igYeIi Wpé$M, millka azt 
mondri: - ln vagyo!ll láss rnegl-1iomOfóO. 
3Imásfót való Ieny(! vagyolL - Odaér eléje. El
nézi hcmÍlI6mél. 

Nyolcvan 
(Apám emlékére) 

Nézi a lEH'Iy6I. -Isteneml Amikor Hornof6d
almáson, a nagy leny.oeseld:len körbejárt! oe 
légen is volt! RagYOgOII a taj, az utak, az em
bereid _ Emlékszik az akkori idöIIJe. Aztán hir
telen magéra eszmél: - Nyolcvan éves va
gyok! - Nyolcvan! 

Elnézi a hosszU lenyötírrzsel. A repedés&
ket rajta, a maradék háncsokaI, aztán rokkant 
bal kezét, bakanC:S.M. A messzeséget, a t'YCIi 
utcékal, a kéklő vtztorony mzsdás kapuját . le
ül a lEH'Iybre. Nézel6dik. Ráül botjéval a 16m· 
re. Döng az, minllla lelke volna, minllla jajgat
na. Megcsavargalja a bot jét. A ni/9 van., 
most gyulladlan lebeg a v~os lelen. A falelep 
védekezö&n hirzódna érnyé\4)a oe nincs rá 
módja Sislerr~9 a 1orr6sá.g a kövek közön. 

S ekkor érkeznek a veooégei. Négy-61 ve
réb, gaiarrbok, baromfiak. Kapargalnak a fe
ny6 aI6tI. SUrge1i1. ts ö nom feledkezik meg 
barétair61. 

- De rám szok1atokl Hogy' rám szoktatok;! 
Na menjetel\! - S maradéko! ször a 1EH'Iy(! elé. 
~ögook, Rmodnak a madarait Fene 

ügyes j6szégja, hogy e/nyomja a kis ijt=NkeI: -
HaMI Véri csak! - M~ ellátom a bajo:b!I
Nézze meg az emberi sehogy se tud randeI 
lartani kölÖ!1Uk. 

Az1án a kecske jön. Belenéz szelid szemé
be. Megjelenik a szöcsks is, meg laJ'n 'ri 
utolsó szarvasbogár. M~ eIöIIe, m,yt. 
hogynem köszöntik. 

Ketemen Miklós 

Ez az ö rokon$á.ga, ka már lMyire kiIuIotI 
az ~. Ez az fl kUrulkozásénak helye, iti 
6rzi a legjobban magál- a ienyfl kClz&lIbM. 
Ve/ük tbl! "lI6r.iI naponta, játszk valí:!(, sze
IJeIen go.ootrkodk is, ahogy ez már lenni 
$zolloll életében. 

A sz6cske nagyol ugrik eI6IIe, megmutalja, 
hogy mk luci. A madárcsapat megillet6d6llen 
nézi a mutalYánrl. AlIAo ~ hallgalják a 
fClszélak ziuenését. Besz~ a csend. 

S 6 is beszél az aIIatjaival. - Sz4pek vagy
toki Szépe/d - mondja 

Aztiin szélszélednek az általok. Zstlbadtan 
remeg a levegö. 

Maga elé néz. NegY"enkatos ~ a por. 
ban göcsÖl1ös botja a kelrlbeo. Piros keze -
az ~r&k győkérzetéYel, hepeh~ leli - b&
k9:Sségesen az 6Iében. 

_ NyoleVanaS országÚ1~ vagyok málI ~ 
NyoIcvanl De nem logrlam el még, Wégl-Ió
éllja. Remeg az alla. 

A !enyCIl6rzsét Iogl!! erosen, mi'rlha. onnan 
akarna erOI merteni. AlIMr &ssze4eszr ksZlll 

és ott a maPl~ a MiaI~:wt
hogy a $l9f1lll is be/elllfmalozik az 
ba . .Mert tied az «nAg, a halai?"', és a ri
csAdgL ~ az iméi az ÖViiéIt, ott a le
lep udYarén, hangOSaI1 . 

Enyedi ZsIgmond 
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TOROCKÓ - AZ UNITÁRIUS RÓMA 
Jókai Mór (1'\.,1 az "Egy az ISIcn" dmG rnúvébcn. A Tri

anon előlt Erdélyne \.: és Magyarors7.:lgnak is gyÖllgysr.cmc 
vOl l. Csodrtlruos környéke. srJ ldás. erdővel. Icgelókkcl fc
deu h.11:l1mns hcgyvonUJ.1t - Sl.ékclykó - öle lő védelmé
ben, völgyben fekszik. A szem ben lévő Egye.~k6ben fakadt 
foms látja cl vízr.el évs7..ázadok Óla TorockóI. Hatalmas 
vti!yúkk:ll és medencékkel körtl ]vctt kutak vannal: falu
szene, II lInndóan csobognak és kitUnó, finom hideg ivóvi
ze van. Az oU lakók Vajomak vagy Csurg6nak hívj ák. A 
medencék és vályúk a mezőrő l 
haz.1Ién'i álla.ok ilalás:ira is sz.ol
gálnak. dc az asszonyok nemrég 
sulykollák. mosták in a ruh:1kal , 
vagy a kimosott ruhát ide hozták 
kiöblftcni. 

Voll szerencsém többször" is 
ItIIni. iu valóban "kétszer kel fel a 
nap" (Jókai: Egy az lsten) E lő
szOr a Kisköcrdeje felöl tűni k fel 
a hmalmas napkorong. majd pár 
pere múlva eltúnik a Székelykö 
mögött . hogy ismét. mOSI már 
véglegesen a K61yuk felett emel
kedjen rel teljes pompájában. Sok 
széplrót megihletett Torockó 
szépsége. múlija. különleges lör
ténelmi sorsa.. 

királyi város voll abban a"l. időben 2000 lakoss,11. jelenleg 
6-700 a léleksrA'im. HIres köl.épiskoláj.1 i~ volt konviktus
So1\' ill tanult egy ideig ~ri~~11ános unitárius püspök. a 51.t
kel)' népkÖJtés1.et gyűj t ője ~H Vadr6-t.Sák H

). Nagyapja ill 
volt vasbányáS'l. teMt családja Torock6ról S7~rmfll'.ik. 

Már IV. Béla magyar király Felsö-Aus7.t riából hm.ott tc. 
lepeseket a bány:ík feltárás:im. megmúvelé$ére. E1.ek utó
dai most is élnek: Z.~6. Ekk.'irt. Kri1..a. Vemes. Batár ve
zctéknevúek. 

A székely te lepesek: Tóbiás, 
L'ir~r. Kelemen. Tamá~. Péter. Pál 
vezetéknevűek, de igen sok Ki
mly. Sr..ékely, Simándi csaliidnév 
viselóje él ma is ott. A bányák ki
apadása után Iellek polgárok. ipa
rosok. szorgalmas. jó munkás em
berek. 

Jókai hfres regényét minden 
unitáriusnak ill ik olvasni. ismer
ni. irt róla GyaHay Pap Domokos 
aVaskenyér. Ignáez Rózsa a To
rockói gyász. Babay József a To
rockói menyasS1.ony c. műben . 
melyek egy időben nagyon nép· 
!>leru olvasmányok voltak. A tel
jesség igénye nélkül csupán emlé
keimet írom meg. Látogatásaim
kor tapasztaltam. hogy szorgal

A fénykép ilJ . Pál Józsefet ébrézolJa egy 
népvlseletbe öltöztetett babával. 

Torockó unitárius lemploma kb. 
500 éves. eródtemplom (vártemp
lom). Három harang hlvja a hlve
ket istentiszteletre. s sirmja az el
hunytakat. Ha az e lSŐI húzzák (be
harangozás). akkor ke1.denek öl
tözködni a •. templom01..á.shcrLH. 
Második harang.sz6nál indulnak el 
szép komótosan. hogy a harmadik 
harang HösszchúrlS1ira" megér
ker.zenek. A templomnak négy be
járata van. Nem egyenként szál
lingóznak be a hivek. hanem a 
templomkertben összegytilekezve. 
kor és rang szerint. Elós1.ör a fér
fiak. a legidősebbek foglalják el a 
helyUkel. A másik kapun az asszo
nyok úgy, mint a férfiak. külön 
kapun a lányok. gyerekek. A pap 
és a csaliidja is más kapun jön 
be. mindenki a részOkre rend· 

mas. összetartó. családszeret6 a lakosság. Messze földrő l . 
ha tehetik. hazalálogatnak. mert bizony sokan elsz.1rmaz
tak innen. A esaládfenntartó apiik ügyes kőművesek. kófa
ragók. messze vidékekre elmentek munkát viiIIaini. mun
kájuk!.:.11 a csaliid j6módjiit biztosl1.,1ni. A falu körül nincs 
sok termöföld. a körülölle lévő szikJás hegyeken emberi 
eröveloadrágs1.íjparcellákat hasltollak: ki. ezeket megmun
kii lják. Asswnyok. lányok híme-lllCk. szőnek . fonnak. szép 
népviseicIÜket ma is nagy ünnepeken. esküvőn . konfirmii· 
láskor viselik. A torockÓi uteawr jelleg1.cles stílusban 
épUl t. sz.'isz módra készült Mzak. alápincér.ett 4- 5 szobás 
lakások. Ma már er.eket is al. igényeknek megfele lően 
komfonosltották. Tomkos húak sok virággal. S'dpek. a 
bennUk lakókat is jól ismen Ulc. Valaha vasércbány~/..altal 
foglalkoztak. de a bányák kimerültek. Lakosait réS'tben 
SzékelyR)ldról telepftellék ide. majd Mária Terézia idejé
ben S7~S'1. telepesek1r:el népesftették be a török dúliis ut;1n. 
Ennek emléke az építkezés. A S'l.omszéd falu Torockó
s7.entgyörgy. ill a Torockai grófok voltak a jobb.'lgytanó 
uras.'igok. Sr.erellék volna Torockó népét is a jobbágyaik 
kÖl,é sorolni. fől eg a bány:!k jövedelmét megszcrezni. de 
Torock6 népe sikere.~n védte a kiharcolt jogaikat. S1A1bad 
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S'l.eresltell helyen ül. ezt évszázadok óta Igy. ilyen hagyo
mányosan csinálják. 

TemetójUk a .. Birge" (Bcrgból alakul t) hcgyol~lban 
van. sziklába vésik a koporsók helyét. ez olyan. mmtha 
kripta lenne. A halottat a templomkertben az em: k.ijelölt 
helyre kihelye-I.ik. a szertartás ;I templomban 1I~1él\lk: ~ 
előzúleg ;I halottasházbaJl a fel ravatalozottat .. VHT:lSZlják • 

csak :l temetésre klsérik :l gyászol6k ól templomhoz. 
OrMn Balá1,s:l .. Székelyföld" efmií munkájában sok fe

jezetet szen1c1 Torockó történetének. aj~nlom elolvasásra. 
A kÖ'l.eli Nagyenyed hfres kollég i um~baJl sok .torockói 

fiaiaIla null és tanul. a kicsi t tehetlisebb polgárok Igyekez
tek legalább egy fiú t iskol:iztatni. Nevezc t~ esem~ny. 
hogya Bethlen Giibor által ~Ia~ítoll nagyenyedi ko llég l~,!, 
diákjai a török vCS'l.edelem Hiején a SzékelykO bartangj3J
ba menekültek a török hOTdák elóI. Hónapokig. amfg a vc
S"ledclem el nem múlt. inlanultak. lakt.1k. 

Remélhetócn leS'J.llck. akik e kis írás elolvasá.<>a után 
kedvet kapnak és e1ut.1znak. hogy TorockÓI kÖle lebbrOI is 
megismerjék. 

Pál Józsefne S. Iren 



• 
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A mai Torockó 
KOlön le8c.~ élményben lehel res7.e az idén nyáron To

rock6rn 1:llog:1I6 turiSlánn/c A Néplanács épületének. egyik 
Icrmt!ben ti Népmjzi MÚ7.cum mellett egy galéria 
nyDt. A Galéria megnyitását dr. Tóbiás Károly. a kali
forniai Berkeley Egyetem proCesszorának al adománya 
teUc lehetövé. melyet (I trngilcus sorsú Tóbiás Éva húgának 
az emlékére 3dolt. A Galéria Wass A/ber! (1896-1969) ké
peinek bcmulatásáv31 nyitona meg a kapuját. mivel ó volt 
az a fesU5mlivész. aki évtizedeken ál szenvedélyes szere
leuel restelle Torockói és környékét. Olajfestményeinek 
(35 db) és gyönyöríi akvarelljeinek (Il) témái a Székely
kő. Torockó és Torockószentgyörgy ulcái és lakói. Képei
nek különös hangulatot ad. hogy figurái torockói népvise
leiben vannak. Mintha ötven évvel ezelót! Wass Albert 
megérezte vciolI. hogy meg kell örökílcni az. utókor szá
mára ezt a népviseletet. men kihalófélben van. 

A nagyb:tnyai iskola stnus:'iban festett Wass Albert. Ké
pei a fény-árnyék játékkal. gazdag szfnviJágukkal nyerik 
meg cls6sorban a szemlélllt. 

Szeretnénk. ha a Galéria a barangolásban megfáradt tu
risláknak lelki rellidUlést nyújtana. 

A Galéria működésével kapcsolatban minden javasiatol. 
ötletet e lőre is megkös7.ön 

---~~ 

Hantz Um Irén 
a Galé rIa szervezöje 

Wass Albert festménye 

Interjú Kriza Dániellel 
A riportot t.gy J2 él'es ifjú kész(tet

ft iskolai dolgozarkém. OI\'ostJillk sz(
vt.s [igyt.lmébe ajánljuk. 

Kri7.3 Dániel. a nagy Kriza János 
ükunokaöccse adla az interjú!. Laká
sában számos. Kriza Jánossal kapcso
latos ill. Kriza János ::\ltal in könyvet 
óriz. Felesége néprnjzkutató. Szobá
juk faL1n fUgg a híres ös. Kriza János 
és felesége. FOzy Borbála arcképe. 
Huga összeáurt~ban jelentek meg 
Kri7 .. 1 Jánosról öss1.cgyiijtÖlt lanul
mányok. a Vad rózsák reprint kiadása. 

