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,.Nem tucij6lok-e, hogy ti Iden temploma lJagytok, 

é. az: Iaten 'elke lakozik bennetek' 
1. Konn'," 3;16J r. A'l Unitárius KIIrt _ ami az egyház f~lbiva!alos ltiadványának 

námft ~$ amiből a kOllfumáJó fiatalokat szoktuk felkészíteni - az 
ilnnepck fetsorolásáJllU UI írj .. bogy áldozócsütörtök a tan[tvá· 
nyok öntudatra ébredé~nek, pllnkösd a ]~Iek diadalMak és az 
egyhú megaluulidnak Ünnepe. Jó tudni, hogy á.ldoZÓC5l.ltörtök 
húsvéttól 40 napra. pIInkllsd ellŐlIO napra esik. Mint a fentiek
ből kitúnik, a pUnkö.sd lInnepének kett6s jelenlÓKge van. Lássuk 
e:u:ket kIllÖl1-kIlLön. 

• 

A lélek diada"llInnepeljllk pilnkösdkor. A bibliai hagyomány 
eso,WalOs hangui.tol teremI az e\s6 pünkösd leÍfúakor. Úgy
mond nlt6s Ilius nyelvek súlltak az apostolokra, ú ök a jeru
zdlemi népekhe:-z. ujil nyelvükön n61lak. 

Ebböl • Idr~b6 1 keletkezett I Sunlhúoms4 harmadik sze.. 
mél~nek. a SUllthúomsig dogm'jinak a mcgalkot!sa a 381. 
hi Konslantin!polyi zsinaton. 

UgyanCSIk a K"EbM olvasharjulI:: ,,Mi IInitMiusok a Sunthi
rorruJ.got ncm tan[tjull:, men Istent mind ~nyeg&en, mind sze
m~l~ben onwlan egynek hisszük. 

Úgy tCinik, hogy I keresnmyslg egy része ml scm tudja kel. 
Iőktppen m~IÚl\yoLni I nentl~1ek fogalm'" men 'v.l, hogy I 
S~ntMromúg dogm'j!ba hannadiknak felvette. ts sze:rnilynek 
nyilván[totta. amSI IeU biwllyúgot. hogya keresuiny vallisos 
gondolkodisnak ezt a központi jelent6s~glí tl!n~z6~t nem tudta 
m~lyli'ges. tinÚl\ s~llemi ~lemben megragadni. Talán a bib-
liai bagyomány kövctkcrl.l~ben mi, unitmusok is nfmelykor úgy 
besúlllnlr. a nentl~lela6l, mintha valami eg~n klllönáll6 do
log volna. Pedig ez a fogalom _ frja Varga B~la hitta.n!ban - a 
legfontoubb minduok között. amelyek a keresztl!ny"g lenn~
keny mcújál felsarjadlllk.. A keresu~ny vall" tisztán bc1s6 szel
lemi természete jut benne IÖk~letes kifejeúsre. Men amit a 
sv:ntlélek halásán tevékcnyKgnek éRÜnk, az nem eg~b. mint 
Istennek közvetlen batba mirdnk. A kijelentEs alapján csak köz
vetve ismerjllk me, Istent. de allentlélek hawa folytán közvet
len kapcsolatba kertllUnk vele. Szentibrahimi Ilennt a szentl~lek 
lslennek amaz eleje. amely iltal lslen megszenteli az; 6 lúveit A 
szentlElek hatúAnak eredml!nye tehit lelki megnenulMis. ami a 
keresztl!ny vallb I~nyege. N'met szerző . Wilhelm Hermann _fr. 
ja, hogy I szentIElek nem eg~b, mini I reink halÓ ~Iő lsten. 
Bo~ly István~ A mai Wlitúius hitelvek e. munk'jllban idézi 

Oivid Ferenc megü]apCcQit. mdy nerint Istennek ig~je tulaj
donképpen nem mb, mint maga I bnúl6 lsten, s • uent16ldr. 
annyi, m;nl Istennek ereje b hatalm ... A4. egyes embert a szentlE-

lek llijbzUli. Ilj emberr' leszi. Ez az llijú1.Ületl!s ft lelki keresz
tl!nysEg MLklllömeletlen feltl!tele. Az tlijbzllletl!s !Ital részesei. 
vé vilunk Isten élet~nek. Val6di nellemi /oJyamt,JJ.. Magasabb 
~Ietllnk törekvbe u lsten szent.Kg~nek ú tintas'g'nak eléréK
hez, amiknr I meg$útJotu" delejea erc~t ~reuilk magunkban 
Istenhez való közeled&1lnk. tlldatQ)an. A nenUélek nem fordul el 
a vil"tól '$ nem beesllli le az emberi Illek isteni adomMyit, hl
nem fölemeli lintultabb l~gkörbc. épft6 61 4j életet teremt6 VI

lósig. 

De pDnkösd II egyhh magalakulitMak is Ilnncpe. Jézus ha
lila ut4n I TanftyAnyok MhAny MI;I v;lIuvonultan 'Itek -I mi
kor szfnre ~ptek, olyan vonw emvel beR/ltek. hogy. IOknem
zelisEgú Jeruzdiemben mindenki meg~rtette 6ket, s minlCgy h'
romeuen megkere.s:ztelkedtek. Innen indult el az a folyamai., 
melyból I kereszlén)'Úg kialakult MI 4,y tlínik, bolY a nép 
nmlCSak Róma dominanci6jltól hanem a uidó flipapsig & I fl

rizeus"g elnyomú"ól is lZ'b...tlllni &karl. Ma 4gy mondanÚlk. 
bogy elyf.ja pol,," d~,edetle.,w;g is d6segftette • keresz
tl!n)'Ú1 eJterjedésft. KiJebb.nagyobb kö71ino!cek alakultak, s 
ezek igyeke:ttek fIlggetlenfteni RÓmitól61 I bidólOplpi uralom 
alól is. 

A IzentMlek kOZÖlKlet Ieremt6 em is. Ha anól bem'lUnk. 
hogy a nenlk!lek az isteninek és az emberinek az öss:zetaltLkoú
SI. egyben a kOzösKli nellem meltesteslll~se is. 

A fcleharit megértl!se. lzeretettel v.1ó köulft&e fcl~ irAnyul. 
Megszenteli I köUiSl~let, mint egbzel. ~ II qtsz - Ilyo\eke
zet _ nem a benne Ih6 elbznek lillmm'ja, hanem ennéllöbb: az 
isteni lélek ÖSIWOIÓ ere~nclt megnyil.tkoúsa. I2itve!Öd6$e az 
egyénekben. 

Az egyes lélek esak a közöuégben, • köZÖli~1 !Ital lesz ill
ún naggy', viszont. közössél II egyesek. lelki nagys". k1Ive~
keztl!ben n6, er6$1k1ik, baz el)'ik oldalon az elYes leIUblil. lti
kadó szeretet magtbol öleli a köZÖIKg tasiail. múfel6l pechg a 
közöuég fölemeli I JYUlgc b gyarlÓ eg~nl 

Az irlalmu ~s ktinyörtlJ6 szeretel erej~vel 61 gyöng~ég~el 
hajlik le az elesetthez. hogy megszllnlesse. túudalm' !gIlS g
talans"okat, kicgymlfue az ellentélcltd. és melte:remlse I való
di köz&ségct, lsten orn-','t 

Igy kell pOntösdölllnnepclni. 

YÍUott pünKjjsái ünnepe~t ki'oánunk! I 
• 
I 
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A lelkiismereti szabadság 
• Vedd vissza vészteH uabadsAgomat, 
Es Te gondolkou41 bennem, Istenemr - lm6dkoZZ8 Mécs Uszl6 

premontrei szerzetes, egyetemes kisugmásO magyar hre51télly kO~O. 
Van amikor én sem Imidllozhatom mást, pedig nemc:sak beszélek a leIo 
~f(~ szabadságAról, hanem val~gyako~ali !gényem ls van lá. Az 
igaZság, Dáloid Fe.'tll'IC bit~ csillaga egysZ9IÚ, dll nem egyoklalú. 
MennyifIl kell a vügossjg, a melegl- oe llAnyszor menekülOnk hűvös 
émyé!d:la a tOlb ~ &161. AMyira kell a szabadsjgl- oe hányszor ~ 
Ianók lel rst&rmelc, amikor mir nincs m~ kIIzdenOnk veIB. 

Az igazságo! abban a dlaleklikJ.ban kell ker~~nk, hogy S8!1ki $&Ill 

kollátozhalja a stabadsAgunkat, legkevésbé a Ielki!$mareHinké1. De ha
tért szab neki lsten 011, ahol az alkalmas-águnk véget ér. Nem rende~ 
kelhet veWnk senki, csak a tÖNény, az, aminek eg1edOllsten az alko
tója, A l~y pedig édesleslv4re kell legyen a Ielkismere!Onknek. 

I ' teleUem, 
ég. 

a szabadságunktlak, ha törvényszer(Jségeknek hódo-

_ Nemi Melt a lelkismereti szabadság nem a larmészetalatti szeszé
lyek, az 6nkényesség, a lelkii5merellenség szabadsága, Hanem az alJI· 
beri lermésze! tÖIVényszerOségein lelulemelked61elkiislMfetesseg. 

SzabJdsá~ ez vajon? 
-igeni Szolgal&leknek nem az. ~s annyiszO!' vagyunk szolga-lgI:ak, 

.Bizony, bizony, mondom néklek: a szolga nem nagyobb az uránál'. (Jn. 
13. 16., Mt. 1024,) JarlOSnáI Jézus ezzel szemlé_eti, hogy lsten szolgá· 
lalkénl gyakorolja lelettOnk való uramát, mint édesapa a csa!€KIja !elen, 
vagy tanl6mestGl' a tanRv.1nyal felett. Málénál azt szemléhe!i vekl, hogy 
a kllkii~eratlen hatabm szolgéit könny(! IelepleznOnk, m9l1 nem tud· 
nak lelkismerelesebbek lenni annA!, aid tantona /!Iket 

Jézust a hala teszi waltodóvá, a gonosz! pedig a lél&lem . .Ha vaJaJú 
naggy:' akar lenni k611e!ek, az legyen a szolg:.1ok, és aki els6 akar len· 
nl, az a rabszolgátol: legyen •. {Mt. 20.26.) Az. uraItodó lIWek szolgál, a 
szolga'Uek viszont hatalomra vágyk és uralomra tör. Alanvalókal akar a 

szolgaldlek, aJcikel nem tllplálnl, hanem aJckbbll~koznl akar. AloJkeI 
nem telomelnl, hanem 'ö~Júk am,l~tdnl akar. A szolgalél&~ maga akar 
lannl a. t~!\'ény. men neloJ nincs t~Mlnye. Az. urában van a t6rv"'ye, 
amedchg van ura. Ha sikerOlt6le m&gszabadulnia, nem a maga ur~v:' 
1esz,I\antm a mbok.t Eltöltanácso4a el Jézus a tanhoMyai! végret\
deibzn.nek kezdo1én. (ML 2025-26.) 

Jérus ma;a a 16Mny, meri ~ le'as9l'l egy az Atyk-lal, a törvények 
löMlnY"'eI, a SZGl'91ettel. (Jn. 10.30.) .Az Alya énbennem van és én 
az Alyt.ban·. (Jn. 10.38.) őria.si teher ez egy errbamek. A szMég 
~erhe ez, am~ elviseni csak Islen seglsllgével tudunk. JéZllS is ezérl 
ImM kozoll az OIajI.ék h&gyén. Nem helyenünk imádkozoIt. Vele kell tar. 
tanunk, egyVli keU IJl1Mkcznunk vele. Érre hl.>, amikor megsz6l1: .J6jjt
tek énhozzAm mindnyájan, akik megfiMadtalok, meri megterhelek, és 
én megn\'I,IgVoUt szerzek. Vegyétek fel az én igAmat, és lanu~Mok meg 
tlllem, hogy szelid vagyok, és aJ:.zalos szlvO, és megnyugvésltalAllok 
lelketeknek. MIM1 az én igAm kedves, és az én terhem könn' ... ·• (" 
11 .28-30.) 1u 

.... ,. 