Kriza J:\nos 181 l-ben szUletett és 
1875-ben hétlt meg. Édesapja id. Kri
za János Torockór61 származott. ahol 
bányász vol t. Gyerekkornt Torockón 
töltöue. ahol bányásznak lenni mngot 
jelentetI. Cs.'Ik ezután következett 
megbecsUlésben a lelkész vagy a ta
nár. Id. Kriza J:\nos bányáS7.balesetet 
szenvedett, melynek során a karja 
összeroncsolódott. Hiába forrtak 
össze a csontjai, a ke"t.C béna maradt, 
ezfn • .félkezú Kri7.a Jánosnak" ne
vezték. Ezután csak papnak mehetell. 
A kol07.5vfui unitárius tanodába járt. 
majd unit.1rius papként Nagyajtám 
került (S1.ékelyf'öld rés"l.e az Etdóvi
dék is). 1809-ben. 3 felesége VOll. a7. 

első kettő meghalt. 13 gyermeke kö
zül Kriza János az első házasságából 
született 2. gyermek volt. A szabad
ságharc után 70 évesen halt meg a pa
pa. Másik fia Kriza Sándor is hosszú 
ideig pap volt Nagyajtán. Ifj. Kriza 
János szerelte a tanulást. a torockÓi 
altanod:l.ban tanult 4 évig, sikeresen. 
Kés6bb a kolozsvári unitárius tancxL1t 
végezte el, majd pappá szentelték, az 
184O-es évek elején. Ezu!.:ln Berlin
ben tanult 1835-37-ben 2 évig, ahol 
megismerkedett a német Grimm tesl
vérek, a híres meseWk tevékenységé
vel. Tanulmányait a Friedrich-Wil
helm Kaiser egyetemen folytalla. Né
metországban a népi kultúra feltám:>a 
akkor vált kll lön tudom:mnyá. Haza
lérve már elkötelezett je volt a népi 
kultúm gyűjtésének. Visszatérve Er
délyben Kolozsváron véV.e1t lelkészi 
szolg:ílatOl. majd később a Szamos 
menti városban lett teológus-tanár. 
ahol igen hamar irodalmi munká.-.sá
gOI kezdett. 

A Keresztény Magvető c. erdélyi 
tudományos folyóiratot Nagy Lajos
sal egyIlIt indftOlta el 186(}.ban. 

Petőfi Sándor kortársa volt. Kriza 
János is igen sok s-dp verset Irt. 

Egyik legszebb verse az • .Erdóvidék 
az én hazám". Né~ny versét meg is 
zenésítellék. 

J elent ős fordu lat volt életében. 
hogy Gyulai Pállal és Arnny Jánossal 
barátságot kötötL (Gyulai pál kolozs
vári költő, Arany János pedig elis· 
mert költó volt, a Tudományos Aka
démia főtitkára.) Komolyan biztatták. 
ami, hogy irodalmi munkásságot 
folytasson. Kriza János pap társait, 
tanftványait is felkérte a gyiijtésre. 
amelyet az l840-es évek elejétől ha
láláig folYl3 tQII. 

A szabadstigharc (1848-49) bukása 
után következett az abSl.olutizmus. 
amelynek szigorú, zsarnoki u.ral,:"a 
alall alig volt letletOsége az uMáriu
soknak a működésre. Az abszolutiz
mus enyhIllésével. 1861-ben, az elő
zo unitárius püspök halála u!.:ln az ár
kosi zsinaton (erdélyi egyházi érte
kezlet) pllskökké válaszlot!.:lk Kriza 
Jánost. Püspökké választás:1t ann~ 
köszön helle. hogy jetentős i"?"alml 
munkássága vOtl, magas foku mű
veltsége. teológiai wdása, és népsze
rű volt. 1875-ig volt püspök. 

Sokat (ogl3lk01.o11 irod:ll~maJ. 
néptöltés:zeucl. Ig63-ban megjelent 
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a Vadtó7~ c. könyv cls(i kötete, me
lyet Kri1.3 fn. és amellyel nagy elis
merést vfvoII ki. Folytatása halála mi
aU sajnos kéziratban maradt a Tudo· 
mányos Akadémi.1nál. Arany János 
fia, Ar.lIly Us7.ló válogatolI be lőle, 
dc összefoglaló műként nem jelent 
meg a kézirat. A háooníban megsértIh 
II Tudományos Akadémia éplllele. és 
az éplllet helyrehol.alalakor sok kéz
irntOl is elégeuek a kátclnyozáshoz.. 
Később víz önlöne cl a pincét. ahol 
őrizték az énékeket. Szerencsére Ger
gely Pál vé letlenlll észrevelle, hogy II 
papírok közölt ou vannak a Kri7.a
kézirntok is, és énes(teue az Akadé
mia mtitkárál. Az Akadémia meg
mentelle a kéziratokat. vagy azok 

nagy résztt, mivel nem ludni ponto
san. mennyit égenek már el ezekből. 
A kézirnt egyes ren.ci megjelentek a 
Székely népköltési gyűjteményben. 
Kriza János egyébként rengeteg anya
got gyűjtÖlt segftőivel. a fennmaradt 
kézir:ltanyaga kb. S-ó q. I gnácz Ró
zsa: Torockói gyász c. könyvében (r
ta: A lanúságot él6vé, erőssé akarta 
tenni: "a Székelyföld az élő magyar 
nyelv classicus földtésze~. Ezt Igy 
hille. azért élt. hogy életével eZI bizo
nyfthassa. 

magyar eredetúek. Ezt a viUll hlvták 
"Vadl'Ó~·pemek.- Valójában a bal. 
1:l<!.1k mind a magyar. mind a román 
?ép költéS7.ctében meglnlálhatók, tel
Jcscn más azonban a slflusuk. A ma
gyar ballar!áké rövid. pörgő, 

Kriza 1:1~ tagja volt a KiSfaludy 
T~~gnak IS. TeolÓgiai tanári és 
um~us pIIspöki levékenysége mel. 
lett kiemelkedő volt az irodalmi mun
kássága. Sokan meg is vádalták. az. 
zal, ho~y a népköltési munkája, gyfij_ 
tése ~lI.att elhanyagolja a pllspöki fel
adatrut. Irodalmi munkásság:lért hálás 
is lehet az utÓkor. Hagyatéka olyan 
nagy, hogy máig sem tudták rend-

Kriza Jánosnak a székely balladák 
megjelenésekor sok irigye is volt. A 
Vadtózsák c. népköliési gyűjteményé. 
ró t heves viták folytak :azzal kapcso
latban, hogyaballadák román vagy 

szerezni. 
K.veczkl a olt 

BALLAG 

.. r/Ölted a kilzdb. ~IÖlt~d a pMya, 
IIZ rrÖl/en cs.7gg~d. az erós mrgállja. 
És t.,dad az erö micsoda? - AKARAT, 
mfly ~/öbb ~agy utóbb, de boroS/yánl (Ua/I" 

(Arany Jánas) 

Mostanában a megmérettetés csengői verik fel az Alma 
Malerek csendjét. Hány meg hány diák szive ver heveseb
ben ezekben a lázas ünnep- és hétköznapokban. Ballagá
sok. búcsúzások, érettségi vizsgák, felvételi próbálkozások 
idejét éljük diákok, szülök, rokonok, barátok. Miért szebb, 
miért meghatóbb ez az idöszak, mint a többi az egész ta· 
nulmányi esztendö folyamán? - "Mert benne van az 
élet,IBenne van az újrakezdés magja." Még a tavaszi és a 
nyárelejei hangulat ls lokoua, érzelemdússá teszi ezeknek 
a hetaknek, napoknak a pillanatait . Az. ember·termés re
ménységének igézete ejti rabul, babonázza meg a végzöst 
és az aggódót, a kezdeni indulót és az érte imádkozót 
egyaránt Mert ilyenkor hatványozottabban érezzOk felnÓl
tes, ifjú álmodozással, fiatalos feln6lt megtapasztalásokkal, 
hogy mennyire vállainkra lette lsten a pvendö, a holnap 
megálmoclásának és megteremtésének minden gondját
bajál! Nem törOdne már ISlen velOnk, ezzel a világgal? 
Nem errOl van szól Csak mindig nem foghatja a kezünket. 
Teremt6, csodás teNévei elindltott, talenlumokkal megaján
dékozott, szabad akarattal felruházott, - és a m.stermCívet, 
életOnkel mi kell megalkossukl 

Ballagó gyermekeink, elindulni, újra kezdeni készQIOklls
ten után mi is elengedünk megval6sftani önmagatokat. Az 
eddig szorHó kezek már nem érnek el mindenhová széles 
e nagy világban, de • megszokott, bátorságot, önbizalmat 
adó melegét mindenhol éreznetek lehet és kell. Ahogy fel· 
nOttekként hosszú tél\oztások, bolyongások utan "visszafu
tUlIk" (Ady) egy-egy imádság erejéig TeremtO Atyánkhoz, 
tstenQnkhöz, úgy titekel is meghallgat az I!g, és mindig vár 
rátok a családi ttízhely. Siker.~eknek egy10rmén örOI majd 
a szOlö, a család, az iskola, az egyházi közösség, hiszen 
ezeknek eml6in nevelkedtetek, gyarapodtatok. 

Tavaszi, nyáreleji záporok ahogy serkentik 8 természetet 
meghozni az élBlBl fenntartó IBrmést, űgy harmatozni lehet 
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látni sok·sok ifjú és felnőtt emberi szemet. Az ÖlÖm, a bol
dogság könnycseppjei azok, amelyek megöntözik iljű éle
tek álom-ősvényeinek virágait, hogy nynjanak, hogy i!latoz
zanak, hogy szrnt varázsoljanak e sokszor szlntelen világ
ba. Nem telhetnak el az i~en drága alkalmak anélkül, hogy 
köszönetet ne mondanánk mindenkineK, minden!elé, akitOl, 
ahonnan az évek során egy csokornyi mosoly, türelem, lél
tés ráhullott gyermekeink életére. Legyenek áldottak a 
magvetők, és legyen áldás a magvetés nyomán a telkek
ben, és e rengeteg mindent megért táj megfáradl termőrö· 
geiben. Ne legyen soha egy pillanat se hiábavaló, mely ab
ban a szeretetben válik maradandóvá, hogy gyermeklelke-
ken, ifjú I munkával, önfelál· 
dozással i a az oly sokszor el-
feledell, apáinknak, a bölcsOhely paran-
csál : .áldjon vagy sors keze,litt élned, halnod kelll· 
Ifj(j és öregdiákok ezll! 

"Ballag már a tovább, tovább. I ~ten ~elete~, 
cimborák, tovább, tovább. I Ez űt hazámba VIsszaVISZ, I fi
liszter leszek magam is, I tovább, tovább, tovább. I Fel, 
búcsúcsókta dmborák!l" - milyen kedvesen, meghatóan, 
szlvhez szólóan integetheWnk egymásnak ez ősrégi da!· 
lammal, k~ánva minden jóltatll 

Jűnius voltl Ujjongtunk ... " - .mlákeztek m.jd Ady Endre 
so;aivalti is, kedves diákok. M~ adhatnánk még v.laml űt· 
ravalót, hiszen most, ilyenkor oly fogékony 8 lélek, az agy. 
MeS9világban élllnk, jó és rossz mllllÓk tánca,. éne;ke szé: 
dft. Mint a népmesék h6se, aki nem akar el.~OI, aki győzni 
.kar, vegyétek tőlOnk, szűle~ektOI, nevelö~.ktOI a sok 
gonddal e1készftett hamuben sűlt pogácsát, melynek Ize 
mindig olyan hazah~ó, mint PelOfi fekete kenyerének,. mert 
szIvünket dagasztolluk annak tésztéjá~a két n.gy költOnk 
gondolatával agyOtt. Dsida JenO azt ff Ja; "ElhagYjuk az !S. 
kolát márJlskolAnk az Élet m.gar Ady Endre gondolata 
pedig mindnyájatok felé, mindnyájunk részér61 egy jókIván
ség: ez az ELET d.rús iskola legyen. 

Mert életllnk csupa ballagások $Or?z.lI;t~, á~moktól célo· 
kig, .lélekt6I-1élekig", fiatalsá9.tól az orokifJ.usáj:llg, ballagunk 
ma is soha el nem nyűhető diákszIvvel, dlákhrttel, ma Anno 

Domini 1995. BalénllásZl6 
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Gondolatok Szervét Mihály emlékműve előtt 
A kÖ7.clmúltban a munkahelyem kiktlldöu néhány napra (KriSZtus u~n) ~unjtáriusM volt (a Niceai Zsinatig). 1568-

Sv:1jcm. nevezetesen Genfbe egy nemzetközi ItiáJlftásra.. ban a Tordai Ornággyúlmn Dávid Ferenc Oszlön ~ 
Mivel volt egy kis szabadidöm. rcLkereslem a v:iros mú- világon elsőként moodlálr: ki a valláss7.abadságOI. 7. re a 

emlékeit. főbb látnivalóit. EmHlésre méltó, hogy Genfben . .>,."':._m:;. em~~ könny~ megállapfthatja. hogy mennyire 
található S7..imos ncmzetkÖ2:i és világnerveut nékhelyc; ,~~elu napjainkban IS e fontos esemény. A ,.mássá ., 
többek közölt ;I Szellemi Tulajdon Világszervezeléoek és a tISZteletben tartásának figyelmen Idvlll hagyása hábonlh g 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a központja. vezethet. Erre sajnos a közvetlen közellInkben van pél: 

Egyházi szempontból is kiemelkedő fOnlosságú e rele- Bár hazánkban még nem annyira súlyos a hel}'lcl még" 
pOIés. A XVI. században in működön Kálvin lános. a re- kellemetlenséget okozhatnak a klllönbözö enentét~k. T~~ 
formáció egyik vezéralakja. Nagy emlékmű öni e mozga- da szelleme azonban segíthet ezek enyhítésében. 
lom emlék ét. ahol Bocskai István szobrát is elhelyezték. A kereszt~ny ember fö hivatása istenországának felép!_ 

Számunkra viszont még ennél nagyobb jelentóségű egy tése.; Hogy IS mondja a Biblia? "istenországa tibennetek 
másik látnivaló. Genf keleti rés7.én. a kórház közelében áll van. Tehát nekünk ezen a földön keD megteremlenllnk azt 
Szervét Mihály emlékműve. A nagyszerű orvos is e város- ~ esodálat~ ors~got. amelynek hazánk is rtszc. Ha ebMI 
ban tevékenykedett a XVI. száz.adban. A kisvért.ör felfede- mdulunk Iti. valamennyi keresztény magyarnak össze keD 
zése ruz6dik nevéhez. Tov.1bbá csillagászattaJ, sőt föld- fognia - vallásra való tekintet nélkUl - e feladat megvaJ6-
mjzzal is foglalkozott. sr~n. E m~nkában azoknak a honfitArsainknak a közre.. 

Ugyanakkor. mi. unitáriusok legnagyobb érdemének működésére IS s~mrtunk, akik más nemzetiséghez vagy 
szellemi vizsg.1.16dás.1it tartjuk. Kálvinhoz hasonlóan ö is valláshoz tartoznak . 
kifejezte rosszaU.1sát az akkori katolikus egyház. sőt hata- ~égezetUl térjlink egy kicsit viss7.a Szervét Mihályhoz. 
lom túlkapásai ellen. Teológiailag azonban más elveket akmek megállapításai komoly alapot szolgáltattak Dávid 
valIol!. mint az emlftett refonnátor. A Szentháromságot Ferenc életmúvéhez. A genfi kötömbre a következő (fran-
másképpen értelmezte. Kálvin viszont semmi más á11ás- cia nyelvfl) szöveget vésték. amely magyarul körIlIbeillI 
pontot nem fogadott el. csak a sajátját. Mind a katolikuso- így hangzik: .Jelen emlékművet Kálvin tisztelOi. ugyanak-
kat. mind a szabadelvű "másként gondolkodókat" is tá- kor elftélöi áIlftották., akik az évszázad tévedésének tekin. 
madta. Vitába keveredeu Szervét Mihállyal. akinek érveit tik Kálvin lépését és kiállnak a lelkiismereti szabadság, 
eluusrtona. valamint az Evangélium tiszta eszméi mellett". 

Sajnos. az ÖSSttUtkÖlésnek az leli a következménye. Mi, unitáriusok is lényegesnek tartjuk a lelkiismeret 
hogy Kálvin máglyahaláIro. ft~lte Szervét Mihályt 1553- szabadságát. Kálvin munkásságát elismerjUk. hiszen sok 
ban. így abban az idriben és Olt nem jOli létre olyan szer- közös vonást taJálhatunk a református és unitárius egyház. 
vezet. ahol Szervét a tanait hirdetheue volna. ill. szenartás között. Ide sorolható a templom tetején lévó 

Tudjuk azonban mindannyian. hogy il lélek halhatatlan. csillag vagy kakas. a templombelső az tírasztalával. az úr· 
Szervét Mihály eszméit sem tudt.a elégetni a máglya... vacsora rendje, a lelkész fekete palástja. és még megemlft-

Valamennyien ismerjOk SOtO András nagyszerű drámá- hetjlik a Károli-féle bibliafordítást. 
jlit MCsillag a mágly:jn" címmel, amelynek tartalma e szo- Ugyanakkor nem értünk egyet Kálvin rugalmatlanságli-
morú esemény. Mind film. mind szfndarab készült belöle. val. 
A 70-es évek közepén mindkét változatban Huszti Péter és A lelkiismereti szabadságot nem szabad hállérbe szorí-
Sztankay István játszotta a ffiszerepet. AlakJtásukért mind- tani. Hiszen ez befolyásolja gondoLk0d3sunkat. amelynek 
kellen _ megérdemelten _ Kossuth-dfjban részesllltek. eredményeként komoly szellemi alkotásokat is létrehozha-

Mint már utaltam rá. a lélek halhatatlan. Szervét Mihály tunk. Ezen alkotások pedig nélkülözhetetlenek istenorszá· 
eszméi is terjedni kezdtek Európában. Az olasz Blandrnta gának épf~hez. az emberek boldoguJásához. 
György és a Socino testvérek juttatl:.U: el ezeket Erdélybe. Mint cikkem eJején már utaltam r.!. Genfben taLilhalÓ 
ahol Dávid Ferenc is megismert.edett velük. egyebek mellett a Szellemi Tulajdon Világszervezeté.ne~ 

S7.ámunkra ismeretes. hogy első pUspökUnk eredetileg székháza. E szervezet fO célja a szellemi alkotások J081 
római katolikus volt, utána került kapcsolatba a reformá- védelme. Pillanatnyilag magyar s7.ármazású fOigazgaló ~l 
dó gondolalvilágfival. az élén. Ezenkfvül ha~nk több állampolgára ~ölt be ~tt 

Wittenbergi tanulmányai befejeztével már lutheránus- fontos tisztséget. Az épületek kék szene a békét JelképeZI. 
ként tén vissza Erdélybe. Egy ideig e szellemben tanítoII, BefejeztSül áldja meg lsten a szellemi alkotókm, ber~-
később a kálvinizmussal is megismerkedett. Mivel ezt ha- értve Istennek valamennyi O)unkalársát. hogy Szer:ét ~I-
bdóbbnak találta. a svájci reformátor eszméit vette át. hály és Dávid Ferenc példája nyomán tevékenyen JárulJa-

Nem sokkal ezután keTÜIt kapcsoimba Socinoval. ill. nak hozzá istenorsuigának. építéséhez. P6lffy Csilla 
Blandmta Györggyel. akik bevitték Erdélybe Szervét szel- __________________ _ 
lemét. E gondolatok igen nagy befolyást gyakoroltak. r.!. r-

Minden kOllfumandus tudja. hogy Dávid Ferenc a tiszta Sok szeretettel kÖB%Öntjük Danwkos .-!,l
jézusi kereszténység visszaálJftását túzte ki fö célul. Szer- berl atyánkfiát, "Berci bácsit'" 9~. sz~ule
vét is eum az úton indult el. Dávid Ferenc mliködésének tésnapJ'a alkalmáb61. lsten gondvuelo 01-
eredményeként egy "új egyház" bontakOZOlI ki. amelyet Wt h gy példa
később unitarizmusnak. neveztek. Valójában Dávid Ferenc talma őrizze és áldja meg o, o hi' 
újra megalakltotta azt az egyhá7.at, amelyet Jézus elkép- mutató honáállá8ával egyházunk és vel 
1.elt. A kereszténység ugyanis az első három évszáz.adban ügyét még sokáig szolgálhassa, 
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UNITÁRIUS IFJÚSÁG 

A Domine tanácsa 
Olyan régen történt az, gyerekek. amit most elbeszélek. hogy 

ti még a lIiIágon sem voltatok. DEI még édes szí»eitell sem. na· 
gyapa sem. nagyanyó sem. Szóval. nagyon régen IOrténl 16bb 
mint négYSW: éwel szelö!!. És mégis olyan élő, eleven ez a \61'. 
*-1. rni1ha csak most 1Ortéme. és VeIU1k. Majd m~Art meg.. .,,"''''''''-Kobzsvar városában kezdOdik ez a I6iléllet. abban a véros· 
ban. ame1yf61 mindrlyáian ~tok. hogy Erdély ~varosa. sőt azt 
is, hogy olt lakik a mi egyM.runk feje, az lIitáriJs POSPOIl TeMt 
KoloZsvár városában lObb mini négyszáz éwel ezelOtt. egy szép 
októberi napon, játszadozó gyennellek lármája verte lel az iskola 
megszokOlt csendjét. Oélel6tti szl)let voll éppen, s a tanterem
b6I kisza~ netuók ugyancsak iparkodtak helyrepótolni. 
amil: a lanitis ideje alatt játékban emwsztoltak. 

A lanterem ablakából ~os, derék szál férfiú nélege
telt kifelé az udYaIba, - a ,Domine 1ec1Or", mai nyelven: a tan~ 
~. Mert hát szép dolog, hogy jó kedVe van az ifjUságnak, de 
nam árt azért. ha van, aki egy kicsit fékentartsa. Hát amint olt áll 
a ,Domine Jecto(' az ablaknál, egyszercsak motozás! hall a háta 
m6g6lt. Visszafordul s csak e/kerekedik a szeme a csodálkozás
tól. mert egyik kis IanMnyat ~ rajta, hogy rakosgat, rendez· _.heI)én. 

_ Hát ezt meg mi klIle? - csodálkozott a tanló bácsi. Hiszen 
még lanítás alatt is nehéz sokszO( bemtartani a gyerekekel. de 
hogy a snnel alatt is olt ~On valaki, - erre még nem volt példa. 
Melyik is hát ez a ritka madár, néuilk csak. Hohól hiszen ez a 
vargáék Ferikéje. Tanftó bácsi ismeri jól, egy utcában laknak, s 
emlé'·ezilt, hogy milyen eleven, mindig játékos gyermek volt az 
ipse, mielőtt az iskolába hozták. 

- HaIOd-e te fityfiritty! - lUaMIj rá a gyerekre tettetett szigor
ral. - t& csmtsz 1& idebent? t.iért nem szaladgálsz, }átsz.asz 
odakfm, milt a lObbi? 

A gyerek fe~Il, ráemel két nagy kék szemét a tantóra, - fiik
nál ri\l<.a nagy kék szemei vannak - aztán csak ali, és nem szól 
egy szót sem. 

- Na, mi lesz, - erélyeskedik a tanító. - Nem tudsz telen? 
A Q)1!rek él, meg se moz~, de két szemében csiJooés tá.. 

mad, s aztan csak omla~ kezdenek belöle a k6myek. 
- No, ennek fele se tréfa, - gondol};! a tanló. Aual kell/it lé· 

pik s már 011 is van a gy8lt!k meletl, rnagahoz OIeli s elkezö si
mogatni a tejét - Ejnye, Ferike. No csak nol Ferike, Ferkó! Hét 
ilyen hamar eltÖfik a mécses? Mi&rt sirsz, kis bogaram? 

Ferkó megembere~ ma~!. szégyenli is, hogy Igy srason kap
té.k. hanem azért még remeg a hangja, mikor valaszol: 

- Azt IVttem, a Domine ls haragszik rám. 
- En is? Dehogy fiam, dehogy, Csak tudni akartam, hogy mi· 

ért nem jálsZoI kint a t6bbiVeI az udvalOO. 
A fiú ismét megmerevedik. /lJ és nem szól. 
- No, mondd meg szépen, - nógatja a ,Domine'. 
- Nem akarnak játszani velem! -lOr ki YégOlls a fiúból. 
- Nem akarnak? Kik és mién? 
- AzI !T.ondják. hogy rongyos vagyok. És csUIolnak. hogy az 

-,.".. 
- Kik? - csattan fel ingeriitten a DOnWle hanIia. s már kere· 

sben !eMIl szét, hogy eKll<apja a suhog6s pálcát, mellyel a le· 
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nyftéseket kiosztani szokta. A 00 azonban hal gal úgy latszik. 
nem akar AtUkodnI. - Hát;O, - ~ egyet mérgesen a Domlne. 
Ne monckl, ha nem akarod. 

• 
ugyis tudom. gondolja magában, Idk lehetnek ezelt a g6g0s. 

kényes. szlvteleo gyerekeit. akit nem átalanak tOrt dOfni egy IQ:S 
paitástl: sú.-ébe, s éppen azon a ponton. ahol a Ierjobban ~: 
szegén~~ és adeS3$ljában glwlyoIják ld. Bimsan k6tü 
van AI$iUSZ. a Yárosbi'ó 1.I'am fia. meg Hansz, a nalJYlUc-tél'i 
gazdag kereskedIi csemelé;e, talán még Andorás is, a IOIdeslfi 
ivadék. Mert ők szoktak mMg elókel6skOdni. kO\ön utakon jámi, 
s a lObbiveI csak akkor á!ani szóba, amikor vaialU elen 191 akar. 
ják bószleni mindet Miyen jól esnék most beszóltani a diszes 
csemeléket. s jól ellenekelni valamemyit. Csakhogy ez nem so· 
kat használna a Fer1<ó ilgyének. 

- Ide ~, Fett6, - kH'dI..tI. hirtelen a ~l. - Ne ~ te 
ezekMI a majmokkal, aki<. csak a I\II3t nézik s nem az embert, 
alU berm van, pedig hát a~nnilyen piros nadrágot ho'manak is 
reá, a majom csak majom marad. Te csak tanulj. Szorgatmasan, 
jó igyekezettel, szeretettel. Meglátod. e~on az idIi, amikor ezek a 
mapnak kérve kémek majd, hogy szóba ál' velók. Bhi1eted ne· 
kem, én ismerem /iket és téged is. 

Tett m~t az idIi. az élet folyt tovább, - ha. nem is csendesen. 
Mert \'iharos idlik következtek szép ErdéIyországa HábofÚ, 
d6gvész. ~rtoskodá.s 6ld6k/il1él( az emberekel a bécsi császár 
katonái fosztogatták a népet. Nem csoda hál hogy sokan elván
doroltak az országból, életakel vagyonukal biztosabb hetyre \'it· 
ték. A régi osztálytársak is szétszóródtak. Ki erre, ki arra ment, 
ahol életét és kenyerét biztosabbnak látta. 

Amikor a nyomoníság és szenvedés a legmagasabb Iolua há· 
gott. \'isszaIért az országba az i~1ivá serdUlt János Zsigmond, 
MagYaIOI"SZág választotl királya. Erdély fejedelme, akitgyennek· 
korában gonosz ármámyal úztek volt el ~. Hazatértével 
l4 korszak kővetkezett a sokat szenvedett ország torténetébefl. 
Jól megvá.tasztolt tanácsadóival mihamar hetyreáRittatta az or· 
szág rendjét s biztosootla a népnek a nyugod1 éterel Egyszerre 
magához tért az agyonsanyargatotl ország. lu emberek haza· 
tértek reilekhelyeikrnl, mlJf'lkába álltak. s ketlőzőtl igyekezettel 
pótolták helyre az idegen 1.I'alom alatl szenvedett károlcat; Az or
szág határán kíVC*e menekfJltek ls lassan-lassan megti2onyo
sodtak róla, hogy ismét rend van az oruagban, ismét lehet d0l
gozni és élni. Hazaszál~ngóztak ÓIC is. 

Igy tOrtént hogy a hajdani osztálytársak kOz!) hárman, AJoiri· 
usz, Hansz és Andorás Osszetalátkoztak a fejedelmi várós.zobá· 
ban, KolozsvárotI. Ök is a jó hi"ekre tértek haza külországokból, 
ahol eddig éltek., s most engedélyt akartak kémi a fejedelemtől , 
hogy Kolozsvarottlelelepedhessenek. s eddig szenett vagyon
káiukat hazahouák. 