Hosszú. IfMses ol veZe! a szolgaielkOdg'l61 a IeII:rlSmtfe1l autonó
miAig , Ell az utal mitldenkinek végig kell i'mia. (Ml. 7.13-14.) Jézus • 
idöménéke különbözik a liinénelemé161. Fellépésllt61 kezd'le sürge!, 
.m9l1 egészen közel van miM a mennyek országa·. (Mt. 4.17.) 

Az els~ keresztény nemzedék már képlelennek bizonyult Jézus mér. 
téké'lel mérni az idÖl. NekiInk lálnunk kel!, hogy ö érzékele és kilejt
zés/e jUllalla a felgyorsulást . Kijelentette, hogy a Ie!kismereO leJ6dés. 
nel: is lel kali gyorsulnia Ma mntha mindennek az eIIen~ez6íB val6su~ 
na meg. óriisl tamegek wsztik ellelüsmereli érdek8Itségültet, .!Iladva 
magukat a tehetetlenségnek. 

A 'Á~ Iellorr6sodolt magva k6rij1 mJll apr6eska boIyg6k keringenek 
a lelkiismeret egyh.izai, kOnOk a mienk. Rendalleletlen kelllagyen a bi
zamunk Istenben, hogy az egyensúly IennmaTadAsában még hinni tud· 
junk. Tudnunk kell er6s~enl kapcsolatunkal Jézussal, aki velOnk van 
minden napon a világ végeze!éig. (Mt. 28,20.) T~e kell meg!anulnunk a 
lélelt dialeldikájfat ne mi nyugtassuk meg a lel!ismeretünket. EngedjOk, 
hogy lelkiismere!únk nyugtassofl meg minke!. - ~s tMva lesz elO!lOnk a 
Slrwig áldott kapuja. 

Nyitrai LIlYIInie 

50 évvel ezelőtt 
1945 májlUlábm. ért végd Europában a Il. IJiltigháború. 50 éuuel ezelőtt nyiltak meg a koncentraciós t6borolr. /uJpui • 

a borza/nUll! trUél4i d6tt. EmUkeuünlr. a költS !JeN/ével. aki mindat nem érhetle mq:. Soroi fellridlltójel~nt álljanak 
eMttünJc: soha többi hábo,-útl 

Radn6ti Mi kl6. 

TÖREDÉK 
Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljaeult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsnk parancsra, 
l! míg balhitekben hitt s ~Wkzott téveteg, 
befonták életét vad kénYlIZ8rUputak. 

Ol.y korban 'Item ~n e fóldön, 
mlkor be.súgni 4irdem volt, a gyilkOl!, 
az é.ruló, a rabló volt II hös _ 
II ki. néma volt natán II csak lelkesadni Telt, 
mé.r azt is gyúlöh4ik, nké.r a pestisal!t. 

Oly korban éltem én e fóldön, 
mikor ki. szót emelt, az bujhatott, 
l! ré.ghatta BI4igyenében ökleit, _ 
az ország megvlldult l! egy rémel! végzeten 
vigyorgott vértól é' mocaoktól részegen. 

2 UNITÁRIUS ÉLET 

Oly korban 61tem én e fóldön, 
mikor gyenneknek átok volt a~ anyja, 
8 az a88Z(lny boldog volt, ha elvetélt, 
az ' 16 hillYlé a férges s(ri holtat, 
míg hobzott antalán a arlni méreg(lJdat. 
................. 
. .............. .. 
Oly korban életem én e fóldön, 
mikor o költó ia esak hallgatott, 
h várta, hogy talán meg,~óllll IUra -
mert méltó átkot itt úllY,em mondhatna máa, -
a rettentö 'ZRvak tudósa, ~,,!.iá8. 
.. ............. .. 

1944. májua 19. 



UNITÁRIUS IFJÚSÁG 
Pünkösdi kiskáté 

A pOnkOsdót unitárius Qnnepeink közön sorolja fel a káté. 

Mifyen eredetú Onnep a pOnk6sd? 

A zsidó pOnkösd - sóbuól:- a netek onr.e~, a húsvétt.61 szá· 
mfloU ötvenedik nap. Az Okon Izraelben a husvét második nap
ján kezdtek aratni. Minden nap l kalászt, hetenként 1 kévét szá
moltak, igy 7 hét, 49 nap elteltével ünnepelték m~9 ~ hete~ Ofl. 
nepét. Az. Ószövetség szerint pünkösdkor voll a Smal.~gYl T~
parancsolat isteni kihirdetése, ezért e napot a Tóraadás unnepe
nek is nevezik. 

Szen~élek eljövetelét fiMepelték a korabei keresztények. Az 
Apostolok cselekedetei szerint az apostolok lsten csodálatos let
teit .nyelveken" fejezik ki, melyet minden jelenlév6 megért. Ez a 
~egértési csoda az Egyhaz egyetemes hivásának a lelévé vált, 
hiszen az apostolokat hallgatók a legkül6nbOzöbb vidékekrfil )61-
lek, nem beszéllek azonos nyelven. 

Mit tudunk a keresztény pUnk6sdr6l? 

Mi, unltáriusok mit ünneplünk pilnkósdkor? 

Mi, uniláriusok a kereszlény hagyomány szerin! a lélek diada
lát .é~ az egyh~ megal~kulását CmnepeljOk. Az egyház felnőtt 
tagjal ezen az unoepen urvacsorávaJ élnek, és egyházunk fiatal
jai ekkor konfinnaInak. 

A keresztény pünkösd neve a görög pentekOszté. ötvenedik 
szóból ered. A II. századtól a húsvétol kOvetö ötvenedik napon a 

Musü, lbolyl 
hitoktató 

Orgonaszentelés 

• 
N3gy eseményre. felemelő ünnepre kertil l sor április 30-

án 3 Budapcsli Unilárius Egyházközség éleuSbcn. A Nagy 
'glláe ulcában a n'ldió ;ilul közvclÍlcU ünncpi iSlcn!iS7.1clct 
kcrclén belül kerüli sor a Icmplom új orgonájának a rel
szcnlcl6sérc. 

Az istcn!isztclclcn igél hirdetell és az orgonál rc1avalta 
Bencze Márion püspök. a s-LÓszéki s7.olg:l13101 ürbókné 
Szenl-Iványi Ilona püspökhclyeues-gyillekc7.ct i lelkész 
végeztc. Vadady Attila kántor orgonaavalásra ín. és áll::lla 
cl6adoll műve ulán beszédei mondolI dr. Murva)' Sámuel 

r6gOlldnok. A hiuanos gyennekek nevében ifj. Gergely 
Felicián Dsida Je/Jő: Templomablak c. versél szavalta el, 
majd ezulán kövelkczcU Lozsányi Tamás orgonamúvész 
koncenje. aki Bach, Frcscobaldi, Widor. Nicolnus Bruhns 
és Pelr Eben művcil szólallatla meg. Köszöncl illet min
denkit. akik adományukkal vagy munkájukkal segftclték 
egyházunk új orgonájának megépítésél, elsOsorban dr. Kis 
Zoltán presbitcr afiál. aki nagy odaadással, önzetlcnül vé· 
gezte. belegcn is. önként vállal t fe ladatát 

Bencze Márton püspök ünnepi beszéde (részletek) 
Az evangéliumi eseményeknek. elsli húsvé

ti IÖflénéseknek az elörebocsálása után lekint· 
sünk emel istenl\ázának,' ame~ben most 
egyon vagyunk, kezdeti éveire. 

Az. t89G-es, és az utána kövelkBzö évek 
szép és lelemel6 érzéseket szúle\( és 1~ 
lalt a bvdapisti unUrius gyű\ekezet velel& 

• 

nek és lagjailak letében. t89O-b&n mát allon 
ez a tIáZ és benne a t~, Dfgonával és 
mindazzal. ami lsten nagyobb dicsDs8gQI szol
gálla. FBlszentelésére Budapes1re éJkezell az 
altkoti pO$p6k. aki Kolozsváron székeH, Fe
rencz J6Z$8lnek hMálI.. A lolyamalosan gyata· 
podó budapesti unMrius hf.iek lelke tele yoH 
Islen iranli hálával, hiszen saját t&m~omuk· 
ban imádkozhatlak az egy igaz Istenhez. Nem 
leledlék, hogy már korábban is összegy(JHek, 
I"lol az evangélikus, tIOI a Jelormálus egyház 
v&nIUgsure1e1ének kbszOnhetben. Nagyon 
jól 8SMI a segbég. De 189G-ben végre állott 
ez a szép épiilel a I~J.,Iornmal. e helyen 
emelkedet! III a lemekmMi díszes sz6szék, 
melyrol mOS! az svangélium ue/leméb9n a 
hálaad;\! és az Öl"öm igéM hirdetem néktek. s 
anon az OIgooa a kana/on a RagymWIIIO szI
nes üv~ak eI6n. sajá! lampIomttban ad 
hálál a b..~esli un~áriusok gyOlekezete az 
ezredéves ün!"lep$égeken, 189&-ban, annak 
az örömneka Í89yében, mely minden magYal
nak a lelkében jelen voll annak Il.ldaléban, 
hogy m'.b helyet vt;on ki magának Európa 
népeinek közösségében. De áléi al elsO vi-

lágháboI"Ú négy esztendejének minden nehéz· 
ségét és döbbenetes végét. 

... Az 19(1)..es esztendők azonban a máso
dik vi~gMbooí kilkeserves évei! hoztált lu. 
egyházközség közgyúJése úgy liöntÖII, hogy 
az 9Isb orgona helye«, hiszen máJ elllasznaJ6. 
1kIII, új Ofgonát álli. Meg is vWroJta a pécsi 
mes1erlfll, de a hi!ború közelsége mialt nem 
vene kasználaIba, hanem elraktározta a 
könyvlárhelyiség hatalmas szekrényel mógé. 
Amikor 1945 jan~ és februárjában 
m~lCInlek a harc:ok, el!ezdödótl aninest. 
r,ek, a hajléktalanok, a kétségbeeseitek nyo
mOfÚsága. A Budapesti Unitárius Egyházköz
ség nemesen é/lb lélekkel sielett a r;\.szorulok 
segbégére, a gyülekezeti teremben és a 
kbnyv1át helyiségeiben ágyak sokaságál tJI~ 
totta lel, a seg10készség nyilvAllva16 jtlekénl. 
Ezeknek a ni1cstelenek, kik e !alak köt6tt hú
z6dtak meg, a hideg taft legnagyOOb kiljuk, &\. 
visel1e!9IIen lerhűk. Végsb kéIs~8BsésOk. 
ben mJJden mozgathal6 laanyagDl, köztük az 
elraklátozott új orgona Iaalkatrésze~ is eltűz&\. 
lék. Betűket menlellék ennek átAll. 