/\ig 6rvendezték kl magukal a találkozAs ló/ött, megnyitak a 
fejedelmi Iogadóterem ajtai s bebocsátották őket a tóbbi kéivé· 
nyez/ivel egyiltt. ott III a ki;atytejedelem. János Zsigmond. a le· 
rem végében elhelyezett emelvényen, s egyenként fogadta az 
elé;e járuló kérvényezőket. A ll.árom barát megiHat6dve 9)'Önytlr
kOdOtt a király férfiasan szép, fiatal és mégis nemes méltósággal 
lele arcában hiszen köztudomásü volt hOgy egész ELt6pában 
hire já" JánOs Zsigmond múvellségének. a lovagi rinyel<.ben 
való kiválóságának és kedYességének. FIQY8h1ilk a..~ mI
hamar az egyik tanacsnolinl kMdtAI , aki on állt a kWáty melen. s 



• 

• 

akit61 az a leggyakrabban kért 'o'éleményt. mieIOn a kéréseket 
Ie~ashlte I'OIna. 

_ Te AIOjziusz, - l6Ide meg 61 a kOny6kéwl Hansz. - Milyen 
ismer6s ennek a tanticsnoknak az arca! Nem ugy találOd.e le is? 

_ éppen ezen tLn6dIem én is. - felelt a kérdezett. 
_ Az 6/tOzeléröl úgy MIném. hOgY valami pap. KéfdeuUM 

mllg ilt valakit. Mondja csak, ked'oIes Mtyámuram. - fordult a 
melette alló idősebb 1éJft1»z. - Ki légyen amon, a krily ir 
jObbjAn. az a paptorma ranácsnoll? 

_ Ugyan meSSlir61 jöhettek Ocsémuramék, - hangzon a vá· 
lasz, - hOgY nem ismeri: meg Erdély nagy pOsp6két Maly ölel· 
sége udvari papjál és bizalmasál, Dávid Ferencet 

- Dávid Ferenc? Ez volna Dávid Ferenc? - csodálkozott A1oj
ziusz. - Hat már hOg)rIe haBoItlri volna róta. Csak nem !udtuk, 
hOgy Hyen nagy ül' lett belóle. Köszönöm, kedves urambátyám. 

Aqzius.z mosl közelebb vonta magához barátait. 
- TucljálOk li. hogy ki ez a Dávid Ferenc? - kérdezte tőlűk iz· 

gatottan. 
- Ki ne 1OOná, - feleile 

Andorás. - Hires szónok és hit· 
vitázó . 

- Persze, persze. Oe, hogy ki 
volt li azelótt. Emlékeu9tek 
csak vissza, járt veM az óvári 
iskolába egy rongyos rUhájU 
gyerek, akit mi .varga!i"·nak csU
loltunk. mert varga volt az édes
apja. 

- Vargafi? 6 volna az? Akire 
rá se néztí'ilk? Akit kizártunk a 
játékainkból a rossz ruhái miatt s 
meglökdöstünk, ha a tornácon 
melé~ kerüli? 

- 6 az. Es most a király bizal· 
masa, tanácsnoka, pOspOk, 
nagy Ur! 

- No, akkor már szedhe~ilk is 
a sátorfánkal ~szen ahogy mi 
ráismertilnk, úgy ó is ránkismer 
bizonyosan, mikor a király elé 
kel'i'Jülk, s örvendjünk, ha bOr
tönbe nem vettet nemhogy párt· 
I()9GIntI a kéréSiinkeI. 

$kOI!t egYOtt IJekvel'ltill\.lk. s annak emléke bálo!ft arra ho(iy ké 
résOk kegyes leljesilésél tuniiler jaYa~am_ • • 

Már vége VOll a ki'lallgatásnak. s a három barat kifelé 
~~lotából, de még akkor sem tudták elhinni, hogy nem á:: 

A kicsi.rIoIl vargafi mrJl tanacsook, aki bosszUt ál'hatna . 
he!yetl azonban soron kfvOl a Felséghez veze~ ~kel s ké: 
~estésél aJanlja: a kWaly i6indulalll mo~""'" ~_.:, rr,t 
zé~" ~'<-'_..... ,. , ..... 'l ... ....."JV 'Ill !M' 

0<>, ...... "'._ azoma I te,estése; minclez zavaros képpé tormá. 
lódott a lejökben. Talán ez lehetett az oka annak, hogy eltéved 
tek a palotában, és sehogy sem tucltak lútaWni belőle Amint -
utal keresgélték kJleté, egyszercsaJ( szatnyas ajtóhoz érte az 
mely nem volt egészen betéve. Bekukkantottak hál oda ls ~ 
talmas tennet láttak, metybe gyOnyOrú sznes Ovegekeo 6'm16~ 
be a nap lénye, s amelynek a végében szószék állott és éneke 
pulpitus. s 

t6~k.biztosan őfelsége házi kápolnája, - suttogta AIojziusz. a 

- -

Andorás hirtelen megragadta 
a váBát: 

- VIQ)'áu , valaki bent van. 
S Hanu mirqárt honá ls tel

re: 
- Dávid Fereoc. 
Csakugyan Dávid Ferenc voll. 

Az egyik ablak nyitott szárnyai 
előtt áDott. Egéuen magába mé
lyUIt, a kilIső világ elveszni lát
UOII számára. Szemei a nyitott 
ablakon ál az ég kék 'légtetené
be menlltek, s kezei lassan imá
ra kulcsolódtak. 

- Meg is érdemelnök, - haj· 
totta le a fejét szomoruan Ando. 

A Domin. tinics. 

- Or6kkévaló egy 15180-
atyáml - hallották halkan mon-
0011 szavait, metyek azonban az 
ő orgonabiJgAs·szerú ha" jól 
halihat6ak voltak mégis. - ÁldÓII 
legyen a Te Szentséges neved. 
Hogy gyermekségem méltat· 
lanságaiból fefemelkedhettem. 
Hogy boldog emlékU tanltóm 
szavát meghallgathattam! Hogy 
sok nélkülözés, fáradozás, 1aNJ
tás után a lUdomány világában 
járatos lehettem. Hogy ezáltal 

rás. - Igen MU; banánk vele akkoriban. 

S mar meglorduUak. hogy kilop6zzanak a teremből amiKor 
Dávid Ferenc hirtelen leszállt az emelvényről, hozzájok Sietett és 
meg;!.Uotta ől<el. 

- Is~n hozott titeket vissza szép városunkba! - hanottak mé
I~n ~.' me~ szinezeIÚ hangjál - AJojziuu, Hansz, Ando. 
ras, mily jól emlékszem arcotokra! Mintha csak most is ott ~_ 
roénk a Domine lector lábainál... 

Azzal karon ragadta ökel, s vezetni kezdte Mrmukat az 
emelvény lelé. Azok kábAn hagytak vezettetni magukat egy szó 
nem sok, annyit sem tudtak mondanI. Ma.r ott állottak 'az emel
vény e~tt, a fialal király érdeklődéssel pillantott reájok, s meg 
voltak győződve. hogy elvesztek. Megszólalt azonban Dávid Fe
renc: 

- Fe!sége: uram, - mondotta. - me, e három becsületes ko
lozsván férfiU! felséged gráciájába instállom. Egykoron az 6vári 

embertársaim segftésére és ve· 
zetésére méltónak taJáltattam! Hogy ki'ály öfelsége ;6ifIduIatát 
elnyertlettem! legfőképpen azonban és mindenekfelett. ,hogy 
Tégedel, egyetlen Orók Islen~ ml kegyes Atyánkat, s ama Ur Jé
zus Ktisztust. akit Te elbocsátottál, megismerhenem, szenl 
evangéliumát megérthellem és hirdethetem. KOI6n6sen ls áldon 
légy eme drága alkalomért, melyben gyarlóságomon gy6zedel
meskedhettem. emberi indulatain tanácsait elveIhettem, a sérel· 
meket elfeledtem, s régi barátaimnak segijségéte tehettem. 
Szent, szent, szent a seregek Urának, Isteroének neve, s én 
egyedül csak ezt dicsérem és inádom. Ámen. 

A piactéri nagy templomban mindig sokan haMgatták szeretett 
föpapjuk Dávid Ferenc beszédeit a kolozsváriak. de olyan gyak
ran ell61 ' az Időtől kezdve senki sem jána ott az isten~SItele!e· 
ket. mint a három hazalért barát Alojziusz, Hansz és AndoI'és. 

Szlnt. lviny! Sinclor 

UNITÁRIUS ÉLET IS 



Kirchentag 
1995 

A Németországi Evangé
likus Egyházak jllnius 14-
18. között Hamburgban 
rendezték meg a 26. Kir
chentag-ot. (Egyházi na
pok.) A kétévente megtar
tott ökumenikus egyházi 
napok mindig egy idézet je. 
gyében szervezódnek. Az 
idei, nagyon aktuális mott6: 
Es ist Dir gesagt Mensch 
was gut ist - Megmondatott 
neked ember, mi aj6. 

A Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálattal együtt 
most másodízben vettem 
ré5:1;t a Kirchentagon. Dele
gáci6nkat Gycfri Kornél bap-

A MOSZ delegáci6Ja Ebernben 8 Lorenlzen ev. lelkészhézaspérral 
é, a gyOlekeZ81 tagjaival 

tista fötitkár, a MÖSZ igaz-
gatótanácsának tagja vezette, tagjai voltak: B4!los 
Beatrix, Varga Almos, Szilágyi Gyula, ft MOSZ 
munkatársai, és az unitárius egyház részéről jóma
gam. Feladatunk volt kiállítással bemutatni ft Sze
ntewolgálat menekültügyi, külfóldi segély, és ha
zai szociális tevékeny~gét. 

A rendezvénysorozat központja a hamburgi vá
sárváros volt, de nem csak itt, hanem az egész vá
rosban párhuzamosan, egyszerre zajlottak a külön
bözö programok. A nap istentiszteletekkel kezdő
dött és fejeződött be a vásáron és Hamburg külön
bözo templomaiban egyaránt. Napközben a klállítá
sokon kívül különböző fórumokon lehetett részt 
venni: fiatalok fóruma, idősek, nők , fogyatékosok 
fóruma. Különböző munkacsoportok voltak, itt bib
liamagyarázatokat lehetett hallgatni és vallások 
közötti párbeszédet, munkájukat ismertették az 
egyházak karitatív szervezetei. Idén különösen 
nagy hangsúlyt kapott az egyházon belüli ökológiai, 
auz az ún. zöld mozgalom. 

A Kirchentag Németország különböző részeiból 
kb. 150 ezer embert vonzott a néha tényleg klcsit 
vásárinak tunő kavalkádjával, de ennek a tömeg
nek több mint a fele fiatal volt. Bárki, bárhol, bár
mit kérdezhetett, vagy éppen csak beszélgethetett, 
az biztos, mindenki egy élménnyel gazdagabban 
tért haza. Azzal tudom befejezni, amivel két évvel 
ezelott is, jó lenne, ha már nálunk is elkezdódne 
ilyen nagy tömeget, és föleg fiatalokat megmozgató 
mozga1om, aminek most is csak a töredékéről tud
tam beuámolni. 

Végezetül szeretettel gratulálunk Lehel LászM 
lelkésznek, a MÖSZ igazgatójának, akit most vá
lasztottak meg a Kin::hentag Nemzetközi Védnöksé
~e ale1nökének. Nehéz, fáradságos, de szép munká
Jához lsten áldását kérjük. 

Bencze Franciska 
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Ki féljen kitől? 

TaIin mAr Ieiedésbe meru~ek azok a lennlartások és lél&lme\(, me
lyek a MagyaT Ökumenikus SZ&feletszolgálal Er6sposzlal MeneklilM
borénalltervezésénél és megval6süsánál születtek és keringlek. Ezek 
az aggodalmak sokszor egészen drámai riogalásokban teslesOhk meg: 
..Búnóz6ket hozna!( De, akik lovAbb ronljik Dunavarsány közbiz1oos. 
I)ál Az lesz majd ill is, ami K8fepestarcsán: lak\a1isok, ren66lségi 
ugyek, ame/'fel;ee megúszhalMnk, ha elAbort 1!voI1aI1~ Nincs ne. 
kilnk elég bajunk, van ~ ene szúkségúnk?' 

Mivei a pesszimista {ts rosszhiszem!i j6s1a!ok nem VáIrak valóra, az 
eh1úh egy-két eszlendöben a korábbi aggodamak feledésbe merü.eIt 
561, 6rijhelOnk annak. hogy h6napróll'l6napra pozitiv összelúggésben 
jelenik meg k6zségOnk neve a hazai j$ nemzetközi sa):6ban t!ppen az 
~$l1ai kereszlyén.flumanisla le'lébnység ~apesáll. TovábW az 
Ctumenikus SZ&fetetszolgálal jelenléte k6%V111en módon is .kedveske
dell· a lakoss ";rnak a ruha· , 1'I31aI'IC$-, eukol1la és eg)éb akd6ival. 

l'fIbrUiJ l1-r0112,e virradóan azOfban valami olyasmi IÖI1én1. ami 
eszOnllbe ~ia az egyltori igye!mel1e1é:seke1, s ell most nem hagy. 
llaljuk sz6 nél<.üI. Az amilen idIiben 13 birka tUnI el az éj leple alaII. oe 
nem a korllbban aggodamaskodók akUIbóI, hanem t!ppen a meneAIIIe
kéb6l1 E lábor lak6i ugyanis lehel6ségükllöz kép Bst kis kertészkedMsel, 
diszl'\Ó/'llzlalással, luhtartássalls t6hik napjajkat, egyrészl az &gészséges 
ember munkaigényél, másrészl a köhségeik 9Jl~lésél sl~a eue!. 
Afuhlartás ese1ében még kOlön emlJenCtnk kell abosnyákvalási és JI&. 
pi szöt, moly szerint a diwlóhÚSlól1al16lkodrtiuk kell áhl;\ban, s a 
k6z~ OnnepOkön pedig nemzeli és valási eledelük a bi-ka.. 

Mi'ldez kap6la jön azoknak az .6slalcosoMak", akiIt lovas lUX::SiVaI 
megt61ogaMk. és birkáila6l.meg:s';Ibad'0IIák" a miH1&kiilleket. 

Ezek SZ&Onl mégiscsak lehet és kell 'élnúnk és aggodalmaskodniInk. 
Ez esetben azonban a vél szerepel( leIcIwéIödlek. Továbbra is azok· 
nal( kelllé;llúk. akiket a \élelem és az oIlOOnI életúk ellehelell8flÚlése 
üzÖlt ide. Ugy I!tszik. 611 iti sem lehetnek nyugodtan ... 

T~ ez a uomoni esemény is szúlllet berulOnk néhál'ly aggodalmas 
gondoIa!OI- nem miaIIuk. hanem fitiik. 

B60a Zo"'n 
Varsányi Fórum 

• 
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Kanadai IInitluiusok társaságában 
1995. május 12-26. között 

Az l 989·es romániei események után igen eleven és élO 
kapcsolal alakult ki az ~rdélyi I!n~áriusok és az ~s~ak-ame
rlkal un~árius·unlverzahslák közötl. A decemben torténése
ket követően az erdélyi Unilérius Egyházat &gy amerikai 
unilárius-unlverzalistákból álló csoport látogatta meg, hogy 
elsO kézb6r szerezzen tudomást arról, hogy ml is lörtént 
~al6jában a 'SO-as évek végén RomanIiIban. A tapasztahak 
arra indftollák a Iátogat6kat, hogy miel6bb ertlölcsi, - de 
ennél is több _ anyagi támogatásban ke!! részesIteni kelet
európai hinestvéreikel. Még az 1990-es ~v első hónapja!
ban létrejött egy nagyszerO program, az un. testvéregyhá
zak kÖzötti kapcsolat keretében. Ez azt célozta meg, hogy 
minden egyes erdélyi unitárius egyházkÖzségnek, IOgget
lenat, hogy mekkora az iIIetö egyházközség, hany tagja 
van, vagy milyen ,.kategóriájú", első, másod vagy harmad
osztályú, legyen egy testvéregyhAzközsége ~Slak·Ameri
kában. Nem kis nehézség árán ezt a programot sikerOH 
ósszeállilani, és az azóta ekek idö bizonyftja, na meg a 
mögötte álló lengeteg munka, hogy e terOleten érdemes 
voH dolgozni, tevékenykedni. 

Ma mér mindegyik 
erdélyi unitárius egy' 
házközségnek van 
~szak-Amerikában 
vagy Kanadában teSI 
véregyházközsége. 
Nagyon sok közöttük 
igen gyiimölcsozO te
vékenységei folytat . 
Azonkivül, hogy anya
gi támogatasban ré
szesitették - valami
lyen lorméban távoli 
.partoerOket", ma már 
igen nagy ;elentöséget 
tulajdonftanak mindkét 
részrOl annak, hogy 
személyes kapcsolal 
t9lemtés is legyen az 
EgyesüH Államok és 
Erdély köZÖlt. Sok eselben 3Q-40-es csoportokba .társul
va" látogatják meg .testvéregyházközségeiket· liatalok és 
id6sek egyaránt. Az. ott szerzett élményekrOl, tapaSl
talatokról , vendéglatásról meg az un~arizmus évszázados 
törtéoelméröl érdekes cIkkekben számolnak be hazatértük 
után az egyházkÖZSégek világi és egyházi VeZetöi. 

Időközben már egy ún. Testvéregyházközségi Bizottság 
is alakult, melynek, elnöke Rev. Leon Hopper, aki többször 
látogatott el MagyarorSZágra és Erdélybe; alelnöke Rev. 
Richard Feweks, pénztárnoka Pater Raible, és ra~uk kivül 
még 12 tagja van a Bizottságnak, akik között van Gellérd 
Ju~~, .Rev. ~ichard Boeke, nyugalmazott Bllrkeley·j Elsö 
Undllus'Unlverzallsta egyhézközség lelkásze. Thomas 
Gretchen vok San Jose-! lelkésznö. aki jelenleg Kanadá
ban él, de az USA·I Shelter Rock egyházközség egyik lel
késze átmeneti id6uakra, ~s mások. 

A Bizonság negyedévenként ÚjságOl jelentet mag .Part
ner Chulch New' (Testvéregyházkózségi Hirek) elmen. 
m~lyben solt hlrt közötnek meglévO k"9CSo1ataiktól, illetve 
eljövendö terveikrö!. Keveset Irok tIlIan. ha azt from, hogy 
az erdélyi lelkészak 15--2O%·a látogatott már al az évek 
SQrán az Egyesült Államokba. Ez is bizony~ja azt, hogya 
nagy -több eler km'es távolság ellenére - lehet közvetlen 
kapcsolatot tartani a világ nyugali lésdve!. 

Talán ez is ösztönlésOI szolgált és haton számunkra, 
magyaloru'si unitánusolt számára, ami«lr azzat a SZM-

dékkal OIlOnk le a Nagy Ignéc utcai lemplomunk irodá'ában 
Rali. Thomas Gretcermel besl' .... etni ar ..... ' ,_ ",' 
h • k • 'h 'll, ' .... ''''Ily,.. 91\1\$ 

a sz mun ra IS " eIOség adódne egy, az 8rdétyi8k'lIe~ 
hasonló kapcsolatlelv{l1elre. Mivel oem akartuk a már jól 
mOköclO erdélyi-amerikai k8flC$Olatollat .keresztelni" azért 
a Kanadában álO lelkésznOt arml kérdeztOk, lennQ.~ lehe. 
t6ség a magraforsz~i unitáriusok részére inkább a Kana. 
dában él6 hittestvéreinkkel kapcsolaiba kerülni. A vlitaszt 
a~on nyomba~ nem tuclla megadni, da az flllandó levele
za~en kallIsztaj lolyamalosan érteda" affÓl, hogy jglil\, 
hajlandóságot mutattak gyOlekezetak egy ilyen irányU köz
rem(jköd~sr9. Ennek eredményeképpen ma már nem egy 
agyházkozségOnknek van kanadai tesIVéf&gyhhköZSége 
PI., a HOgyas Endre utca templomának Torontói ElsO Szá: 
mu Egyházközség, Kocsordnak London (Ontario), H6dme
z6vásárhelynek t:szak-Vancouver. 

1994.tavasza)elentette azt az id6szakot, amikor tényle
gesen IS fe!vettuk a kapcsolatot a kanadai gyülekezetek
kel. Az első két·három levé!vállés lIIán jött a hir: a H6gyes 
Endre lIIca templomát szándlll<szik meglátogatni egy to

ront61 egyházközségi 
lag. Joan Harris asz
Slony közel kll1 he
lel löttött Budapesten 
éS ~t-tart6zkodása al
kalmával egy vasér
napi iSlentiszteletOn· 
kön meg egy azt 
megel1lz6 szeretet· 
vendégségen volt je· 
len. TemplomunkTól 
fénykép- ils diafe!vé· 
leleket kész~ett, meg· 
ismertettük vele a 
.Misszóház" történe
tét , melyrol hazatérte 
lIIán számolt be a 
Tllstvéregyházközsigi 
Bizottsag tagjainak. 
Még abban az évben 

újabb toront6i vendégeink értleztek, többek közon Suzan 
Fa!va, aki ~I Budapesten tanft angolt egy középiskolában, 
Art Bl9wer, aki pihen6szabadsagat tö~ötte Magyarorszá
gon, ils mások. Ezek vottak az els6 lépések tehát arra '10-
natkoz6an, hogy egy kapcsolat létrejöhllssen, megalapo
zódhasson. Közben mindvégig levé"'áltásban vollunk. 
RllndSlereslln elküldtek a templomuk újságját; havonta 
megjelenö lapjuk clme: Horizon. (Horizont) Ebben o"'as
hattunk arról, hogy kethetante tanácskozik a Bizo.tlsag kü
lönbözö programok megvalósMsán. Ezeknek egyike voll a 
március 31·én sorra kerOIö .Magyar est" megSlllrvllzése, 
melynek célja volt , hogy az a,nyagl be,vélel!>61 fedezzék 
alulfron mllghfvásának költsége~. UgyanIS m,~lus h6nap fo· 
Iyamén a Toront6i Els6 Un~érlus Egyházkozség hármas 
Onnepre készOlt , 

_ Egyfel6l ldén Unnllpeltll fennállásának l SO éves évfor
dulóját: 

_ május 15--18. közön lallona a Kanadai Un~érius Egy· 
ház évi Lelkészi ~Ilekel letét ; 

_ végíi1 19-21. kÖzött tartottak a kanadai Unitárius Egy· 
ház az évi I<özgy(ílését TOlont6ban. 

E"e a hármas ünnepségr. kapott meghf.fásl al~Ii'?" és 
értlezett meg Torontóba május 14-én. Az on töltott idör61 
majd lapunk egy következ6 számában fogok rnl .• 

Klliszonl Józsel 

UNITÁRIUS ÉLET 17 



~IVILÁG LÁTÁS 

EURÓPAISÁGUNK ÜNNEPÉN 

.Az lr1uugllz 16r.n .n ... ~ •. 

.",.,. ~k "" rtllfII. , .", ..... / ~ .. 
Ratkó József 

(Honnan jöttünk, hová megyünk?) 

Augusztus 20. ISIván király és curópalságunk llnnepe. 
Próbáljunk elgondolkodni az alcfmbcn {elvctclt kérdésen! 

MinI áuiai. törökös mllvchségti. lovas-pásztor társada
lomban élő nép érkeztOnk ;'I ~l.medcncébc. Az IInnep 
alkalmából gondolko1,Zunk cl a Szem István· i felismeré
sen ts okuljunk. Negyven évi fok07.atOS IcépUlés után is. 
mét magunkra kell találnunk Európában, s ez nem kicsi 
feladat. Az István király korabe li Európa nem hj(Jla befo
gadni IlZ á7.siai kulnírájú. pogány, sámán vallást követ6 né
pet. Elöreláthnló vol t. ha ncm ilICS'lkedik be az európai 
népek keresztény vallási, társadalmi és kulturális közössé
gébe - II mcgscmmislllés vár rá. mint sok más nomád nép
re. István király az egész nem7.e1 további léltl meghatáro
zó nagy lenc. hogya magyars.'\g a nyugati kereszténység 
szellemi örökségét kapta. 5 {gy a keleti kereszténység ha
tán1n nem mcrevedttlnk meg a művel6désben. hanem vé
gigjártl:utuk a vált07-ó európai vallási és szellemi áramla
tok teljC!l tönénelmi tí tját. fgy kcrtllhelett sor a rdonnáci
óra. a magyar nyelvú irodalom 16. S71iladi kivirágzására. a 
tiszta evangéliumi reformáció kibontakozAsa révén a tole
ranciát és valláSS7.abadságot hirdetó. S7.abadelv(a irányzat. 
az unilarilmus szárba szökkcné$ére. 

Tehát már akkor i .~ az élén jártunk. s {gy tudtunk sajátos 
énékeket felmutatni a világnak. Napjainkban a lelkek. a 
minőség fOffildalma zaj lik. Unit.'\rius sl.ellemiségem arra 
kötelez. hogya jellemtorútó évtizedek lJtán a hatékonyság 
harcosa legyek. Minden ember legyen sokoldalú. vállal
hassa önmagát. Soha többé ne ismétl6dhesscn meg. hogy 
stmákban. dogmákban kelljen gondolkodnunk. és egy ki
sebbsc!:g a nemzet rejére n6jOn. A ktlldetésOnk ma az. hogy 
segflsllk neml..ctUnket Onmagára találásában a tiszta jézusi 
hit és az egyetemes magyarság S7.ellemében. 

Nagyon fontos az. hogy viszonyulunk történelmi múl· 
tunkhoi1 

Az elJJópOli civiliz.áció a teljes megismerésre tÖl"eltnik. 
és ebben a törekvésben a tudomMyos útkeresés az emberi 
lét és célok tmnszccndens értékeinek szélesebb kereteiben 
helyezkedik el. 

A magyarságnak súlyos problémát okoz. hogy lemon
don err61 a teljesebb vi lágs-LCmléletr61. Pedig ha a tudis 
elJzakad a hi1l61. ördögivé v:llik. (Csak gondoljunk vissza 
az elmúlt évti1.edek ateista ptlS"ltltásairn. a világban elha
talmasodott kömyC7.etS"/..cnnye7.6désre. a technokráciára.) 

Kiművelt. istenhittel megáldotl emberekre van szüksége 
a hazának. Csakis egy nem7.eti és kcreS"l tény szellemű. 
polgári éneimiség mentheti meg II magyarságot a 21. szá· 
l.ad és önmaga S"/.ámára. 

Eddig nem vehetIünk réS"f.t egyenjogúan a SOrliunk ala
kllá.'I:lban. Most ÖS~/,.e kell fognunk a haladó S1..c llemú civil 
s1.ervezetekkel. és az ösS'/.keresztény énékeket aJ:\i<.anal 
II"/..cm e16111ar1Ó egyh:\i<.lIkkal nem1.elUnk érdekében. 
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~z e~bemek tartást és önbizalmat ad. ha van belső hite 
és tdenllUstudata. A keresztény világné"at alapj:m. az ér
tékkereszténység hangsúlYOl'..ásával mindez megoldh.ató 
Minden nagyszcríl dolgot S"/.abadon gondolkodó és tevi 
kenyked6 emberek hoztak létre. Az elhatalmasodó indivi_ 
d~izmus, eli tiullUS. a S"lÚkkör1lség rcttenetC5 VCS1".tly a 
klbontak01.ásunkban. Kevesen S7.omjúhoZ7.ák az iga1.ságot. 
A meg57.épOlt múltba révedés nosztalgiája mételyként 
rombolja tiB"ltánlátásunbt. Arra kelltörtkedntlnk. hogy a 
közéletben is jobban érvényesOljenek a keresztény érté. 
kek. az elikai i g<l7_~gok. 

Az evangélium lényegi követelménye a btínbánat. a 
megbocS<!tás s II k1enge.~ztel6dés. Az önzetlenség. önre
gyelem. a má.o;ok jogüival való törődés. a másik anyagi. 
még inkább erkölcsi-lelki és szellemi értékeinek tintelet
ben tartása nélkül semmiféle megCijftó törekvés nem hm
hal eredményt. Legyünk méllók egyik lJnitárius S"l.el!emi 
el6dünk. lv:m I...ászló hilval1ásáh01.: "Az ember a többnek 
a nerelmese. a magasságnak a keresője. a tökéletességnek 
kOszkOdö. ráradó vándora." 

ÖnmaglJnkban kelJ el6sr.ör is meghódftani a lÍB"ltaság. 
nyflJSág és S7..eretet magaslatait. 

De ezl csak tiszta evangélilJmi hittel. igazi jogálJamban. 
a demokrntikus feltételek megleremtéséveJ tudjuk elérni. 

Mi mindig a kultúrnép S'lerepét töltötlUk be Közép-Eu
rópában. Tegyilnk annak érdekében. hogy mtíltunkhOl 
méltón ismét felnézhessenek ránk. A háborúkat elveszthet
tOk. dc az emberibb élethez való jogol. a nemzet felemel
kedésének jogát nem vcstf!hetjllk cl! 

A $7..éttagOlt, de lélekben egységes nemzet több mint 
ezer éves közvetltO kés"lSégét Í5mét gyakorolnlJnk kell. 
Csatába indulbatlJnk a1. crkölcsösebb élet. s a kultúra slk
ján. Eljöhet a teremtö mindent akarás ideje. csak a lelkiek
ben is ébredjilnk ennek tudatára. 