... sok minden történt az eg~k6zs+g .. 
llIf1lIIom-organája: éle!ében, mIgnem az Urnak 
1994 ... 95. esztendejében 6j orgona azúr. 
tet! az egyMzk6zság és az Egye1emes Egy
ház közös anyagi 8fŐfeszlése Ofedményekáp
pen. S ez az új Qrgona most ~t éli, a ktltolda· 
Ion sorakoz6 $~ok közö!! on van egy cso
délalos szépGégú IaragvAlly, a régi orgoMb6l 
maradt meg, s Jatt elhelyezve anllilk jelekénl, 

hogy ami magyar és unUrius él9tünW>en a 
múH és a jelen együtt kell, hogy legyen. Ezt az 
egyíill lé~ míillat és jeloot lsten aIdásaktlnt 
kel magunkban elraklárornunk anllilk jele
kénl, hogy a mi magyar és un.árius múhunk, 
valamint a mi magyar és Uflitárius jelenűnk 
egy ils ugyanazon talapöl nr.tt ló, egy és 
ugyanazon lal"""n kiván QfM gyOk&rekel 
OfesztMi és azokal ~ni. lsIeroen bit6 Jé
lekkeltesszUk ezt, az evangütJm szellemé
ben, annak remény4b&n egyUnal, hogy ebben 
a lérségben, ahol mi egyiitt II0nk sok más M
peknek a közösségében, megI~k egymás 
kezét s egymás j6 szMII! hason16képplln. Erre 
kel törekednűnkl 

I!9nnOnk is élnie kel TesMiftim, a lebme
résnek. anrl3lt. hogy éIeIC/n)lben ~ lehel, 
jelen kell, hogy legyen az evangéli~m szelle
me, a testvériség édeS érzele, vag)'lS a meg
épillés áldása. 
Am~. 
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Templomaink története 
KOCSORD 

BennOnket, unitáriusokat nem a "tszárnunk, hanem a 
mlssziónk leu a többillel egyenrangli egyházz'. Misszión
kaI sem a hódhás ill. a kOIterjesség, hanem annak ellenke
zője: a belterjesség jellemzi. Ez alan pedig nem egy 9lzál· 
kózó belmisszió! szeretnék érteni. Ilyen halytelan szemlé
let n"unk el6 sem fordulhat. BeHerjas misszió alan én a 
létszémgyarapft6 télrekvés8kkel szemben a meglev6 hívek 
hitéletének hatékonyabb slolgélalát szeretném érteni. 
Ezen felOl a nam unitáriusok hítéletében található unitárius 
és rol(on vonások felkutatásár, a kapcsolatteremtéS! értem 
belmisszió alan minden unitárius sal és nem unMrius,al. 

A kocsordj unitárius gyOlekezet 
alig több minI fél évszazaddal eze-
1011 mindkét misszió eredménye
kénl f(in létre. KOlterjesen azért, 
mert nem un~árius hi.lek álIérése
ként alakult. Belterjesen azért, 
mert egyházunk nem arra tőre ke
den, hogy kiradírozza az állérOk 
lelkiismeletét, hanem a kwülrOl ho
zon unitárius és rokon vonásokra 
Igyekezen az uj gyülekezet hitéle
tét felépftenl. 

Ezek képezték templomunk épl
tésének lelki feltételeit. Ez azt je· 
lenti, hogy a kocsordi templom elö
szőr a hivek lelkében épült lel még 
akkor, amikor Kiss Zsigmond esD· 
rében tartonák az istentisztelete· 
ket. A felépült templom pedig nem 
más, mint a lelki templom megles· 
tesülése, lálhatóvá lormálódása. 

Csodálatos kis templom a ko
csordi. A Végh Mihály lelkész által 
kezden emlékkönyv ennek az Iron 
tanuja. Látogatók százai jegyezték 
ebbe a templomunk iránti elragad· 
talotlságukat. Volt, aki tudta, volt, 
aki nem, hogy a gyülekezet hitéle· 
tét láthanák és dicsérhették meg 
bejegyzéseiken keresztül. 

Olyan a templom, amilyenek a hivek. KülsO és belsO 
megjelenését az alapftók és épft6k hitélete határozta meg. 
Gyermekeik pedig olyanná nöttek lel, amilyennek szüleik 
épltették a templomot. Egy üzenelnyi megihlet6dés jut eb· 
böl a látogatónak, aki azzal a következtetéssel lávozik 
hogy itt a hlllek a virágdfszes mennyezel áhftatával tisztein~ 
egyetlenegy él6 és igaz IslenOket. 

Az. 1938. január 9-én vasárnap tartott alakuló közgyülé· 
sen Or. Imre Dénes nagykállói kőzjegyz6ttb., és Kiss And
rb kocsardi unitárius gazdát rendes gondnokká vélasztot· 
ták. ~Indjárt telket vásároltak és a papilakot béreltek. 
Anyagi alap megteremtésére adókivetés történt. Mástél hó
nappal késöbb már elhatározták a templomépftést. Ehhez 
pénz, anyag és térsadalmi munka megajánlásol<at teltek. A 
pénzmegajénlás 8.000 pengllre rúgott. 

Áprilisban már a budapesti egyházk6zség is bizonságot 
alakft a kocsordi templomépftés megsegftésé/e. 

A Misszió Ház t 5.000 pengO elOnyös kamatozásu köl· 
csönt ad. 

A tervezést Or. Szinte lészló unitárius müszaki tölaná
cs?s ép~észmérnökre bllzák, aki jún. 26·án kiszáll, és elbl
rélJa a versenypályázatra jelentkezel! éplt6meslerek aján· 
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latait. Ács Lajos a nyertes kOmÚ\lesmester ácsmestereket 
PestrOl küldene\(. ' 

Kereki Gábor lelkész kap megblzásl kap téglarendelÍls, ,. 
Alapk6let~t~1i ünnepséget tartanak JCltius 30·én, vadn· 

nap . . Or. CSiki Gábor a templom helyén, szabad ég alatt 
prédikál. Ekkor tesznek a hivek külön megalánlásokat a 
!emplom berendezésére. 

Az. el~ unitárius temetés mialt azonnal kellen harango! 
szerezni. Az. történt ugyanis,. hogya relormátus egyház· 

közs9Q megtagadta az unitárius 
halon kiharangozását azzal a hl>· 
sök harangjéval, melynek szerzé· 
séhez az elhunyt hozzájárult. A hj· 
vek azonnal megajánlottak 1,171 
pengőt unitárius harang rendelé· 
sére. 

Oszi/e a templom lel6 alá kerül. 
Ennek tiszteletére november 20. 
án avató ünnepséget tartanak. 

A templom kazeltás mer'ollyeze· 
lét Kereki Gábor lelkész lestene 
virágmintákkal. Alig pár kazetta 
votl még hátra, amikor lemondon, 
és amerikai tanulmányutra Indult. 
A lestésért a kebli tanácsnak 200 
pengő tiszteletdij kiutalásál java· 
solják, és 250 peng6t szavaznak 
meg. Kiss András gondnok még 
egy évi maradási kér a lelkésztől 
az ép~és belejezéséig. Mivel a 

I • I marasztalás sikertelen, kibCicsClzó 
istentisztelet tartását kéri a lel· 
késztől a kebli tanács. BCicsube· 
szédében a lelkész meger6sfti lá· 
vozásának igazi okát, hogy ezzel 
elhárftsa a fölösleges lalálgatáso
kal. Kijelenti, hogy kocsordi szol· 
gálat életének lelbecsülhetetlen 
értékü, áldon alkalma volt. 

A kebli tanácsi gyOléseket Kiss Zsigmond presbiter há· • 
zában lartjék, aki télre ingyen füti és világWja az Irodát. 

Ekkor érkezik 200 dollár az amerikai unitáriu· 
soktól, akik tlz év alan t 0.000 támogatást ajánlanak 
meg Kocsardnak. 

A Magyarorszégi Unitárius Egyház Igazgató Tanácsa 
1.000 peng~ megajánlásából ugyanekkor 6oo·at azonnal 
lizet. 

Az unitáriLls NlIk Szövetsége 280,40 pengOt gyO~ÖIt és 
juttaton el Kocsordnak. (trtsd: keltOszáznyolcvan P. 40 UJ 

Szente László mérnök aMelalla Chemla vállalanó! 310 
pengl>t kapoll UrasztaJára. Ehhez a hNek még 290 P ki· 
egészftést IIzetnek. 

A felsorolt adományokért a közgyülés karácsony &lr5t1 
köszönetet mond jegyzr5k6nyvi határozatában. 

Ekkor határoznak harangöntés és karzalépftés dolgá· 
ban. Slezák lászló harangöntő 490 kg-os harangot ónt 
2. t 56 pengO t6bbtelkiadás ellenében. 

Az. uj harang lelirata: "Isten dicsőségére őnlene a Ko
csordi Unitárius Leálly Egyházk6zség a hNek és más jó. 
szlvO emberek adakozásából - t 939 - Egy az lsten - Az. 
élöket hr"ogalom, ahaloltakal elsiralom. a vihart eiOzöm". 
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1939. január 19-ón választják tat .. ·Endre aliát elsO ha
/angOlónak. FebruóÚ 19-án mér harang_zant.1lI Onnepsé-
911' tartanak. Az új harangnak kefa5Z1sztlkll vannak, azok. 
akik a legnagyobb adományokat 'enék. 

Kereki Gábort PathO Islván vá~o"a fel a lelkészi szolgá
latban. Rövid idő után végleges kinevezésI nyert Nagy 
Sándor abés/alvi lelkész. aki azonnal nem tudta elfoglalni a 
hivatalát Helyaltesítósére Nyílrai MózesI és laleségét. De
ák Sertél kOldték ki Kocsordra Nyitrainé Deák Berta lel
kéunö ingyen vállal kántori szolgálatot és jegVZOi tisztsé
gol. Karzatszentelésre mOsoros mulatdgot rendez és da
lárdál tan~ be. 

A templomban az ülőhelyek kérdését Ideiglenesen ló
cAkkal oldják meg. Abrudbányai Aédiger Ödön pécsi 
9y69yszerész alia indftványára gyOJ
tés indul templomi berendezésre ill. 
padok. készítésére. O teszi le hozzá 
az elsO adományt, hasonlóképpen a 
karzat épaésére is. Nevezet! atyánk· 
lia elfe összesen 800 pengot fizet. 

A karzat 1939. szeptemberére ké
szOl el, melyhez Kiss Zsigmond 
presb~er lépcsőnek való faanyagot 
adományoz. Konrád Józsel vásáros-

• 
nam ényi ácsmester ugyanis ezt kife
lejtelte az árajánlatból. 

A2. 1939. szept. 16-i kebli tanácsi 
gyúlés kegyeleti megemlékezést tart 
a fiával, Kiss Ignáccal egy napon el
hunyt Kiss András gondnok atyánk
l iáróL 

A templomi bútorzat csak lassan, 
évek hosszú során at egészült ki 
közadakozásból. A padok készültek 
el utolsónak Dr. Abrudbányai János 
1946-1956 közölt szolgáló lelkész 
idejében. 

A templom után Nagy Sándor lel
kész Idejében kultúrház épftését ter
vezik, ami 1947-ben készült el Nagy 
Ferencné tel kén, a melléképület ki
bövftése útján. In béreltek lelkészi 
lakást is sok éven á!. In jön létre az 
elsO kultúronhon, és még az államo
sUs után is sokáig benne mOködön 
a lalu első mozigépe, mely Dr. Ab· 

Balázst és nejét, Jakab Borbálát, akik telkel adományoz
tak, Tear J'nosnét, aki, a nagy laragon cslllárt adomán oz
ta. ~e hs összenámoljuk, kevesen vannak, akik áldoz!ne
telelkkel elmaradnának ezen adomillnyok. értllke mOg&n. 

Az ép'OIet mCiemlék jellegCi, 1989 óta SZerepel az ors:á
gos nyllvántar1ásban. KlvOlröt ezt a szllkelyesen laragon 
kap~ és hálrom to~n~ hirdeti, meg a lalu lö1é emekd, 
k?Plal~ragásban klCSucsosodó torony, a nyiton portikus fö
tött. SISakját a tönkrement zsindely helyett patinás rezle
mezzel helyettedették. A lelő többi részét rombuszos vö
rös elernit lecli. A portikustÓI jobbra és balra vannak a nyi
tott torn,á~k. AlaIon emték1ábla hirdeti Or. Abrudbányai Já
no~ u.n~áflus lelkész, emberbarát és hazati emlékét. Az 
UMánus Egyház é5 Kocsord község kClzösen '11fttana. 

A templom két bejáratos. Az aJlÓk 
nemcsak a ,templom csendjét örzik, 
hanem a mult emlékét is. A tObajárat 
lölé emelkactik lélegzetelállító lensé
gévei a laragon karzat. Hatalmas két 
lába zsindelytetős székelykaput min
táz_ A szószék karcsú oszlopain 
zsindeiytetöS, fiatornyos székely to
ronysisak nyugszik korona gyarlánl, 
hatványozva az igehirdetést. 