Mózes Egyiptom határán azt mondta népének: .. Legye
tek egymá.~nak áldás." Aki nem fogadja meg. egyenetlen. 
séget falmut. legyen átok rajta. vesszen a pusztában. Egy 
új nem1.edéknek kelleti cJjönnie. hogy elérjcnek az fgéret 
földjére. 

Legyllnk mi is áldás egymás $7.ám:\rn. men a bibliai pé~
da is iga7.olja: aki nem akai mindenki szjm~ ált!.ú len.nt. 
az elpuS7:tul. A mi nemzedékOnk nem fOSJa megé~ 1 a 
nemzet felemelkedését, de küldetésünk van. hogy t,1Omolg
tev6 élelilnkkel dolgo1.llunk kell a jöv6bt, akkor is. ha 
aratni csak a követke1li nemrodék fog. fgy válh:lIunk mél
t6 örOkösökké. 51-tnt István koronája méltó helyet kapott 
az 6si magyal dmerben - ez II nemzet elJJópai~gMllk a 
S"limbólumu. Rlljlllnk áU. tIogy Magyarorstilg Ismét egy 
kÖl.öS ElJJópa megfelel6 la!Úa lehessen. 

Felhöl SlIIbolcl 

• 

I 



• 

EGY FOLYÓIRAT SZÜLETÉSE 

199.~. Pünkösd va. ... 1rrmpján. a beregi unitárius s7.6rvány 
megalakulás.1nak húsz éves évfordulÓján Nyitrni Levente 
lelkw. igehirdetése után egyll..1zunk 15 ta&jn vett ÚTVacso
mt, s cs,1k néhtinyan oem készll ltek ml lélekben .1 SZövet
ség megerósrtésére. A jelenlév6k nagyobb fele mégis ülve 
maradt, melynek egyS7.crú magynrá7A1ta. hogy 6k más egy
h:l7~1k tagjai voltak. s 3 Kelet-m.1gynrors7..1gi Sz.abadelvú 
Protes1.1ns Kör istentiszteletet követ6 megbeszélésére vár
t::lk. (Ámb.1r ki tudj.1? Eddigi lapaszlablaim szerint a vásá
rosnaményi uni tárius istentiszteleteken mindig nagy szám
ban vol1.1k jelen ahitünkkel szimpati7.álók.) 

Felhős Szabolcs, a beregi szÓrvány egyh:izgondnoka 
megemléke7.ését követ6en a protestáns kör szellemi to
v:lbblépésének lehet6ségeiről kellett SZÓt vállanunk a meg
h(vot::lkkal és az érdckl6dökkcl. Az 1993-ban kiadolI A he
tedik napm clmú 3n101Ógm után egyre nyi lvánvalóbb a 
rendszcres. oem antológia jellegű publikálási igény 3 leg
jobb szcrz6k rés'léról. Bár a 93-as v:llogatás meglehetósen 
engedékeny volt. azóta a benne szereplők harmada mngos 
publikációkkal és önálló. jó kritikai visszhangú kötetekkel 
jelentke7.c1l. amely tény magáb.1n hordja egy idós7.aki fo
Iyóimt megalapft:\s.1nak potenciális szellemi lehetóségét. 

Abban valamennyien egyetértettünk. hogya leendó pe
riodika e lőzményének .1 Partium elmli. két megjetenést 
megért irodalmi és művészeti Inp tekinthető. Az említett 
folyóirat két impoz.1ns s7.áma után elsősorban anyagi gon
dok, másodsorban egy kínos etikai tévedés mi311 meg
szűnI. R~l ómen lett volna hát cgy megszűnt lap - jogi-
13g már amúgy sem védett - nevének újra fölvétele, így:lZ 
alakuldsnál .1 RÉSZEK folyóiratdm mellett döntÖttünk. 

Balázs Ferenc szellemi örökében 

Újj.1.ttcrve7.&!öll a Balá7.s Ferenc Beregi Népfőiskola 
1995 Iava.'>7.án. Az új elnök FrenC7.e1 Bertalan refonnátus 
lelkés"l úr három frakcióban kivánja működtctni a népfóis
kolát. 

I. A hagyományos ga~.daköri csoport, amely a nyírpa
rasznyai gazdakörre épftcne. Sz.1bó N. János vezetésével. 

2. A kép7.ómiivészeti csoport Török Levente lanár úr ve
zetésével a tislakcrccscnyi alkotó műhelyre épülne. 

3. Az ifjús;\gi csoport cserkészei a beregi cserkészmoz
galom kiépítését tÚli ki célul Frenczel Béla vezetésével. 

Június 17-én német vendégeket várnak, hogy szakmai 
és anyagi segftségükkel jobban felkészll lhcssenek az új év
folyam munkájám. A sikeres fog lalkoz.15Ok közt em](thet
jllk, amikor megemlékeztck Bölöni Farkas Sándor szllle
tésének 200. évfordulÓj:lról, A n.'lgy demokrata emlékezete 
dmmel. 

EgykÖOyvÍl, egyistenhitú ha7.aliként él az utÓkor emlé
kewében. Leghfrescbb. Uta7Ais Észalc-Amerikáb.'ln dmű 
múvéről úja Jaknb Elek: • .Egy jót~kony erkölcsi forrndal
rnal idézett elő az eszmékben, 3 politikai ~ társadalmi vi
szonyok felfogásában." A demokrácia megszálOltjának 
Jeczu Péter mintázta szobtán az 3k.arnt emberének állfl em
lékei Erdélyben. 

Mint nagy magyar gondolkodó, méltán az egész ma
gyars.ig példaképe lehet. 

Felh61 Szabo lea 

A meglllaku,lt .m:rkcszl6ség t!lliai (Bágyoni S1.abó Ist. 
ván. Dusa LaJOS, FelMs S1.abolcs. MarkO László, Né7.6 
László, Oláh András: lbrök Levente) szUkstgesnclr: tartot
l:ik II m3gyall)ts/~1gl. velUk rokon szellemiségű alkotók 
me~n.yerésén k(vUl u Ungvánól Temesvárig terjedő álló 
régiójában (a tönfn~lmi paniumi részeken) II kapcsobtfbl_ 
vélelt az ou él6 lc&J<Ibb alkatókkal. kifOfTOlI szellemi mil. 
helyekkel. 

. 1995. nyara még ::I IbIkészülés id6szaka. Komoly anya
gi alapo! kell leremlenllnk ahhoz. hogy még az jdén RlI
mulathassuk pr6basz.ámalnkin, amelyek bcls6 ereje miatt 
sikerrel ~yá:malunk (I Nem~li Kultur:Uis Alap folyóirat. 
támogalásl Irairnsára. valammI önkormányzati támogatá. 
sokra. A roly~irat székhelye Nyfregyházán lesz (Luther 61: 
4. szám Panlllmmlihely), S1.ámflVa arra. hogy Suboles
Szalmár-Bereg megyének kifejezetten irodalmi-múvé
szcti-böcseleti fo lyóirata nincs. II fgy eséllyel S1.ámfthatunk. 
a város és a megye befogadó szeretetére, az ott é16, álta
lam nagyra becsIlIt S7.erllik. tevékeny közreműködésére. 

Mint megválasztolt f6szerkes~.t6nek, most illene valami 
bölcset mondanom a hamarosan indulÓ id6sznki fOlyÓirat
ról. Hogy le ne törjem a gyönge csikÓ hátát, megelégszem 
kél mondatl.1!' Az afapl't!lőell népi-nemull szellemi elköle
leul/ségbe jócskán belt/ir a Sliláris szabadság. az eleven 
megjelellftés sOkszfnúsige. Mindig azok az frások szám!l
hal/rok feiItIlen elsőbbségre. amelyek tJnn6n erejaJ: mimt 
egyszerűe n elulasflhn/allanok. 

DUH LlJoI 

Jézus nyomában a mindenkiért 
való ISTENT keressük! 

Nagy érdeklődés mellett méltatták a BALÁZS FE
RENC BEREGI NÉPFÓISKOLA májusi összejöveteién 
Karl Herbst nemrég megjelent A valódi Jézus cfmú köny· 
vét (Elpidia Kiadó). 

Felh6s Szabolcs titkár kiemelte. hogya lelkiismeretünk 
tUkrében meg kell vizsgálni. nmit a kereszténység ~nf~ói 
mondtak PáltÓl és az cvangélistáktól kezdve 3 mruaklg: 
megfelel-e mindaz Jézus felismerhető 117.enetének7 Hi~n 
Isten lelke nem mond ellent önmagának. Ezért a tekmté
Iyekre hivatkozva nem s7.:Jbad vakon hinnIInk, csakis sze
mélyes meggyözödésből , iSlenélményből. 

Jézus elég egyértelműen tanUja. 1I0gy az IIdvösség 
szempontjából csak az Istenhez. mint jó Atyához való kö
vetkezetes megtérés a döntő. 

ISTI:N nem avatkozik be a teremtésbe. Ó már benne 
van. 

A t3nulmány megvi7.sgálja. hogy Jézus v.al6ban azono
sflOlta-e mag:lt Istennel. vagy csak szerény Istenkereső lé
vén csupán új módon lOpaszIaIta meg Istellt. és Istenhez 
akarta vezetni embenársait? 

Jézus válassza az frástudónak: 
Tedd 3Z!. amit ti szíved diktál. és élni fogsz! k II 
A valódi lsten személyesen szól hozzánk. csak oda z:se 

figyelnUnk. Ezt ti t.1nul ~got . vonták le ti kÖflyv elem 
kapcsán a népfóiskoL1i OSs:7.eJovetelen. 
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Füzesgyarmat 

M'rclus elsO vasámapjával megkezdlOk a Húsvétra val6 
eIOkészftO istentisztelefeinkeI. A mostoha idO függvényében 
hol föbben, hol kevesebben venek részt ezeken az alkal
makon lelkesen. 

MMclus 5-én nagy veszteség érte kis közösségOnket is
mét. Meghalt MAKKAl LAJOS testvér~nk, aki 75 évi p.álya
futása ut'n adta vissza lelkét TeremtőJé1'l8k. Egyházközsé
gOnknek lelkes tagja volt. Március 7-én temenük el óriási 
részvét mellen, hiszen a lalunak egyik legmegbecsOltebb, 
legtiszteletremé~6bb lakója, tagja volt, Gyászbesz,?emben 
a bibliai Jákobhoz hasonlIIottam, men termete, kitartása, 
hOs4ge, Isten-szeretete, közösségünk utáni vonzódása 
bibliai elödjéhez tette mékÓYá. 

MtI/eius IS·r6I, nagy nemzeli OnnepOnkrOl megelőző va
sámapunkon emlékeztilnk meg. 

A farsang és a oop elején Darvason és a Filzesgyarmati 
MOvelödési Házban a lelkészi család kőzremOködésével 
hangulatos, sokakat vonzó eIOadásra keril~ sor, 

Aprilis második vasárnapján megtartonuk a virágvasár
napi iSlenlisztelelünket, amelyben szép számban megje
lentek az érdeklődök. Jó alkalom vo~ ez is, hogy húsvétra 

mélt6képpen lelkészO!hessünk, Jézusunkkal egylitt érkez
hesslink az emberség nagy próbatéteh~nek alkalmára, 
szlnhelyére, az elmaradhatatlan számadásunkkal. 

Húsvét el~ napján ZSOLT 
és neje liatal hIYeink , a kereszt. 
ségben PATRIK névre hallgat. lsten, hogy növe-
kedhessen testben és lélekben, I I emberek elOtt val6 
kedvességben, szüleinek, keresztszüleinek, nagyszülei
nek, rokonainak, kis egyházközségünknek örömére. 

Nagypéntek déielOttjén emlékistentiszteleteI tartoltunk 
este pedig eIOadtuk a Passiót. Gyönyörij élmény egy ilyen: 
ben részt venni, akár énekeskénl, akár hallgat6kén\, Utána 
agápéra gyüllünk össze imatermünkben. Jó vok megoszta
ni a csodálatos élményti 

Húsvét áldott ünnepére a szent jegyeket B6náez 
Györgyné adományozta. 

Köszönjükl 

(Rllszletek a füzesgyarmati Unitárius K6f6Szt(mység c, 
kiadványbél.) 

KOCSORD - konfirmáció 

1994. szeptember 4-én tizenhárom als6csoportos és ti
zenegy konfirmálandó növendékkel kezdtük a hitoktatást. 
Ideje: vasárnaponként két félóra, helye: a lelkészi iroda 
vok. Félévenkénl 15, egész évben 30 vasárnap tartottunk 
hitoktalást. 

Az elsO lélévet a mindig legnépszerObb karácsonyesti 
ünnepéllyel zártuk. Ezen huszonnégy növendékünk adott 
elO szavalatot, tizenhat karácsonyi gyermekdalt énekeHünk 
el. Cigány növendékeink betlehemes Jálékot adtak el6, 
majd negyvenöt szeretetcsomagot osztoltunk ki a szülök 
adományábó!. 

Konlirmáló rtövendékeink: AJtai János, Disznós Csaba 
Disznós Gusztáv, Jakab Árpád, Jakab Henrietta, Jakab 
Sándor, Jekab Tamás, Ny itra i Hajnalka , Pócsi Gábor 
Varga Krisztina, Zsolder Tamás virágvasárnapra mindent 
megtanultak és vizsgát tettek. Ekkor megszerveztük a kon
lirmáelót Kiosztottuk a szerepeket, összeállftoltuk a mü. 
sort, elökész~ettük az anyagokat Aldoz6csCrlörtökig átis. 

, 
A beregi unitárius szórvány pOnkéladi ÖSlZeJóvetelén. 
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mételtOk és begyakoroltuk a betanult szövegeket és tenni
valókat, hogy az ünnepség lámpaláz-mentes, fe!emelö és 
kellemes élmény legyen a közönségnek is és a szereplők
nek is. 

Növendékeink lelkes odaadással, szorgalmasan tanul
tak, kifogástalanul felkészültek. A három roma nemzetisé· 
gil növendék egyike, Disznós Csaba, világtalan. or Varga 
Krisztina tantIotta testvéri szeretetével. Jutalmazza meg ér
te lsten mindenkivel együtt, aki hozzájárult a konfirmáció 
lélekemelő sikeréhez. 