Jobbról és balról a papok és pap
nék padja áll, impozáns kiképzésOk 
a papi tisztség méltóságét hirdeti. 
Fölöttük a vallásszabadság képe ill. 
a beregi szórvány ajándéka, olajba 
lesialI unitárius clmer 1099 a falon. A 
lálogat6nak az impozáns templom
padsorok sötétbarna szin ben sugall
nak komoly elmélyedést Jézus Atyjá
nak dolgaiban. Minden padvégre pi
ros sziv van laragva_ Hirdeti, hogy a 
templom a szeretet ollhona. Az. al
katrészeket huzalszeggel fogták 
egybe, de facsap utánzatok örzik a 
szeget megeloző korok technikáJát. 
A2. egyszerQ belonpadlót mindenOn 
szép szőnyegek borftjAk. 

• 
rudbányai János lelkész szerzemé
nye volt. 

Csizmadia Attila fametszete 

A templom földszint je kétszáz lé
röhelyes. Nagyobb ünnepeken oly
kor-olykor még ma is zsúlolásig telik 
meg ht.<eink sokaságával. A karza
ton hatvantagú kórus szerepel Máté
szaikáróL Középen nynik a toronyaj· 
t6, hatalmas unitárius clmerrel a kö
zepében. 

Lelkészi lakis építését is kikényszerftelle az, hogy elad
tAk a bérelt lakást a lelkészi család feje felOL A paplak is 
lelépült a hivek sok-sok adományából és önkéntes munka
vállalásával azon a templom melleni telken, am~ ugyan
csa~ adományként kapon az egyház. Ide eredetileg csak 
kullurházattefVeztek, de paplaknak épOh lel, majd a kuHúr
ház államosHása után mindkét cé lt szolgálta az új épület. 

A2. egész épületegyünesnek és minden berendezédnek 
egyugyanazon lervezője Szinle László unitárius mérnök 
volt. Ennek köszönhetően a másfél évtized alan felépült 
munka ma úgy mutat, mintha csak másfél év munkája len
ne: teljesen egységes, az egyházi, a népi és nemzeti ha· 
gyományokat Bkes bizonyságként OrzO miNészi alkotás. 

MIeIOn lerónám utolsó tartozásomat, az épület és a be
rern:lezés lelrását, még meg kellene emlitenem néhány ne
vet a legnagyobb adománytevök közül. Az aranykönyv ta
nulmányozása rendjén ez in lehetel\enné válik. Oly sokan 
vannak, hogy több oklal telne meg a nevOkkel. Mindenk~ 
lel ke~lene sorolnunk, mert szinte minden unitárius szép 
nagy ossz eget adományozon arra. hogy az új gyOlekezet 
megállhassa helyét a régi mellen. Megemlithetem Jakab 

A templompiac tágas. Egyszerre száz lélek is kiáJlhat ú/
vacsorára. A2. úrasztala négyzetes, kék-pirosra festett, szé
kely bútordarab. Ra~a laragott faváza, Végh Mihály lelkész 
munkája. Elöna Ferenc: József püspök családi Bibliája 'U. 
Körben a falakon tizenegy kopjalás virágtartó. A2. elektro
mos orgona lötölt tulipánmintás, laragon fűggOlámpa áll. A 
mennyezet közepéböl hatalmas álomcsoda, sokágös, kop
jalás, csillárszerkezet csüng alá. 

A tamplomban és az irodaszekrényben kocsordi asszo
nyok keze munkájából álló hozomány: terlt~k, takarók és 
abroszok várj'k, hogy megterftsék velOk az u.rasztalát, ~el
tegyék rájuk a gazdag minTázaTÚ ezüst kJenódlumokat, kez
tük Ferencz Józsel püspök ónkancs6ját, vagy keresztelés
kor a keresztel6 tányért, poharat. 

A2. utolsó sz6 illesse a mennyezet virágait. A koporsóla· 
déllormára kjképzett mennyezeT kazenái 110 szebbnél 
szebb virágmintával hirdatik, hogy Imádat egyas-egyedOI 
csak az ~g Urát Illeti. Minden minta más, két egylorm~ 
ninC6 kazönOk. Csak lsten, akihez imádkozunk, II az, aki 
egye!lenegy. Nyitrai Levente 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Kelemen Benjámin (1792-1885) 

Ma a XIX. Juud korszeru, nagyllzem; ga:«las'ginalr első 
~!elrehiv6j~a. a 110 ~Yvel cul6u elhunyt Kelemell Benjáminra 
eml~kezUnk. 

~Ie!~nek HI fl'j(olTúa ismert. Jakab Eleknek a KeresztéR)' 
MagYc:!6bcn megjelenI! • .Nagyernyei Kelemen Benő ~lel~"·1 tAr
gyal6 munkája, (1887) hi esetri Elek ,,Kelemen Benjámin a ha_ 
ladó gazda" cCmii Crisa. mel)' B nagy löl1&lész.. Kelemen Lajos 
5ZUlel~ck 80-i): hfordul6ján megjelenó ,,Emlikkönyv"·bcn 
(1956) li' napv ilágot. NthÚly vele foglalkozó munka Wesselényi 
MíIcl6shot és egyJúzához való viszon~1 tárgyalja. 

Kelemen BenjMlin 1792. $.priJis 9~n szUleteU az udvarhely_ 
sz6::i Szentmihily k6utgbcn. Apja sURlmihlllyi lelktsz. kereszt
Orköri esperes. 

Kilenc tveJ konii, apj. tanítja. 1801-161 SzékelykeresztOron 
tanul. Ntmel nye!vludÚ'1 Scgesviron mElyit; el. 

Apja lelkészi pályira sZÁnja. Első smszéki szolgiUatára 1806-
ben kerűl sor a suntmihályi templomban_ A következó évben 
(1807) Kissolymoson, majd 1811-ben Gagyban legátus. Azonban 
az ifja Kelement jobban érdekli az élet gyakorlati, mint elméleti 
oldala. 1812. nyarán beiratkozik B Kolozsvárt mCiköd6 Orvos-se
bészeti Intézetbe. ahol "baromgy6gyászatot" hallgat. A kollégiu
mi tanulmányok végeztével a királyi Iyceumban jogot tanul. 
1814 augl1Sztusától a marosv~slÚ'helyi kancellárián joggya
kornokként dolgozik. 

Az Igl6·ban Ilg)'VMi vizsgát tevő Kelemen Benjáminnak 
nincs nagy kedve a jogisl:kodllshoz scm. Klllönben a Marosvá. 
sárhelyen eltelt évek újabb irányban befolyásolják életét Kap
csolatba kerűl volt iskolatársával. a liberális elveket valló Bötöni 
Farkas Sándorral b I szintén szabadeivCi ifj. Wesselényi Miklós
uJ, a korabe li politikai reformok két hívével. MinI Wesselényi 
binokának gazdatintje, politikai elveit gazdasági vonalon érvé
nyesIti. 

Csetri Elek ~vén tudoll, hogy Kelemen nem végez semmi né
ven nevez.endő gazdasági iskol'tllyen inté'llllény a wrabeli Et
dély~ ~m is léte~ A. mez6gazdasági munka hagyományos 
módJAI apJ' mellett uJ.;!:tftJa el. Uz.emsurvezési elméleuel a zsi
bói Wesselényi könyvtár segít$égével ismerkedik meg. A köny
vekben f?gla!takat pedig a zsibói birtokon ülteti át a gyakorlatba. 
lsmeretelllek gax.dagítádt segítik a zsibói udvar veoo.!geivel 
f?I;tta.IoU esz.mc:c;seTik, az erdélyi. a magyarorsúgi és az auszt_ 
nal binokok megl6togalá$a. Az in szerzel! tapasztalatokat aZlán 
Kelemen a hazai körlllményekre alkalmaua. 

TrÓQányi Zsolt ("Wcsselhyi Miklós" 1965) igen nagy jelen
tliS<!gCinek mondja Kelemennek a t6megyeri Károlyi-féle urada· 
lomban és Orményesen. a Hunyadi_féle mintagazdaságban teu 
lálogatáúl. 

. E kél helyen illauenyúztési ismeretei gazdagodnak.. A Káro
Iyl_f~le uradalomban az. addig ismeretlen spanyol. IÍgynevezell 
. .selyem·· birkákklll. - a Hunyadi_féle mintagaz.das/igban !lZ arab 
~ spanyoll?Ylk nemesítbé~eI ismerkedik meg. E két IÍtján több 
úJ gazdasági eszközei és addig ilimeretlen fafajtával is találkozik. 

Az onúg legels6 korszeru mewgazdasági IIzemével Kelemen 
a n~r alcsuli uradalmliban tal6lkozilr.. III szerzi meg a vállÓgaz
d:Wtod6ssal. a kertgazdu4gg.1 és • n61őtermesztéssel k"flGSOla
I(IS ismereteit. 

Kelemen mez6gllZdldgi tudúit két helyen gyümölcsözteti. 
EIs6sorban I Wenelényi·féle z.sibói. _ m6sodwrban a saját szu· 
cs4gi bir\okon. 

Ami a uib6i birtokol illeti, az 1809-ben II jobbágyfalut. sún
IÓföldeket, kasúlőkat, erd6ket, legelőket és gyllmölcsösöket fog· 
laI.m.giba. Van méne$c, juhisulJ" Sefi&; és baromfi állom"'ya. 
AJObbigyfalvak lakoss'", (2.000- 2.500 lélek) alacsony anyagi 
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szinten ill. ~letnket a robot é. a babonák _"_" .,.. . be. "'" VI ga myékotJI 

Ó Ai;bb~gYOk anya~i él tilrsadalmi körlllményein javftani kCvi_ 
n e emen bcve1.e~1 al. örilkv'ltdgon alapuló kisbinokosnmd
nerl. Elt úgy 1d~:inJa megvalósítani. hogy meghatúoua • telek 
értaé\ és a v~1t JObbágy aZl évi 6%-05 ~szletben törleszti. A te
lek a pénzbeh megvilt6s UtM visszavonhatatlanul a jobbIIgyból 
paraszui váló IIIlaj<\onos birtokába megy lit. 

":- kulturális IbUendlllés érdekében Kelemen iskolákat alapCt. 
épületeket emel és tanítókról gondoskodik. Felismeri az. iskolá_ 
~tt embemek a ~azdas'gban végzendö eredményesebb munká
Jllt és gondo~kodik :uok tov6bbképzéséről. MegsU'fVeii a szak. 
képzésne~ úJ formáJát. gyakornok; intézményt. A gyakornok
képzés foltételéül a gazdasági pályw készülést középfokú is_ 
~eretek.kel való .rendelkezést. a nótlenséget é. az 011 él6 nemzeti 
ktsebbség nyelv tsmeretél 6Uflja. Az 1830-40-cs években agya_ 
k~lII)~épzés 7" egyben Erdélynek gazdasági iskol6jB - Zsibón 
mukodik. Az lU tanuló ga7.datisztek nem csak kcresettek d 
meg~slilésnek is örvendenek. . e. 

Amikor Kelemen Zs,bóra kerlll. el~őnck fölszámolja aparla. 
gon maradó földeket. Rcndbehozatja az elhanyagolt vfzimalmo_ 
ka: és ~ szeszgyár.at. Gondosan kezelteti a híd- és a rév pénzeket. 
~.Zlgoruan cllenóntlCti utasftásai végrehajtlisát ~s a vásárok vám
jö~edclmét. MeglSbolma ft vadorz6kat é, a fatolvajokat. A zsi
ból.~as~lIy~ átellenben levó hegyeket nemes fajtájú sz1ilővelte
lepItI be. Mmdent egybevetve, csökkenti a kiad6sokat és gyara
pítja a jövedelmet. Jly módon a 2.700 holdas uradaImat minta
gazdaságg' survezi. 

Kelemen Benjámin a fO hangsúlyt az 'Ilanen~ztésre helyeii. 
Ennek megfe!el6cn a takarmánynövények termcszté$ére helyezi 
a fOsúlyt A dl érdekében a fóldmiivelésl aláveti az állattenyész
tésnek. Ennek fO ilga I méncsgazdas~g és a juhIiszaI. De lehetó
S<!get biztosit az akkor ébrcdezó selyemhemyó·tenyésztésnek is. 

Kelemen 1828·ban hizüdgot köt Bod Katalinnal. K~t h 
múlva. 1830-ban, Ko!o1.Sv:!rttól 8 kilométerre Szucsilgon 500 
holdnyi birtokot vlis~\. In Kelemen egy zsibóihoz hasonló min
tagazdwgot hív életre. Uvén az sajátja, még jobban megval6-
síthalja elgondolásait. A nucdgi birtok egyaránt foglalkozik nő
vénytermesZ1éssel és dllallenyésztéssel, mindkenót kiúrólag az 
árutermelés S1.olglilatliba állítva. Megtervez egy rbz
vénytúsasági alapon lilló sz.eszgylirat. Igénybe veszi a korszeru • 
gudasági cszköZÖket. Újfl rajtuk. sőt tervez 4jakat is. 

Kelemen bekapcsolódik IZ Erdélyi Gazdasági Egylet munk6. 
jába is. RésZi vesz az agrártudományok en:dmény~nek népsZerű
sÍlésébcn. a mezógazdadgi eszközök, - tcrmények és állatok eI
bínllásában. ÉveItig tagja az Erdélyi Gl1.dasági Egylet igazgatő 
választmány ának . 

Kelemen nem csak a mezőgazdasági. hanem ft politikai refot
moknak is híve. Mint ilyen. lU: örökváltdg bevezetésével másfél 
évtiuddel előzi meg a jobbtigyre!s7.abadítást. Wesselényi Mik
lósnak nem csakjószágigazgatója. hanem hCi uítsa úgy a politiká_ 
ban. mint ft hazafiúi törekvésekben. Politikai barátság fiizi gr. 
Széchenyi Istvánhoz. gr. Károlyi Gyötgyhöz és gr. Dégenfeld 
Im«!lIez. Főúri barátai köl1ll1 találjuk gr. Hallert és gr. Teleky 1:1-
nosl. 

Jakab Elek Kelemen baráti köréhe1. sorolja a korabeli uni tmu
sok kö:zlll Brassai Slimuelt. az akkor még élő er~lyi polihisztort 
_, Ferencz Jőzsefet. a szucsági birtokon gyakran megforduló uni
tárius pllspöki\! -. BmaMi Gergely tanár-történészt. Kovksi 
Antal és Berde ÁIon tan"'. Berde Mózes erdélyi kormÚlybiztost 
és Bölöni Fartas Sándort. akivel-l:1kab Eleket id~zve - barátsá· 
ga . .csaknem testvéries". Vin .Ucalml • ~orabel i nagyok sorában 
megismerkedni a kor hl1es vadiszJ.val. Ujfalvi Sándomll. Maga 
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J:Lknb Elek il I "Kolou",," tört~ne~" dmú munk'jmak e16k~· 
nIIIcteit S1.ucdgon v~g~i eJ. Ugyania tölt el 1868.ban ntht")' 
napol 80 unitArius vezetI! 'Uisó rhfi4 - kö~nUk angol vendégek 
i., _ kileet Kelemen IIlv meg 14 .zob'1- emeletes. kUltlyszerG 
udvarhbJba _ ... nylakodalmá.ra. 

Kelemen Benjáminnak az Un;tmus Egyhúho1. "aló vis~ny,! 
azok az ..:Iom"'yok tOkröziJc. melyeket azcgyhh köunúvelódts, 
«ijair. o!s vIgyonÚlak gyarapít". v~geu IcsZ. AlapÍl"'~yt Ittes(t 
Dávid Ferenc 300 éves cmltkOnn~l~n, - a Braual la?Sú~ 
~ "Wtiska. _ • szenlmihilyi iskola Javítására. - • sz.entmihüyt 
1:.u"lomlOronyra, _ a vargyasi iskolú&..- ~ Kolozsv~ IJInuló 

• sonú difiol: J"av'r&. -. torockóI ahskola tanítóI fIUté· 
5Z"g~ny . föl "-' é _ • súkelykerestUlri iskol. tanlem\CI ~ c>c:re, - a 
:O:~i iskola tpft6ire. - a kolouvAri unitárius kolltgi~ beleg
u objja létcsíu!sm. _ iskolab6vlttsre. - könyvtirgyanplWra. -
lelekvúúláSfa. _ Dávid Ferene-<!Ieuajz ~ - stb. Ju:ab Elek 
szerint alapCtvMyainak ~rI~ke meghaladja a 22.350.- formll:lL 

Kelemen u egyh!zniU egyh'zl4nIlC$Osi. ts akolozsdobokai 
egyhf.zJr;lSr felugyeJógondnoki tinlSl!g~t töll; be. 

CselTÍ Elek Kelemennek k& gazdasigi jcJlegti munkáját említi. 
MindkeUó a Nemzeti Társalkodóban jelcnilc meg. (1839. I. f~l
~v.) Ünnösliy Lajo.. unithius hfrlBpíró "Erd~ly irilnyadó lapj'" 

eCmti munkijtban (1907) Kelemen n,"Et • Nemzeti Tir .. lk0d6 
kO~ CSOpOrtosuló tekintElycs Cr6gúda l.agjli k0z611 emlCt i. 

Kelemen Benjámin je1ent6sEgtl ClelJ; Elek a kövcdcczllkben 
határozza. meg: ~e1emcn Be~j,,"in Eletm!ivhel on enUlyi medi_ 
gazdadg' megOJft'"", UlZi" el6. Uayanakkor egy fejlettebb tb_ 
~adalomnak htmöke. Jelentős kululrpolitikul. aki IZ elnyomolI 
JObb'gy""g sors"'ak enyhCt&tre tesz komoly I~kel. 

Jakab Elek önilló gondollcoúdl, munkuUfeteút. tlk.Aol_ 
dg't & gyakorlluiuliiS't emeli ki. 

PEtem ~noes (,.Nagyernyei Kelemen Ben6 tiete." Ker. M,,,,. 
1887. 3. fúzet) egyh'uzereletEt hangsó!yo~ ki. 

Kardos Samu ("br. WesselEny Miklós Elele ú munldi". 19M.) 
kitanó Es hli nolglilatAt mEltalja. 

A kor nagy mcwglZCÜ$:tának Elele 188S. június Jo..M Er vE,. 
get. Amint Cselri Elek írja. Ke!cmenben az utókornak az erdi!yi 
mezőgazdaság fcjlódésének Es a jobbágyfelszabadllÚ korabeli 
harcod, kell énékelni. 

I1letnagysigúnfJ valamiVel nagyobb kEpét ÜnnlSsi Sindor ho_ 
moródkarllcsonyfalvi unitárius fcst6mlivEIiZ készfli el. 

Kelemen Miklós 

Emlékezzünk egyházközségi elödeinkre 

Lapunk februári számában nagy örömmelolvastam azt a 
FELHfvAST-t. mellyel a budapesti egyházközségOnk elöl
járósága fordul hiveinkhez orgona építése érdekében. A 
345. sz. János Zsigmond cserkészesapatunk másnap fel is 
adon 10.000.- Rot az 1994. évi magtakaritásából a ne
mes célra, ami évtizedeken keresztül elérhetetlen álomnak 
ttint számunkra. Az álom azonban április 30-án valóra váH. 

A FELHfvAs második bekezdésében azonban megle
pöd .... e olvasiam. hogy .Az évtizedek során templomunk 
kOlsőleg, de belsl!l berendezésében is to .... ább a .... ull. hiszen 
annak ja .... ítására az elmúlt 50 év alatt nem .... oH anyagi lehe
löségOnk: 

Tudom. hogy a napisa~6ban ma .diva!" az elmúH 50 é .... re 
mindenben hivatkozni - de ez a jelen eselben nem indo
kolt. Jómagam ebben a gyülekezetben már 60 é .... nél is töb
bet értem mag, amire .... issza tudok emlékezni. Már azt is !t
halom, hogy .élettapasztalatom birlokában" kijelenthetem: 
ennek a gyúlekezelnek lelkészei, gondnOkai és presbitériu
ma mindig szivOkön .... iselték a gyOlekezet sorsa mellett a 
templom és a .,hozzá larlozó· épOlei. illetve helyiségek sor" 
sát is. 

Hogy pontosan 50 évvel eze\ött hogyan .nézett ki· Buda
pest. s ezon belOI székházunk és templomunk is. azt csak 
az egykori kortársak tudják. 

Az ostrom után Szent-Iv~nyi Sándor és Barabás Is tván 
lelkészek .... ezetése alatt romokal. letlUllott .... akolatol. és 
O .... egcserepek garmadáját kellett el6ször is eltá .... olftani, 
majd az alap .... etll kllmtives és egyéb munkákat elvégeztet· 
ni; pótolni kellett a szószék körOli ablaktivegekel ; még jó. 
hogy egyáltalán hozzájulottunk ablakO .... aghezl Rendbe kel
leli hozatni a háború e16tt létesItett - a padokban a lábak 
helye alan feláll~ott - elektromos fOtÖlesteket is. 

R. Fi/&p Imre lelkészsége alatt az 196B-as jubileum al· 
kalmábó! sor kerOlt a templom teljes lelújltására (feslés), új 
mennyezeti csillár beszerzésére és felszerelésére. a lép
csőház felúj~ásála . Akkor kerOlt sor a templom ablaJriNe
geinek katedrámegekre .... aló kicserétésére, .... alamint a 
padsorokban lev1l !titOlestek helyeit fali hlisugárz6kat sze
relteltünk. Annyi pénz összegy6~ésére azonban annak ide
jén csakugyan nem ls lehetett gondolni, hogy a háború 
el6tt beszerzeIt. és az ostrom alalt .eltúnt· orgona-alkatré
szeket pótolni, $ az orgonaépftést linanszirozni tudjuk. 

Huszti János lelkészsége alatt két jubileumi dátumol is 
megOnnepellOnk: 1979-ben Dávid Ferenc halálénak évfor
dulóját. 1990-ben pedig a templomépftés 100 éves évfor
dulóját Mindkél alkalomból a templomol ..... alamint a lép
csóházal és az irodákat teljesen felújfttaltuk. De beszerez
tünk a templom stnusához mő új csillár!. to .... ábbá egy Ha
mond gyárImányú kis elektromos orgonét is, am~ ma is 
használunk. Ez alalt az Idő alatt kerOlt sor a templomtetO 
újbóli becserepezésére, valamini dr. Kaplayné és Bart6k 
Péter alyánkfiai adományai alapján az IARF- és az egyhá· 
zi elmerl ábrázoló, to .... ábbá a régi minlájú ablakok pótlásá· 
ra is. 

A fenlieket emlékezeIböl, a teljesség igénye nélkOI áHf
lottam össze. De ha csak. a fenli munkálatok költségeit ad
juk is össze. akkor is a mai áron so~ mil/w fo~nfr}ak f~lel
nek mag. Pedig gyülekezetOnk tagjai akkor IS 1gen-lgen 
szűkös keresettel rendelkeztek. és hivatalos küfsO lámoga
tásban gyakorlatila9 nem részesültünk. 

Az elmúlt 50 é .... eredményeiérI - csakúgy. mini az azt 
megelöz6, Immár t6bb mini 50 é .... eredményeiért - haló po
raikban is köszönet jár el6delnknek (lelkészaknek, gondn0-
koknak. presbitereknek, egyháztagoknakl. akiknek egy
házszerelete, akliv~ása és sok-sok leleményessége mind

ezeket lehetővé lelte. 

A FELHlvAs kapesán még egy tanulság adódik: Ma dl· 
vat arról beszélni. hogya kOlönböző közösségek . kereslk a 
gy6kereiket·. Arról is nemegyszer olv~shatunk, hogy az a 
nép, stb., amely nem becsüli meg a mu~Ját. nem számfthat 
jövőjére sem Ennek értelmében kivánatos lenne az egy
M zi mumaJ ~a16 intenzfvebb fog/a/kozBs is. Erre két Iehetö
séget látnék: at egyik a Januér óta na9Yob~ oldalszámmal 
megjelenő Un~árius Élet hasábjai, a másik (ak~ ank~~ 
mellékleteként mint a 30·as években volt) IdOsz ,:n zt~ 
1-1 Iv te~edel;"O kiadVányok meg/rása és megsze es aJ~ 
se. I'lyen kiadvány jelent mag an~ak Idején p.t .M:~y 
kút. ról a Szentábrahámi Mihály-PlhenOr61 (v8/0n h yan 
em~ke'zonk mag erre az elnevezésre?). .a h6dmeZ&lásárő helyi egyházk6zség t6r1énetér61 (a felejthetetlen emlélt 
Ágoston József lollából), stb.) 