Május 7·én tizennégy növendékünk szerepléséve! anyék 
napi ünnepségeI tartottunk, A konfirmáció napját május 28-
ra fOztOk ki, mely nClpra a szüIOk és a szorgalmas harango
z6nk, Varga Elemér rendbetette és virágcliszbe öltöztette 
a templomot és a környékét 

1<2 úrvacsora kelléke~ Jakab Sándor presbiter szülő és 
családja adta. 

A konfirmáció emlékére a szülök szép új fOggönyökkel 
látták el az irodát, és irattart6 faliszekrény! rendeltek. 

1<2 egyházközség konl irmációi emléklappal és ~júságl 
Bibliával örök~ene meg az eseményt minden növendék 
számára. A nem lát6 kOnfirmák k~apogatható ajándékot 
kapott. 

1<2 Onnepségel a konlirmáJók kifogástalan szereplése, 
gazdag felk.észOHsége és lelkes vallástétele, valamint a 
210 Iönyi közönség tette felejthetetlenné. Ehhez hozzájá
rult elsO rendes lelkészünk, Kereki Gábor megható levele, 
tán az utols6, amit életében Irt, és Nyit rai Mózes vo~ ko
csordi lelkész sz6széki szolgálata Ez afra biztaton, hogy 
aki megkonlirmál, kősziklakénl épOljön bele az egyház 
templomába. Igy tudják megmenteni lelkük otthonát a sze
lek és árvizek veszedelmétöl. 

lsten áldása legyen szeretett konlirmMjainkon, hogya 
nekik nyújtott lelki úlravalób61 egész életOkben gazdagon 
táplélkozhassanak, 

Nylt r.l l evente 

• 



ÉLETÉBŐL 
Konfirmáció a Högyes Endre utcai templomban 

Hagyományainkhoz hlven Június 4-én, pOnkösd yasár
napján ismét konlirméclóra ke/OH sor, ezútlal a HOgyas 
Endre utcai templomunkban. Agyütokezel ellitt 11 gyermek 
tell hitére! tanűbizonyságot. Az Unitárius Káté magtanulá
sával és a kérdések megválaszolásával bizonyltoMk az if
jak, méltók arra, hogy egyházunk önál~ tagjaivá váljanak, 
és az úrvacsora szentségében részesOIJenek. 

A konfirmandusok szülei állal csodálatosan feldlszil.etl 
templomOl zsúfolásig m&gtöltötték a családtagok és a hI
vek. A szószéki szolgálatot és a konfirmalást Kászoni J6· 
zse' lelkész vége%1e, aki egyútlal tanitója, felkészftoje is 
vQIt az ifjaknak. Az úrvacsorai ágendá! Bencze Márton 
pOspcSk végezte, majd bibliai igékkel bocsátotta út jukra az 
immár teljes ;ogú új egyháztagokat. ezután Buksa Attila 
gondnok köszöntö"e Oket az egyházközség nevében. 

A lelkészftésér1 és a megható Onnepségér1 illesse köszö· 
net Készonl Józsel lelkészt, akinek ez volt els6 budapesti 
konl irmáHatása. Csak budapesIinek volt az elsO, hiszen Er
délyben már nagy gyakorlatra ten szert közösségek létre· 
hozásában, iliak összefogásában, olyannyira, hogy mosta· 

~i konfirm~ndus növendékeit erdélyi körutazásra vitte az 
Iskola. ~efeJezése után. A legfontosabb dolog, amivel min
den dJunak tisztában kell Jenni: honnan eredtek gyökereik. 

Az észak-dunántúli unItárlusoknak is lesz templomuk 
Valamikor háborúskodás folyi a klllönböző vallásfelekezetÍlek. 

között a lemplom birlokllisá~n. Valóságos csalal~rré válloZlanák 
a lemplomot és környékét. Úgy cserélt ga1.d1i1 a templom. mint 
háború idejtn a kis és a nagy telepmés. Csak. napjainkban érke
un CI az igui hitfelekezeti megbékél~s ideje, a másság elismeré
se és kölesönös tisztelete. Ennek koronatalll'ja az a tény. hogy 
1995. május 14-b1 a gyóri re(orm'tu5 templomban konrumálha. 
loU nyolc unitirius ifjú. Köszönet a ~formátu5 egyhlWcö~g 
megért6 szeretet6én. 

Ahogy véget én a református istentisztelet. a zsúfolásig meg
telt templomban unitáriusok keldték elfoglalni a megürcseden 
helyeket. Jönek a nagynlll6k. ~g Marosváslirhelyr61 is. Jöttek a 
heLybeLi sz[)16k. teslVé~k. rokonok és nem rokonok. de az lsten 
ig~jét 51.omjúhowk. Jöll a Budapesti Unitárius Egyházközség 
Kamarak6rusa. Jönek a Magyar Televízió munkatársai. Jön a 
konrlfmálók nyolc ms serege. hogy biwnyságot tegyenek unitá
rius elkötelezcuségUkrol. Jöll a Lelkipásztor (Sándor Gy. Mátyás), 
a konfinn1Ltató. akinek igaz embersége öuwlartó erúk~nt hatott. 
Jöll a pUsfJÖkhclyettes a$$1.Ony (OrbóImé Szent-Iványi Ilona), aki 
áldásAt adta a konfirm:iltakra. a hitben megeTÓsödöllekre, az 
anY3!Jzcntegyhát szcretet~1 sugllnón. A-aán jön II reménykelli5 

beígérb, hogy az ésuk.dunántlili uni táriu.<oknak is lest lemplo· 
muk ..• 

A magyar b a székely himnusz énckl~se közben fom eggyt 
igazán az ünr>epl6 gyUlekezct abban a megingathatatlan hitben, 
hogy Lesz temploma és országa ... 

Swretetvend.!gség következett. egy székely k~1.imunkikkal 
ékesfteu otthonban ... Kifel~ jövet el41lta utunkat egy házaspár 
mondván: Addig innen ki r>em mennek. amíg ezt a pohú bon 
meg nem illÜ:. s ezt a darab tés-aiÍt meg r>em enék. Feleségem
nek is feltúnt ez a rábamelléki hatútalan vendégszeretet. Meg is 
kérde:ttem nyomban az örömittas emberlől . hogy hov' való? ~n 
nyuli, de Bözödújfalub61 jöttem - "'lasmlta. Mo író Bözödi 
György falujából? _ firlauam a dolgaI. _ & nem. mert ó valóban 
bözödi. de BözödújfalUI lerombolta a Ceauseseu·rendszcr. Ot ke
rek eszlendeje. hogy itt vagyok. de ez már az &1 bomm - hútla 
ki magát büszkén. _ lsten adja egésuégért:. - szóltam, és sebti
ben mcgiuam a j6[zCi bort. átadva helyem a következólmek. 

Mondanom se kell. hogy milyen Ililemeló ér.res volt róIdiek
kel tallilk07.ni. akik úgy s"tÓrjllk a szcretet magvát. mint jó lelki· 
pás1.tomk a szószéken. 

Sófallll Ferenc 

Pestszentlőrinc 

Pilnkösd első napján Dr. Jakab lerrő lelkést szolg~atn ~tá.n 
négy keresztelést kövelően hatan konfirm1Ltak. (kelten ,sk?la, k,· 
rándu!:l:! miau kés6bb konrU"mlllnak). A konfirmáltnkat M,kó Is/· 
\-dn IOgondnok h. kö:szűntöl1e. és felhfvtll figyelmüket UO"ó II 
köteleutlségekre. melyek az egyhIiz önálló tagjaira hárulnak. k 
_ úgymond _ az cgyházjövóje l 

Az úrvaesor3 5zcre].tetésér>ek tönénet~ Dr. Lás:/ónI $:(1111. 
máry auaa OIV&518 fel ll. evangéliumból. Oly ."okan vol~ .és 
vetlek rent C"lCn ünnepi istentiszteleten. hogy k, keLlen ny,.!", a 
gyülekezeti teRm njt~j't. hogy elférjenek az úrvacSQráYaJ tlok. 

Az IInncps~g után SQkan tckinlcufk meg az új szék~ly knput
Tontó" Zoir6n ajándékát _ b al, aj keritbl. amivel ft VISszakapott 
tcrllletet kerítették be a hívek t:1rsadalmi munkában. 
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A Zsinati Főtanács dokumentumai ból 
FoJytaljuk sorozatunkat öl m(i~ év novemberében tartott 

Zs/nall Főtanács dokumentumaiból. Ez(i1tal Orbókné 
Szent-Iványi Ilona kOIOgyi titkár baszámolójáb61 közlOnk 
részleteket. 

Külügyi jelentés I. rész 

Az Erdélyi Anyaf19yMzzal va/6 kapcsolal 
1989-ben öl romániai fordulat után egyházunk több alka

lommal ls juttatott le segélyt Erdélybe. Ez 810lnl9 önerOböl 
történt, majd a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat se
gftségéval. 

JelentOs lIéHozás 1991 ulán álk csak be a két 
egyház kapcsolatában. I 
sok. hazai szorgalmazásra 
amelyek rendszeresen egyezt91nek 
közös egyházi törvények, valamint a 
larán. 1992·161 folyamatosan kllldiink egymásnak 
a kllJönbözö eseményekre, konfaranciékra Szép 
volt a beindult kapcsolatnak, hogy 1992 májusában 
né Szent-Iványi Ilona lalkásznO beiklat6ján dr. Kovács La
jos kolozsvári püspök mondott Unnepi beszédeI több erdé
lyi lelkész jelenlétében. Ugyanilyen lelemel6 vok a Pécsi 
Disputa emlékére rendezett pécsi ünnepség ls, szintén dr. 
Kovacs Lajos pOspök és kIsérete részvételével. 

A iá kapcsolatnak köszönhetö. hogy erdélyi testvéreink 
problémáikkal hozzánk fordulnak, és mi segRjOk öke!. (PI.: 
cserép a sepsiszentgyörgyi templomhoz, ifjúsági ház Ho
moródszentmártonban, Brassai·ház Torockón, támogatás a 
Nöszövetségnek, templomépftések, magyar nyelvO tan
könyvek, folyóiratok kOldése stb.) 

Egy magyarországi hallgató a kolozsvári teológián tanul, 
két lelkész jelentkezését ellogadták doktori disszertációra. 
Az egyházközségek testvéri kapcsolata is kialakulóban 
van. (H6dmezövásárhely-Marosvásárhely, FOzesgyarmat
Nyárádszereda) 

Az erdélyi egyház életét, Dávid Ferenc emlékét, dr. Ko
vács Lajos püspök temetését egyházunk szervezésében 
mutatta be az MTV. 

Jó egyOtlmClködésOnk jele az is, hogy Kolozsvár támo· 
gatta Kászoni Józsel lelkész hivatalos áttelepOlését 

IARF 
VilágszővetségOnk, az IARF a közép- és kelet -európai 

változésok során igen nagy figyelmet szentek ennek a tér
ségnek, és ezen belül elsősorban Erdélynek. Elhunyt pOs
pökOnk, dr. Ferencz József 1971-tOI elnökségi tagja volt. 
Sajnos romló egészségi állapota miatt az ut6bbi idöben 
nem tudott (észt venni az Otéseken, ezért 1992-ben az a 
döntés született, hogy egyházunk nem képvise~ethetl ma
gét automatiKusan a vezetöségben, mti Erdély igen. 1993· 
ban az indiai konferencián a közgyCllés Orb61mé Szent-Ivá· 
nyi Ilonát egyhaogúlag személyre szólóan beválasztotta a 
testOletbe. 

Az IARF konferencia 1990-ben Hamburgban yolt, in 6 
fös delegációval képviseltette ma9át egyházunk. Uj fötitkárt 
választottak Rev. dr. Robert Traer személyében, és ezzel a 
Világszövetség ls új irányt vetI. Székhely't Frankfurtból 
OKfordba tette át, és az 1993-as indiai (Bangalore) konfe
renciát már innen 8zervnték. Ezan a nagy távolság és a 
köHségek miatt egyházunkat hivata losan csak egy szer
mély, Orbókné Szent-Iványi Ilona képviseHe, ahol eIOadást 
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tartott a hazai egyházi élet~1 a megváHozott tér.ada. 
lomban. 

1994 ~rillsában a kOlügyi titkér már mint új elnöks6g1 
tag vett r szt az Oxfordban tartott Olésen dr Szabó Árpád 
kolozsvári rektorralegyOtt. Ezután az Anglial'Unitérius E _ 
héz közgyOlésére utazott Walesbe. gy 

1994 Júliusában az IARF teológiai konferenclét tartott 
Kolozsvéron, ahol egyházunk népes delegációval képvisel_ 
tene magét. Ezen a konferencián vetadött fel hogy mivel 
az IARF·nek már kevés keresztény tagegyhba van létre 
kell hozni az IARF keretén belOI egy szabadelvCI k~resz
tény platlormot, fOleg európai teológusokkal. 

Unitárius Világfanács 

Dr. William Schulz, az Amerikai Egyház elnöke 3 éwel 
ezelOtt javasona egy Unitárius Vilé.gtanács létrehozását az 
lARF mellett. Ennek megszervezésére rendezték meg Bu
dapesten . ~ Unitárius Egyházi VezetO\!. Csúcslalélkozójét 
1993. épnhsában. 9 ország 22 küldötte ven részt a talélko. 
z6n, ahol zárónyilatkozatot fogadtak el, és egy négy!agú 
átmenet! végrehajtó bizottségot hoztak létre, amelybe Or
bóknét IS beválasztották. A végrehajtó bizottság kétszer 
ülésezett, 1992 Oszén és 1993 júliusában az USA-ban 
ahol a lelkésznO is Jelen von. ' 

Az Amerikai Unitárius Egyhél új elnöke John Buehrens 
is támogatja a nemzetköZlunitáriu8 szervezet létrejöttét, és 
újabb két évre kénék fel a kOlügyl titkárt a szervezO bizott
ságba. 

Cesa Locamo 
AZOrichben múködö HEKS, svájci protestáns egyházi 

segélyszolgálat 1988 6ta folyamatosan témogatja egyhá
zunkat Minden évben beszámolót küldünk tevékenysége
inkrOl. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot levélben, telefo
non és személyesen. 1989-tOI az addig évi két helyeI sike, 
ru~ négyre felemelni a Casa Locamoban. Az elnökség a je
löléseknél arra töreksziK, hogy az egyik házaspár lelkész, 
a másiK világi legyen, továbbá, hogy a vidékiek is hozzéjut
hassanak ehhez a lehetOséghez. 