Dr. Nylredy SZIlbolcs 
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5. MAGYAR ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ 
Gyula, 1995. április 17-23. 

Az evangélium - közös szolgálatunk ma 

,.Hogy mindlly(ijflll egyek lellYcllck" (Jáno. 17,2 1) 

, "". amelye-

J~llJs7·, II 
.A1~k 
Glllm6n-

'::;;;. Magyar OkumQflikus TaltllkolO hérom rendezI! SZ_ZII
t8' kOViltkezll zé.r6nyilatkozalol Iogalmann 17111(1 : 

ZARONYILATKOZAT 
A keresztények 19lekelll~ mll(l<leztoltSéga. ellentéIben éli Jézus 

128vával. hogy mindnyAjM egy ~yOM, és ugyanakkor II nem hl· 
,,61c . ... mil$ "al"wM. da a keresztények elön ls Qyérogllhetl 81 
evangélium hifdetésének a hitelosségét TestvériségOnk alapja II-
1811 közöss4!181 lerem16 Sl9l'91e19 Jézus Krisztu$ban. Közlls kote· 
1855119 és létkérdés tehát, hogy minden ke,asz!(\ny ka/esse az 
egység lehetséges ut jait. 

HttOnk szerint II keuls.zt~y8k egysége II jele és eszkOZ8 8111'1111< 
is, hogy Iste!'l minden emben kl akar békftQfli embertArIaival , II VI · 
149gal és önmagával. Ebb61 következik a párbeszéd és a k!en. 
gllllztellSdés id~ebb resfV4rain/do:l1I, a uld6kkal is, valamint a tér
ségllnkben éllS klllönbtlzlS népek és nemzotisége!t köl~odésén,k 
a szolgálnta, Kefesztény felel6sségOnk alapjén nem maradhal\.lnk 
ki obböl a munkából. 

MagyarsAgunkból 6 kwesztén)'Bégor.kb61 egyorllnt lakadó, 
kOltInösen lontos feladal\.lnk a magyar társadalom ki!lönbtlzö 0110· 
port jal és ,röl kölöttl párboszéd alö$Oglt60, értékhordoz6 és ér· 
tékteremtö közösségeineII a megerösl!éso, 

Mindezek alapjé.n k1vénatO$nak tartjuk a kövlllk916 IulI: minden 
ht.tö ismerje saJét fol9kezetl tanftásét, tovAbbá a kOltlnbségeket és 
eltéréslIkel a lelllkllzelllk közön avitaton kérdéSllkblln , hogy nil 
legyIIn mllnipulálhat6: 

az ökumllnitws szellllmO lelllkllzllti nevelés kIIldödJ6k el már a 
gyllrmekkorban: 

a k1llCínbözö I~lIlu!zet&k dolgoz zák ál hinankOnrvlllkllt az öku, 
mené szlllloméb&n: 

k~~:~::~~:~ mllgyar bibllalo,dftós; 
a~ közös Imaszövegeket (pl. a Mialyllnk) valóban 

;;"vegYlIsbizOltsá9 dolgouon egy közösIIn Irt 

I kapOIIolatos. CI 2. vatikáni ul· 
I dokumentumok legyenek !Illa· 

térségOnk 1938 és 1945 közötti tOrténeténllk kutatásán dolgoz
zon zsfö,Herosztény vegYl:Isbizottség: 

a 11I016glalflSiskolákon és egyetlImeken más falekezlll!í és zsl 
d6 llIOl6gusok meght.tou el6ad6kénl rendszl:l<esen oklassanak: 

tudományos mOhelyllkben a kI:Imyllz/S népek lörténészei egyUtt 
Irjik meg lört~lIlmOk köZÖS fejezete it. 

A talélkoz6n j~enlj)vö vallásos foly61ratok képviselöl a kllJön 
nakmai mllgbaszélésOkön megéllapodtak a szorosabb egyOttrnO· 
klidésOk lehat6ségllinek kllfesésébllrl. 

Az.lsl$n köz~éblln éllS ambl:l<lIk nom ekamal< ell<.OlönGlni, mert 
e41juk, hogy a ~tböl nyert arlSlöbblettel kI:Innyllbbé legyék az em· 
bertél$a,k életét - legyen ez a tlln gyakorlati gondoskodás, SZIl"
tetalofgélat, oktatás, nIIvelé8, a nélklllözés vagy a pszichés III
szOltség anyhftése. 

A taWkoz6 reut.-eWlI OiIumenikvs tast.-éri kllzIlll5é9'.1 éltek, o 
vMk nyi t, öszlnl8 , blllli~ uallemblln loIytak. AMál féjóbb azon
ban a talélkoz6 Végérll kialakult köZö' felismerés, ho$' a kIIr98z, 
t~y8k jézusi egységlI megval6wlés.tlnllk jlllllnt6:s elVI és gyakOl'
lati akadályai ~ál\tl za~anur flInnálinak. A tonuiményi hél alatt o 
fésnvev6kben egyre er&iödött a közŐlI eucharisztia Igénye. 

A 18161koz6 reszt.-evöl meg vannak gy6z6a..e aIról, hogy a ma· 
gyar nép lelkl b ert..61cs1 megujulásában az Ok,umenHrus magyar 
kerllsztényllégnek lont08 '1Ilod!lta van, 

Gy,.la, 1995 á~lis 22, 
A2 Ökumenikus Tolálkol6ró1 tudósItolt: 
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, .Az lfJu$llg 8Z IS/fili 
/iurflS$Agfl. 
~ C5B1< hB nJlfIl. 
& "uerint ~. -

Ratkó József U'fVILÁG LÁTÁS 
Prológ 

(bevezető helyett) 
.,tsten ugyanis aki ezt mondta: ,.Sötétségböl vilá

gosság ragyogjon fer, ö gyújtott világosságot szí
vünkben" (2 kor. 4,6) 

1975. pünkösdjén kigyúlt egy unitárius szikra. 
Felhős Szabolcs tanár és Bajor János debreceni 

unitárius lelkész elmélkedése folytán megszütetett a 
beregi unitárius szórvány gondolata. 

A kibontakozásban fontos szerepe voll Végh Mi
hály kocsordi unitárius lelkésznek. Hála legyen mind
hármójuknak, hogya keleti végeken is gyökeret ver
hetett a tiszta jézusi hit. 

A BEREGI SZÓRVÁNY 
HÚSZ ÉVE 

A méltó fQlytatás nem maradhat el 

de még ennél is nehezebb volt a hatalmon lév5k lá
vollart~sa kö~össégank~ö l .1985 után. (A fagy oldó
dott , d!vatba .lött eg~ kicsit .ellenzékieskedni", s az 
elvtárSI pozk::lók egyik mérője épp a mi kOn:ink lett 
Vajon eddig is el lehet meréSZkedni?) . 

A beregi unitárius szórvány szellemi gyü~öhelye 
tett az ökuménia-elvű Protestáns KörOn klvíll a Ma
gyar Demokrata Fórumnak, a Beregi NéplőlSkolát 
akar6knak, a cserkészmozgalomnak. Nem lenne 
bölcs dolog eme szervezetek szU1etésének érdemeit 
kisajálílani , csak lény, hogy egyházunk Szelleme itt 
és akkor valóban kovászként múködött. 

. Ehhez n~gyon komoly lelki és gondolati támaszt 
Jelenteti Nyitrai Levente kocsordi unitárius lelkész úr 
támogatása. Eleinte csak alkalmanként, majd 1990-
töl ~ends.zeresen megtartattak Vásárosnaményban is 
az Istentiszteletek, s végre lettek unitárius kereszte
lők, konlirmációk és hitünk szerint való egyházi te
metések is. Tanácsaira, megfontolt érveire azóta is 

számítunk a hitéleten kIVül is. 
A beregi unitárius szórvány 1975-

ben kezdett el mozgolódni egysze
rűen azért, mert a további romlás és 
pusztulás előképe rémítő voll. A bel
ső hit nem alkalmazkodhat a kOlsö 
kőnJlményekhez,s ez így volt az el
ső szervezö, Felhős Szabolcs ese
tében is. A szerény, egyházunk éle
tében mégis jelentős sikerek talán 
csak eröfölméresre vollak jók: egy
szerűen számba kellett venni azo
kat , akik a hitet megtartották, s el 
kelllogadni azokat a fiatalokat, akik 
az .Egy az lsten" eszméjét érezték 
legközelebb önmagukhoz. 

VÁSÁROSNAMENY 

1990-t51 a szolgáló egyház hívei
ként természetesen a polgári élet 
szférájában is kezdeményeztak, se
gitetlQk, s ha kellett, akkor önállóan 
is kiviteleztOk pl. a kOzOs múlIunkra 
emlékező kopjafa-állftásokat, az 
emléktáblák kihelyezését, az utca
névadásokat, a református testvér
egyházhoz közeledés jegyében a 
debreceni Szabadelvű Unitárius Na
pokat. Végre nagyváradi és kolozs
vári kapcsolataink is folyamatosak 
lettek. A cselekvések nyomán elmé
lyOllebb lett hitéletOnk, s az is nagy 
dolog, hogy egyistenhitOnk már 
azokban is visszhangra találl , akik 
más, nem is protestáns feleke
zetekhez tartoznak. 

A beregi uniU. lus szórvány 
emlékére 

1975-1995 
pünkösdjén 

* * * 
Ám e kezdeti mozgolódás is sok 

voll a hivatásos ideo16gusok sze
mében, hiszen szórványunk egy
házgondnokát 1980-ban eltávolítot
ták polgári állásából. Az elvetett 
magra cudar idok következtek, a 
lagy évei. 

Clmer a Jubilaumra kiadott Ma újabb megpróbáltatások vár-
képeslapon nak ránk, ami számunkra nyilVánva-

Hanem 1985-ig sem telt az idő 
haszontalanul. Ekkor történtek az első erdélyi látoga
tások és kapcsolalépítések Kolozsvári Baráti Kör cí
men. Az elrettentőnek szánt példa-statuálás azonban 
IO~ditva . sOlt el, egyre többen és egyre nyíltabban 
~zlmpatlzálta.k a beregi unitáriusok nyitott protestan
tlzrrusávat (titokban a világi ,.hivatalosok· köréből is) 
s lassan a Szabadelvü Protestáns KOr mUkOdésének 
sem lett akadálya, amolyan félig-meddig TűRr ka-
tegóriában. " 

Meg lehet érteni azokat , akik az elrettentő példa 
nyomán visszahÚZÓdtak a nyílt közOsségvállalástól, 

ló az egyházi tagjaink sorsbéli meg
renclelOléseiböl. A hitet és az unitárius eszmeiségböl 
fakadó szolgálatot azonban nem adjuk föJ. A mag el
vettetett, a virág kivirult. A termésre vi~yáznunk kell, 
mert az nem csak a miénk, hanem mnden lélekkel 
biró emberé. 

Június 4-dikén, Pünkösd vasárnap délutánján V~
sárosnaményban tehát nem csak emlékezünk eddig 
húsz évOnkre, hanem a - Hogyan tovább? kérdésére 
is felelnOnk kell. 

Dusa Lajos 
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EGYHAZKOZSEGEINK 
Hollandiai úti beszámoló 

199~. m6Jcius 22-31. közön Tótb Á8;"es ~s .!'Imagam Hollan
diibao l:Ep"i~cltük a HódmewvMXhely. Unnúius Egyházl:özsb. 
gel az ökumenikus 1CSrv~rgylllcl:eZClekn~1. 

A tesrv~rgylllcke~t III&jai ue~tel1el fogadla ~j ~ r~gi is~e:
róseiket. 6 örvendtcl:. bogy terjed a híre az 19'93·tól jól m(il:ödó 
kapcsolatnak.. 

Kírándulhlinl:, vtirom~z&eini: csal: sl1:pftenék mindazt a. 
programot, amelyeloly nagy figyelemmel ts s~retettel SZCfVez· 
tel: meg, 

Amsz.terdamban II s~lIIh3jóru ut'" egy - a rdormjtus egybáz 
"tal mCiködtetcU _ kötpontot "togBlIunk meg, ahol bajléktala· 
nok, Ul;)ftów:rillggók. alkoholi.t!);: rebabilitációja. folyik. ht 
használIbutor kereskedéssel munkaJehetóséget és étkezést probál
nal: biztosítani 3. r.i.Sl.orulóknak.. 

Vas!rnap istentiszteleten venUnk rfszt. ahol egy egyházi kórus 
etóadtlstiban John Stainer Passió·klUltáti~t hallganuk meg. 

E~n az estén l<!n6 istentisztelelen vellünk rtszl. 

Programjnink közé tart07.<)1I még egy 86 ros, fiatalokból áll6 
k6rus pro~j'n v"ló rtsztvétcl, és egy esti - csoportokba oszton -
családoImáI kialakítoU bcs1.é lgetés. Tém:lini: csopononként lctl
lönböroek vol!lllr::. A miénk: - egymás megismer&e után - esz
mecsere arról. hogy miért oly nehéz a gyermekeket. fiatalokat az 
egyház mellé állítan;' Közös vélem.ény .a!al:uh ki: ujítani k.ell .a 
gyüleJ,:e~tek szemléletén. clfogadno az tfJuságot és ut 
amire v!gynak.. Játékkal. klllönleges progrnmokkal kell 
a figyelmüket. szereteIIeJ foglalkozni velük. men efTe a 

sebb a lehetóslÍg II magy .... csal'dokban. Az egyIItt töl lött S7.cm~ 
lyes kapc$Olnt a legfonloubb abban. hogy 10v:1bb I~phess!lnk. 
Persze ehhez rengeteg idóre b anyagi feltéte1re i. nOks.!g VM. 
hogy hasonló programoht alak.ilhassunk ki, m;nl amit most min. 
!lllr::énl megl!thatlunk. s amit ~rdeme, Arvennllnk. m~n ez 011 jól 
működik.. 

M~us 27~n egy • .kreatív csoport" efmu egész napos foglal. 
korut hirdettek meg. Ktllönlegcs gondoss;lggal. odafigyeMssei 
ts remekül szcrvez,:U programok kö~öll vilasZlhatlunl:. A Hoofd_ 
dorp-i ARK (Wrka) nevú templom elóter(!ben tört~nt minde~ 

ahol cm: megfelelő helységek bizlosftj.ik a csoportok szérvIiIasz.. 
t~:1t. HitvaU~ .. Crú", virtgdlsz ké$zft~s, fesl6'w ~$ meditatív 
tine cúnck jele~EI:, tényleg kuatlv a program. Öregek. fiatalok 
önfeledten jlÍlszva vallouuk meg hitünket. ugyhogy tollat nem Í$ 
vetIlInk a kezünkbe. ~rdckes vol! ily módon hitet vallani. hogy 
hetilapokból pozitív és negatív képeket vágtuni: ki. $ mielól1 fel· 
ragas~otlUk volna egy fehér meg egy söt~I lapra. elmondtuk mit 
jelent az ruimunkra. 

Egy másfajta hitvallás: a virágdí~z kf.sdtés. Ugye kUJönös 
módja cz is a hitvallásn.lk'l S7.&val: nélklll is bcsz~ltck a kész vi
rágdiszek. 111 a láng. mint szimbólum jál~zol1 fó szerepel. A festó 
csoport is szépet alkotol1. Elmondta mindenki. miért is az látható 
a képen. amit pillanatnyi lelki vii liga diktált. A meditat;v IMe azt 
hÍ$z,:m a legalkalmasabb arra. hogy össl.l1angban legyünk, egy
másra odafigyeljUnk. Ezt a bűcsúestén wpasztal1uk meg. amikor 
50 ember kélenfogva tincolt a tem plomban. Az élmény, amely_ 
ben akkor részUnk voh _ Icfrhatatlan. 

BucsUz6ul a lelkész fehér gyertyAt adOtl mindenkinek, amely_ 
nek IÚlgjál mindenki óvatosan adla it • melletle álló t&.sÚlal:. A 
lelkész pedig így .zólt: megfigyeltük-e, hogy amikor átadtuk. a 
lbogot. a mi~nk felére csökkent, sőt majdnem kialudt. Megfigyel· 
le, hogya k«lInkel is odatellük. hogy v~djUk a lingot. melyet it· 
adunk. Szimbólum voll mindv~gig ft Ihg is: milyen igaz, hogy 
mennyire szükség v.n napjainkb:tn az ilyen apró lingokr .. ame
lyekelkózö$Cn ~I!c\ve egy nagy lángg! alaklmatunk. Ennek ~rde
k~bcn csiholnunlt keU a kis nikr:il:at. majd lángr. lobbantani. ts 
nagyon vigyhni, hogy soha ki ne aludjanak. 

Ezén érdemes voh köullk lenni b megbenli - ha nyelvi ne
héu~gek el ;s vA11ISZ1ollak - van egy közös, a neretet. meUyel 
bármikor köteHten; lehet egymáshoz. 

fgy a [ángOl. melyet kaptunk. visszUk Iov!bb, állandóan ~ltet
jük, nem hagyjuk kialudni. 

Kiss Tünde 

Pestszentlörinc 

A templomkert melleni Ure5 terUle1rÓ1 
visnal:apon at egyhl1.7.kö1.s~g II m. nt
les ~ 38 m. hoiS"l.~ tcrUleb"&r az önkor
mm)'"lattól. Ide ~püla 120 m alapterüle
tú Iclktsti lak~. Április 30. ts május IS. 
kÖ~11 a ~rvél\eken hat- t izen k~t [6s ön
kéntes munka.c50portok Mo/l1ár Jdnos 
gondnokhelyettc.s vczctf.sEvel bekerften~k 
az fgy kialmlt. _ benlvesitcll kertet _ az 
hel: óta az Egyeki Tisuttj Mg. Tn.-tól 
megvúúolt rU'II0tl akt.cfa 16ckelÍl&sd. 
(At eddig; keriJÚ folyta\.ha.) 

Tomdn Zol/dl> mepjind~kozta IZ egy
hbkö1.S~get egy esodilllOl-IIl s1A!p. iltala 
faragott súkcly gyllogka]lllval, amilyen a 

to UNITÁRIUS ÉLET 

lemplombcjánunál is van. (Ezt annak ide
jén Zóg(lny S6ndOT faragta.) A kis kaput 3 

gylilckezeti lerem bejáratával szemben ál-
1ftották be a kerfttsbc. ~rt~ke több mint 
SO.OOO.- Ft.) Igy 8 fronton ;s. az olda lke· 
ri~sen is székely kapun lehel köllekedn;. 
A súnrWt Varga Fume presbiter köz
benjárására I0rös Ferem: igazgató t~rft6;· 
menlCSCn intézte. A fronton autóbehajlh_ 
ra alkalmas vaskapu van. amil Moln6r J6· 
nos ~nflell _ $ amire a par6lciaépít&nél 
lesz nagy nül:s~g. 

A gyllleke~1 Il$Szonyai: Baloglo 886· 
ni . Bdnyai EmóU. T61hnL &dő M6ria, 
Ferma Judi! is Dr. S.obó Mel6nia. 

(Bag) egymást fclyil tv3 _ fózték lll. épí· 
tóknek az ebédet. 

A parókia lerv~t Dr. Usz/ónl Sza!lI. 
",6ry Zsuzsa készíti. Most ennek fel~p.té
se kövelkezilc:. 

A fehér raM tcmplom. I f3fagon kelÍtés 
~s a két székelykapu a $ok Havanna·tcle
pi nagy szUrke tömbhlilkö7'öu - minI e~y 
jliTÓkeló megjegyeztc _ a Fóváros egyik 
dnga gyöngyszeme. Ilirván)'O$sága. A 
munk.6latokat megtekmlelle 8t nc:t! MM' 
len pi1spök ~r II hil\lcsévd. ts ószintc el
ismerts;!I fejezte ki 112: qJftóknek .:oz fldo
utos munl:'juk~rt. 

Dr. Jakab J8f1& 

• 

• 
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Áldás legyünk 
egymás 

számára! 
Nagyváradon példát kaptunk az igazi ökumené 

gyakorlására. A VARADINUM ünnepség (május 7-
15.) keretében május 9-én a nagyváradi unitárius 
templomban Tökés László püspők prédikált . Imát 
mondtak: a hetyi evangélikus lelkész és Boda József 
unitárius lelkész. Templli József katolikus megyás 
púspök méltalla az összefogás! a keresztény hit és 
magyarságunk érdekében . Szabó Zoltán egyházi fő
jegyző Kolozsvárról Dávid f erencre hivatkozott, hisz 

• 
ö valódi összekötő kapocs a történelmi egyházak kö
zölt. 

• 

A Kelel -Magyarországl Szabadelvű Protestáns Kör 
9 fövel képviseltene magát felhős Szabolcs titkár úr 
vezetésével. Az ünnepi rnüsort emelte Néző László 
atyánkfia Ratkó Józsel: Déva címü versének színvo
nalas előadása . 

A Szent László király halálának 900. évfordulÓján 
rendezett nagyváradi ünnepség végső üzenete szá
munkra az, hogy csak lsten és népünk közösségé
ben találjuk meg jövendőnket , s ehhez kitartó és pél
daadó munkával kell nevelnünk a fiata lságot. 

. A szabadelvü protesténs kór Onnepi köszönt&Je 
Tökés Uszló pOspökkel • VANADIUM Onnepségan 

1995. méJus 9-én 

Felhívás 

A Romániai Unitárius Egyház Dávid Ferenc 
Egy/ele jUlius közepén ifjusági konlerenciát ren. 
dez Erdélyben Böződön vagy Szentegyházasfa
lun. 14-15 éves ifjak jelentkezését várjuk, az uti
költséget az egyház lizeti. Jelentkezni lehet: Bp. 
V. ker. Nagy I. u. 2-4. (Tel.: 111 -2801 de.) 

A Zsinati FÖlanács dokumenlumalból 
~ol~tatjuk somzatunkat a múlt év novemberében tanOlt 

ZSinati FÖlan:lcs anyagaiból. Ezúnal egy",',·· k U . á' ÉI . Ilii . Iiipun • az 
OItt nus et kl.1dás.1ról elhangzott jelentést adjuk körre. 

"Unitárius Élet" 
Egyházun~ ~h~lélel i rolYÓir.l.tlaI vagy hetilappal sajnos 

ryem rendelkezik. egyetlen saJt6rennékUnk aZ U ' tári 
Ele~. A kon'ibbi iooS"lakhol hasonl6.1n a lap a besz.~OI~ 
penódusban JI988- 1994 kÖ71)U) is rendszeresen megje_ 
lent. mégpedig 1993 végéig kéthavonta. 1994. januMjától 
havoot~. A lap terjedelme eddig többnyire 8 oldal volt _ 
1995. Janu:lnól 12 oldalas. A péld:lnYS7.ám szintén ab
csony. általá~ 1000 köri.l l mozgott: - eló.1IHt:isa 199I-ig 
a MltSZ házHlyomdában (Boncl3 Gábor afia gondozásá
ban) 1991. óta a Cerberus Kft. nyomdájjban (Schmidt Gá
bor afia felilgyelete alan) történt, i1tetve tönénik. 

A lap terjesztését 1993 végéig a Posta (illetve ennek 
szakosított rts7.tege. a HELlR) végezte; 1994. januárja óta 
egyházi. a7A1Z saj:'ít terjeszté.~ útján kertll az olvasóhol. 