Hollandia 
A rotterdami Ramonstráns Gyülekezet kezdeményezé

sére vettük lel a kapcsolatot hollandiai testvéreinkkel. 1992 
májuséban 3 lagú Wjúságl delegáció járt Rotterdamban és 
Utrechtben, majd 1993 májusában kilencen létogattak el 
hozzánk. 

Orbókné Szenl-Iványlllone leldeni és ulrechli tárgyalásai 
eredményeképpen teológia i ösztöndijat is felajánlottak, de 
ennek feltétele a holland nyelv ismerete lenne. 

Ausztriai istsntiszts/etsk 
Szépfalusi IslVán evan9é1if(us lelkész-esperes, az auszt

riai magyarok Islkigondoz6ja 1987-tOt .alk~lm.at biztosI
t Bécsben az evaogélikus templomban un~ánus IStentiszte
letek tartésára. Azóta fendszeresek ez~k az . ese!,"ények, 
melyet szeretetvendégség is követ. Konflfmációra 18 kérték 
fel a lelkész nOt. Ausztriéban szolgának dr. Ferencz József, 
Huszti Jénes, Bencze Ménon egy-egy alkalommal, Orbók
né Szent·lványi Ilona három alkalomma!: Bécsben, Llnz
ben és Salzbutgban. Köszönjük ezt a lehetOs~get SzépIa
lusllstvánnak, hogy ausztriai unitárius lestvérelnket meglé· 
togathatJuk és szolgálatot végezhetünk. 

(fo/ylatju/c) 

• 

• 



HíREK 

Megkezdte munkáját Dagesztánban 
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 

Húsvét ul:'in kezdte meg menekült
segítő munkáját Dagcsll:1nban il Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat. 
Négyéves fenná11:Isa során a magyar, 
egyházi támogat.ist is é lvező segély
szervezet. je lentős munkát végzett 
Magyarországon. il balkáni háborús 
menekültek körében. továbbá Kelel
Európ:l több országában. Ezek cred
ményeként II nagy nemzetközi egyM
zi segélyszervezetek az elmúlt né
hány esztendőben egyre több alka
lommal kérték fel partneri szolg~atra 
a magyar segélyszervezetet. 

A kiterjedt nemzetközi tevékenysé· 
g.ének újabb állomásaként a Magyar 
Okumenikus Szeretetszol g~at a cse· 
csen menekültek közölt fol ytat aktív 
munkát _ amint azt mcgtudtuk Lehel 
L'Is'lló !elkészt61. a segélyszervc7.et 
vezetőjétól. Ehhcz a progmmhoz 
nemcsak az EgyMz.1k Világt.1náesu. 
továbbá más nagy európai és éS7.ak· 
amerikai egyházi segélyszervezctek 
erkölcsi és anyagi támogatását bírják, 
hanem az Orosz Ortodox Egyn.'Izét is. 

Az Orosz Ortodox Egyház Moszk
vai Patriarhátusának Külllgyi Hivata· 
la arról biztosította a napokban a Ma· 
gyar Ökumenikus Szeretc\S1.o1g~atOl, 
hogy minden támogatást mcgadnak a 
maguk részéről is a Oagcsztánba me
nekUlt több mint 100 ezer rős csecsen 
polgári lakosság körében megkezdell 
karitatív munkához. 

Dagcsztánb.'Ul - miként azt Lehel 
\....iszló elmondta - a Icgfelsőbb politi. 

kai ve7.e tés is örömmel fogadt.1 a Ma
gyarországról érkező és nemzetközi 
egyházi háttérrel dolgozó Szere
tetszolgálat kezdeményezését. és fgé
retet tett arra. hogy a menekültek kö
rében végzett tevékenységéhez bizto· 
sftja a szervezet teljes önállóságát, 
függe tlenségét. 

A hat hónapra tervezeu. és mintegy 
l millió USA dolláros költségvetést 
igénylő program teljesítéséhez - mi
ként arról Szabados Argentína, a Ma· 
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
munkatársa. a segélyszervezet da
gesztáni. Khasavjurtban, a Csecsen· 
földdel határos városban létesftendO 
szeretetszolgálati iroda vezetOje el
mondotta - 200.000 USA dollár már 
rendelkezésIlkre álL A tervek szerint 
a határ mentén felállított mintegy 30 
menekülttáborban a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat az olyannyira 
hiányzó egészségügyi. higiéniai szID:· 
ségletek kielégítésére törekszik. A se
gélyezés hatékonysága biztosítása ér
dekében rendkívül fontosnak tartják a 
gyors információcseret a budapesti 
központtal. Ennek érdekében a leg
modernebb kommunikációs eszközö
kel is igénybe veszik: dagesztáni iro
dájukat szatellit telefonnal is felszere
lik. 

Hazai támogatásokat is sz/vesen 
fogadnak a MŰSZ Alapítvány szám
lasrnnára: Budapest Bank Rl 209-
23006 

Hlrelr. 
A Magyar Oktat:\.~;. TudOmányos 

es Kulturális Alapftványok EgyesIlle
te (MOTKA) fetvette tagjai sorába az 
Unit."irius Alapltványt. Az Egyesület
nek jelenleg li S - a kuMm. a tudo
mány és az oktatás ter1.lletfn mííköd6 
- alapItvány a tagja. Elnöke dr. Bier
noc:ky Szi/dm. a Károli Gáspár Re
formátus Egyetem docense. 

A MOTKA szakmai talaJkozókat, 
konfereneiák.1t szervez. hfrleve\eket 
ad ki . és országos hatóköru frdekvé. 
dclmi tevékenységet fejt ki a nonpro
fit szervezetek javára. 

• 
Az Alkotmány utcai Kereskedelmi, 

Velldtgld/6lpari és Idegertforgalmi 
Főiskola havi lapja "Unirárius Itmp' 
lom" dmmel egy összefoglaló irást 
köZöl, amelyben nemcsak a Nagy 19. 
náe utcai templomot mutatja be, ha
nem az unitarlzmus rövid történetét 
is. Példamutató lehet más iskoláknak 
is helyi történelmi, kulturális vagy 
egyházi épllletek bemutatására. 

• 
Kovács UnIó klllllgyminiszter 

április 25-6n a Kossuth klubban meg· 
hfvott politikai, egyházi és közéleti 
személyeknek tájékoztatót tartott a 
már alMrt szlovák és az aláírandó ro
mAn-magyar alapszerz6désró1. Egy
házunkat Bencze Márton pllspök 
képviselte. és kérdéseket tett fel a 
megkötendő a1apszerWdéssel kapcso
latban. 

• 
A Keresztény-Zsidó Társaság 

májusi rendezvényein belül nagy ér
dekl6désre adott okOl a május 3-án 

----------------------------1 tartott . eulanaziáról szóló szimpólion 
és diSput:l . Elfudók voltak dr. Vass 
Miklós genetikus f60rvos. dr. jobbd
gyi Gábor egyetemi doc~s és prof. 
dr. Gaiz/er Gyula egyclcml.ranár. Az 
unitárius egyház képvIseletében 
Bencze Mérton pUsptlk, il KZST al
e lnöke VOll jelen. 

A Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör 
életéből 

Pünkösd vasárnap délutánján a Ke· 
let-Magyarországi Szabadclvíí Pro
testáns Kör istenti s7,telet uttíni köz
gyűl éstn megalakult a Partium-szel
lemi műhe ly, amely egy folyóiratot 
kiván útjára inditani Partes (Részek) 
címmel. 

A fele16s kiadó: Felhős Szabolcs 
köri titkár, felel6s szerkeszl6: Dusa 
Lajos debreceni kö1t6, 

SurkeszIObi:allSógllagok: 

Bágyoni Szabó Istvlin 
Malkó Untó 
Néző Lásdó 

Garnmvölgyi Imre 

Oláh András 

lbrök Levente 
Mindannyian a szabadelvú protes· 

táns kör aktiv tagjai. 
Az új folyóirnl Ungvártól Temes

várig kivánja átfogni a magyar kultu
rális és szellemi életet. Felvették a 
kapcsolatot a KLTE és a BGYTKF 
egy-egy tanárával. a protesúns pIls
pOkségekkel (Tőkés László. dr, Erdő 
János) és a határon túli újságíroklr:al . 
költőkkel és tudomlinyos munkat:1r-

"""' .. 

• 
A Fagge/len Magyarország Napja. 

az 1956-os forradalom és sz.aba:d
ságharc vértanúirn, illetve a szovJ~t 
csapatok kivonul:isának évfordulóp. 
alkalmából megemlékezést , ~OItak 
június J6-án a Rikoskeresztun közte
mető 300-as parcelI.ápnál. A kegyelet 
koszonJpt egyh47.unk nevében Hep
eze Márton puspök helyezett el a hó
sök parceUápnál. 
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Könyvesbo ltunk 
ajánlataiból 

Unitárius kiadványok 

Kis Biblia 350,- Ft 

_A hitlsfen ajándéka" 
1568- 1993 200.- FI 

Unilárius Hit ts EO:ölcst3ll 200,- Ft 

Unilárius Imádságok 150,- Ft 

Unilárius Káté 100,- Ft 

ValXa Bf/a : Hit és Val lás 100,- Ft 

D4\·id F t.r t.I1r:: 
Rövid útmutatás 1567 150.- Ft 

Szdsz J4nos: Dávid Ferenc 100,- Ft 

Erlcölcstan 
Unitárius Nézóponlból 100.- Ft 

Török Tamds: Unitáriusok 280,- Ft 

Unitárius Énekeskönyv 300,- Ft 

Dr. Nyiredy Szabolcs: 
1993: a Tordai Országgyúlés 
425 éves jubileuma 50,- Ft 

A Frandaországból hazatért 
Kende Péter unitárius atyánkfia -
a nemes közír6 és politológus -
több mint száz kötet könyvet aján
dékozott az Unitárius Könyves
boltnak. A nagylelkű adományért 
Egyházunk és a Heltai kft . ezúton 
is hálás köszönetét fejezi ki. Az 
árusíl:ásba bocsátott kötetek a pá
rizsi ..Magyar fOzetek~ sorozat da
rabjai: íme néhány cim: 

Király Béla 
Honvédségböl néphadsereg 

Tóth Sándor 
Jelentés Erdélyböl 

Zdenek Mlynar 
Prága 19,68 . 

Az Unitárius könyvesbolt (Bp. 
Alkotmány u. 12.) várja kedves vá
sár16it . 

Kis Mik lós üvegtervezö iparlTlÜ' 
vész aliának április 22-én kitOnte
tést adományozott dr. Zongor Gá
bor a Veszprém megyei kOzgyülés 
elnöke. Kiss Miklós és B. Kiss Bo
tond megtervezték és elkésd ették 
a Megyeháza Szent István tenné
nek díszes Ovegablakát . Mindkét 
kitüntetett mOvésznek szIvböl gra
tulálunk. 
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HALOTTAINK 

Generslch Zoltánné 
sz. 0""651 Gizella 

f. év május 2-án 90 éves korá
ban elhalálozott. 

Az elhunyt néhai OrmOsi Károly 
kolozsvári lelkész és felesége 
Kántor Gizella költonö leánya volt. 

Férjével Nagykorösön lakott, 
majd annak halála után Budapest
re költözött leánya családjához. 

A szórvány istentiszteleteknek 
buzgó lálogalója von. 

Hamvait május l 6-án Kelemen 
Miklós lelkész szolgálatával he
lyezték örök nyugalomra a rákos
palotai temetőben . 

•• 
Dr. Vemes László 

85 éves • 

lőcsey Imréné $Z. Bényi Márla 
80 éves 

Márkus Józsefné 
sz. Rosenstock Aliz 

.. 64 éves 
Homoródi Károly 

83 éves 

Imre József 
78 éves 

Árkosi Barabás lajos 
100 éves 

TUrna Istvánné sz. BOzOdlllona 
76 éves 

Dálya Mihály 
53 éves 

Tóth Gáborné sz. Derzsi Eszter 
80 éves 

lsten adjon csendes pihenést el
távozott testvéreinknek az anya
föld ölében, lelküknek örök üdvös
séget , a hátramaradott gyászolók
nak pedig vigasztalást. 

UNITÁRIUS 
MŰSOROK 

Július 21. péntek, 
Kossuth rád ió 

", Egy az lsten" 
unitárius félóra 

Augusztus 18. péntek, 
Kossuth rádió 

~Egy az lsten" 
unitárius télóra. 

Orommel UdvÖ7.öljllk a régebben 
Debrecenben kiadott. majd átmeneti
leg S7.Unetel6 Part/um c. folyóirat új. 
rnindftá.s:l t, melynek kiadója ezentúl 
a Ke/tr-Magyorors:tJgl S:obadtlvÜ 
ProttSfdns K~r It.sz . Sok siken kívá· 
nunk munkájukhozl 

KOStönetct mondunk minda7.ok
nak. akik tavaszi rclh{vásunkra -
melyben egy állelcpült. kisbabát váró 
fiatal pár r6zére kénOnk segítséget -
babakocsil. ruhaneműt és egyéb cse
csemóholmit adományoztak. Továbbá 
kÖSZÖ!\etet mondunk M us-J:a Ibolya 
hitoktatÓnalc. aki az egyház dunaf"Un:
<li nyara!ója S7.ámára televfziÓl aján
dékozott . és az archfvum és a könyv
tár számára bekölette az Uni táriuS 
Élet 3 évfol yamáI. 

FELHiVÁS 
Kérjük azon budapesti hfveink je

lentkezését, akiknek rokona, ismerőse 
k6rházi vagy ot thoni gyógykezelésre 
szorul, és lelkészi látogatást igényel
nének. két Ic lkészi irodában jelent
kezzenek. 

e lm : IX. ker. Hógyes Endre utca 3. 
Tel.: 217-617 1, valamin! V. ker. Nagy 
Ignác utca 2-4. Tel.: 111 -3094 

Lapzárta minden h ónap 6-á.n 
van . A kétJÖbb beérkezett irá80k· 
kal nerkes:6Öségilnk esek a kö
vetkew h ó lapzártáig tud foglal
ko:uti. Kérjük en a bekü1dendö 
írásoknál figyelembe venni. 

FihI~ '*16: 
IhnCD Mir10n pQl$p6k 

F6J~: 
BtI\CD frlllclska 

Slms~ 
G' 1fty G'bor, Kánoni zuf, 
It*mb tboly .. ..,.,.~lIIlevenll 

K""'"'' 
IndIl: 25 842 

~rAI. Ca!WNI Klt. !i<IiidoE~"~'~
(9cdapes! v .. Kanin lmf9 u. 23. 

r.: 132-3511) 
FH:' .-.:116· SdWnidI GMIor 

HU ISSH 0133-1272 
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