Többszöri vá1roz.1s ment végbe a szerkesztők összetéte
lében is. A ciklus elején, 1988-89-ben dr. Ferencz József 
~lt a I~p éMn Orbókné SzCnt-Ivllnyi Ilonával egyUtt. 1990. 
Januárjától 1992. 6s7.éig egyedill Srenl-lványi Ilona je_ 
gyezte a lapo~ f~lcl6s . szerkes1.tőké nt . 1992. szeptembenől 
1993 .t3vasl.álSJeles Irodalmár testvéri.lnk. a korán e1halá
lowlt Török Tam:'ís vezelle a lapot, mint fŐs7.erkesztő a kö
ve!ke7.ó munJmtársakkal: Bencze Franciska. Gálffy Gábor. 
Sándor Gy. Mátyá~ . Elhunytával ismét OrbóImé Szent-Ivá
nyi Ilona vette viss7A1 a lap irányftásj t. de SOkirányú egyéb 
elfoglal tsága miau 1994 nyarán megvá1r a laptól s Igy ala
kult ki - EKT határozat alapj~n - a mai helyzet, melyet az 
újság impresszuma tükröz: főszerkeszt ő Bencze Franciska, 
szerkesztóbizous.1gi tagok: Gálffy Gábor, Mustka Ibolya, 
Kászoni JÓ1.sef. Nyitrai Le1lente, szerk. lilkár Sándor Gy. 
Mátyás. 

Szólni kell még a lap hatékonyságáról. Az előfizetők 
S7.áma az 1988. évi 760·ról 1993·ban a HELIR-terjesztési 
hiányosságok miau 470-re csökkent, majd emelkedeu, -
jelenleg 600 körül van. Minden s7..ámból kllldilnk Erdélybe 
100-150 damoot. s egy-két tucalottisztcletpéldányként is 
S1.étosztunk. Mindehhezjárul egy szerény mértékű szabad
árusítás. de Igy is marad remittenda. Ilyen körü lmények 
között - az el6.i llftás és terjesztés költségeire is figyelem
mel - a lap anyagi mérlege veszteséges. jóllehet sem a 
szerkeszt ők . sem a szerzők honoráriumo\ nem kapnak. 

Tartalmi szempontból az Unilárius Élet igencsak .. ve
gyes" pmfil! murat Egyhá1.i beszámolók és egyházközségi 
hírek mellcllteológiai frások. unitárius ponrék. olykor iro
dalmi szemelvények. ifjlls.igi és gyermekoldat tunnek fel • 
dc rendszeresen napvilágat látnak kUlföldi és IARF tudósf
tások. egyhllztör1éneti cikkek is. A ,.vezércikk·· állalában 
hitéleti. ünnepi vagy kieme lkedő egyházi esemény téma· 
körben szilletik. 

Összegezve elmondható. hogy a vezetliváltások és 
egyéb nehézségek e llenére az elmúl t 6 évben sikerült il lap 
folyamatos mcgjelenését biztositani, ső t a terjedelem ts 
gyakoriság tekintetében fejleszteni. A tar1almi és szerkesz· 
tési színvonal is javulást mutat. 

Ezen az úton tovább haladva. cél a sokrttú olvasói igé· 
nyeknek a jövőben még jobban megfelelni . s int~nzfv ter
jesztói munkával az előfizetŐk számát a mostanmak két· 
IW"omszorosárn emelni. • 

Dr, Lörlncz Em 
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A:t F.rdlly MÖl>'inr,Hr, Alup(n..v.y 
\'a"ia "" ndor LMJ'" emr~kki'lIn&s1 ren
dezett I mCiY~.<Z 'l(l]c ti!s~nek 100. ~vfOf' 
dul6jilra. Rcmuta'ÚTa kerlll! I •. Magyar 
Múl' " dmú 40 daratlo~ történelm; (ame!
Jzctsoroull. "",dyet eddig a nagyközön
f~g nem "Ihatou. A ki&Ulw - mell)'e! 
""hmamosan SepJ:;szentgyilrgyOn, Cslk
s~mUbaII i::s MiUOsvisktlelyen is bernu
laljD: OU Erd~lybrn talt/llató műveket -
UnIó Gyula professw. nyito/la meg. 
MeglelrinthclÓ jl1niuf 26·;g • Vtrmegye 
Gal~ri'hlln. (1(lS2 Budapes!, VÚTIlcgye 
urea II.) 

• 
hrMl dllom megaJrJkulás6l!ak 47. Iv. 

fordu/6jo alkalmából J otl Alon. Izrael 
nagyk6verc fogadtsI adon m'jus 4-én. A 
fOled'v," az egyhbi i::s politik.i élei ve
ul6i és több neves uemélyiség vett részI, 
Egyhhunkat II fOszerkes~6 képviselte 
eten a nevezetes eseményen. 

• 
A fl . ,';/áglúlború btftje:isind 50. é,', 

jordll/6ja alkahmlból Kuncu Gábor bel
Ogyminiszler kimntetéseket adományown 
Oldözöuek megmcnlb6!rt. KJtOJlIell::st ka· 
poU dr. Zimlindy Ervin aria. akinek et· 
úton gn.luliciónkal fejezzük ki . Egyhá· 
z~nkDl Bt nat Mli rtun püspök képvisel. 

". 
• 

A II. "ilág/rábol"ú tN/efez/sind JO. b·· 
f«du16fa alkalmából május 9~n a Gyúze
Inn Napján. a Hó!iÖk ler~n t>UtOlI megnn
J&eúsen politikai és tön~neJmi egyházak 
veulÓi koszoruwI lartotllk ill. im&dkoz
lak. Egyhohunk képviseletEben Benen 
Mlirton pOsp6k mondolt imát. 

• 
A MÚSUJki Egyele"! Filozófiai lan szé

kén a pedJ.gógus lo"'bbképtés kerelén 
bc:liil évente W10n el6ad6ssoroutok sike
res előadója Orbókn~ SUll t-lv6nyi Ilona 
pOspökhelyelles. Áprilisban MAz unitárius 
egyhá: r..trt~ a nulgyar tiJrtbrtlrmben 
ls kuJllÍráOOn M

• m'jusban .• S:ebákM cím_ 
mel hangtoltak el Ill. eJIi~sok. 

Felhivé.s 

Unitarius Egyhél 
majusl61 ismét 

~rdeklödni és Jelentkezni lehet Ara
d i Ferencnéné1. Tel. : 113-2867 (Mt
köznap re9gel8-10 kÖZölt). 

(Felhfvjuk kedves hfvelnk figyeimét 
hogy ló illlapotban lévO hasznah. aka; 
fekete-feMr lévékéSZulékel sz1vesen 
fogadnénk adoményként az egyhaz 
nyaralójéba. A fenli elmen kérjiik. a je. 
lentkezést.) 
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HALOTTAINK 

LASZlÓ MÓZES 
~eIIIn tij1a'ommal tII1.ú. egYM

zunk lblló Mózes alyán\lil hal~ 1995. 
iIpf. 27 -én. l ésl!O MóZes a bud" Bili egyMz
klizs&g presbi1&1e voll, egyetemes egyMzunk 
Képvise16 TanicsAnalt lagja. zslnall f~'· 
=. 

HomotódjAnosfa/v.ir61 Slá!mazOll, tanu~ 
mAnyait a sZéJ!elyk&l9Sztúri UI\ÍIirius gimnázi
umban végelle. 1~61 kalana. majd lwIdib
galy vol. 1 ~61, minll/iv.irosi egyaIemi hal
gar6 a HIigYeS Endre rAcai un~ifi.Is diikotthon 
Jak6ia voll éveIóg.ln kötött egy életre $1616 ba
fálságoI dr. Boocztldi F&lenc:cal, dr. Jakab D&
zslival, Szlika KAroIyal, BaraMs Giborral. Az 
Unilárius EgyMzban szOletésélli1 kezdve OU· 

"'" '"". V/Ügi mémIiki pályáján is szép eredmiHlye-
ket éli el, nagy beruházásokal tervezett, majd 
egyéni vábJkoz6kénl folyJana mun~. Ko
moly szakvélerniHlyével mindig egyMzunk se
glségéfe sietett a !e(tjlasolt, éplkezések so-"". 

Szerette az irodalma!, mr.vészetet. 

H~eink $okas.1ga, nagyszámú gybzo16 
gyOl9kezet mellett klsé!lOk utols6 löldi írtjéra 
1995. m~. 5-én, az óbudai Tamelliben Ben
eze MMlon pflSJl6ll. és 0!b6knd SZen!·lvAnyi 
Ilona püspOkheIyellas sl~Ja!\Í ... al. Maj. 5-én 
du. 6 &akOl" László t,46Z9S al~ktia emlékére 
gybzis18f11isz101etel lalIolIunk a Nagy Ignk 
utcai t8fl'9lorntJnkbafl. 

A !eleség és rla családjának gybzéban 
/is zinlén osllozunk. Az elhunyt emléke legyen 
öröklrA éIdo!tl 

ARMÁNKÓ DAVID 
A KoIozsv.ili Unlarius KoIlégJumban vég. 

zell . Hosszú éveken k&rasltOI il girmázrum 
legjobb Sl8!1omásza. sem elölte, sem utána 
nem volt ~en kMI6 tomásZiI az iskolának. 
KásWI a Dermata börgyamak vezelö beosl
tAsú ~goz6ja, és az Irisz I~n az egyhAz
község gondnoka. vol. A háború vihara oIso
do.-Ia KolozsWtól Szombalhel)'rt, OIllakon és 
onnan ment nyugdjla. Pestre k6lözv&n az 
egyhUhoz her maradi, m~ a pastszenl· 
l1irinci gyUlekezet tagjaként. Sz&letellel ra
gaszkodon h1ll1oláig 89)'házklizségéhez. Az 
aranylakodama alkafmáb61 is kérte az egyházi 
1oId105\. 

A kiterjed! csalkl gyászában liszinle sz,wel 
osllol unk. 

OR. RAKÓClY 
sz. Gombos Róza 

r1IIes munkéitd gyéminloklsv'''1 ismert. el . 
EhhlJISli Tudom,"~em 199' b.n. 

T9IIIIIIése 1995 . .... lis 27..., volt. ralormi
tus egyhiz sz8tlartisa szerinl az új Klillem .. l_. 

• 
liler J6zsefné 

sz. Markovits Uli Zs6f ia 88 éves 
Zsakó Ferenc 83 éves 

KoYécs Jrinosl1é 
sz. Fodor Anna 73 éves 

Tresanszky Sándor 
68 éves 

Belizs Gy6rgy 
68 éves 

Farcz6dl Zsolt 
80 éves 

lsten adjon C$&I1des pih&l1ést ehévOlolt 
\e$tvéreinknek &l anyaIOld OIében. lelkOk· 
nek örOk, O~O$Séqe~ a hátramaradott gyl!. 
szol6knak pecfg vlQllSZlalásl 

Régiséget. hagymékol. bútort. 
szőnyege i. képeket v:.\s.1rol: 

Wagner S6ndor 
mÚlárgykereskecJ(j. 

Tel.: 06/30-330-330 
06t60-333-333 

Lapzárta minden hóna p 6·an 
van. A később beérkezett irá80k
kal sZ8rkentődgünk c8ak a kő
vetkllW hó lapzlirtáig tud foglal
kozni, Kérjük ezt a beküldllndö 
írá80knál figye lembe venni. 

~~EgYhR 
FlI18~ kiadó: 

B, nen Wrfon pOspök 

FOszerlcBSl.l5: 
B.nen Franciskl 

".,.u •• ,,"." 
G"'Y Gibor, KMloni JÓlH!, 
.... I:b lbotp. Nyitra/uvenl. 

"""" .... -$f,ndor Gy. Wtyis 
SZERl<ESZT6s~G elME: 

v .. Nagy Il~lk: U!QJ 2~. Budapest, 1055. 
tfelonllax: tl l·2801 

Te.j8sai. M8gfarorsz8gi Unitárius EgyMz. 
ElIilizet/lel5: 

egyhIzi ~~tlri:.ban, I; 1aI,kéS~ ~'kMn, 
..-agy ~ ClaIdIen .• U~ EIt! ,,"'""' ..... 
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