
J 
A hit 

J 

XLIX. évfol yam 3. szám 1995. március 

NIKODÉMUS Z ÉS NIKODÉMUSZOK 
..,JéIul {gy v41aswlt: Bizony, bizony mondom néked, 

ha valaki nem sr;(l!cliK újonnan, nem 14tha.tja meg az Istennek orsz4lf11t." 

Az éjszaka csendje ráboruli Jeruzsálemre. Alig járt valaki al. 
ulcán. cgy-<:gy késói huasicl6 lépése koppant a kÖvc7.etcn, vagy 
az 6rjáralnlll< a fegyvercsörgés ritmus!!val kí$é11 vonulása. Elóke-

. 16 férfi ~ köpenyébe burkolózva megy :11 ft téren. A tanácsból jön. 
amelynek ve7,cIÓ tngja. ~s "", "lmó]t 6 r4k tanácskodsai foglal
kozbtják mosl is. A ttirgy cgy galileai férfinak. Jézusnak 8 fcWi· 
Il~e és tanrl4sB volt _ egyáltalán ncmS7.e relem dolgok, h.iszen 
ilyen prófétáir: lá7.Ílásai. és a meggondolatlan nép mozgolódásai 
rengeteg könnyel és véri hoztrut al uTóbbi években II. sokat szen
vedelt választott népre. A t:máocs fl3pi tagjai az istenkáromlási 
véllék felfedezni a tanításaiban. Vinont a megfigyelők jelentései 
egészen más dolgokról adtak hírt: csodIlla tos gyógyításokró l a 
cselekedetekben. Isten és ember 5Zerete t~nek a tanítását. és min
dencldlHötl ut I b~almas jelent~sL hogy nagy tömegek veszik 
kórlll és $7.cretik a Mestert. 

A töprengő férfi Nikodému~l volL lLlr.i hellenista götög nevé
vel és farizeus vol~val, valamint vezet05 tanksi tagdgával UI 
bizonyította, hogy hívó u idó volta ellenére scm zárkówlt el a vi· 
15gtól, hite is, dc hJdásv'gya is eros volt. 

Hirtelen villant fel beMe a gondolat: .~n magam kell megis
merjem elj u embert!"' Upbét felgyonírva, megindu l a felé a 
szállh feli. ahol J~ltIS IlLlr.otl. 

A Szcntíris tömör ~s núkszav ~, csak a lényeget igyekezetl 
feljegyezni a taU.llr.D7.ásból. Nikodérnun azzal köszönt be. hogy 
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hírból tudja Jéz.us isteni kll1detését: ell bizonyítják csclekedetei. 
JélU$ minden fo""alitú clkcrUlésévc1 I lényegbe vág: "Szüksé
ges néked újonnan uUletned, ha lsten onzágát meg Ilkarod lát
ni!'- Nikod/!musz meghökken: .Dehát hogyan születhetik újon· 
n:ln, aki vén?"' - kérdi. "Visszamehet u anyja méhébe, hogy ~j. 
jhzlllcsJen?" Jézus nem enged: .. V~t051 és lélekto51 S"lUkséges 
újonnan szllletnedl"' ,.Hogyan lehetséges ez?" _ kérdi döbbr.:ntcn 
Nikodémust. ,.Tc l:uaeltan1tója vagy, és e"lJ nem tudod?" _ vála_ 
swlja Jézus. majd hozzáteszi: . .Ha én tudotl és látható dolgokról 
beszé lek. és l; nem his7.i lck és nem fogadjátok el, hogyan beszél
hetnék és hirdethelek láthatatlan dolgokról és ig41 .. 'IIIgokról?" 

A vitatkozás in félbeszakad. NikodémuS"l többet nem is szere
pel.. é.s a további versek elvcs7Jik á,mtött mondanivalójukat, \eo. 
lóglal érteke7.éssé válva. Ezek pedig kevésS!! érdeklik l. hitet ke
rew embert. A k6dés inkdbb u. miért nem ludoll találkozni a 
kereső NikodEmu n • hitet suginó Jé"tussal. 

~.iko<Umusz az életböl jöu . Hatalmas fejl~s átvev05je és tisz
teluJ\'. De n~nck eúrt a fejl6dl5s.! rt óriási Wl kelICll rWltnie: 
lisi. 1clk~be~ mCKty~k",e7.c1l hito!t, annIlk hatyomány05rl.Ó iglll
sága,t . A feJlellcbb v,lá, nem tudOl! újabb hile1_ újabb erkölc::sö_ 
ket me&fogalm ... .ni még, illetve ha voLt ;s ilyen kls.!rleL az nem 
v:iltozou ható t ÖTvénny~ ts elfogadolI iga7.dU" A kÖMy;; va. 
gyonszcrd!;; LehelWgek g" ',útaIMdgot, cmbenelcnségel. és II. 

ruWi dolgokhol. és fogalmakhoz vllló fUu05s.!get ercdményCZlek. 
Eu.cl. viltggal 5"~ben I régi vallú elbukott, Amikor Jézus ki
mu ndj. v . Gjj_zülcIQ paran.cPt, Nikodému" Ertetlcnll1 411 vele 
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szemben. Rögtön a földi világ tö",~nycire gondol : Hogyan me_ 
hetne az öreg az édesanyja méhtbc vi.su? Ugyanfgy vékkedell 
a gazdag ifjú is. amikor vagyona odaadásáról volt szó_ pedig ar_ 
ról számolt be előzőleg. hogy ő a vallás tÖ"'~ nyeit pontosan bc_ 
tartja. 

Jézus viszont egy új világ ígérot~vel élt. IstentóI kapott lelki 
éf7.ékenység~vel megérezte a korszWi:a vdlstigát, de a kivezetó 
utat is. Új vi lághit kell u embcris~g~k. az isten_ és embcnzero
tct tö",énye alapján , ~s ezl ő nem helyhezkölöttnek tnnttoua, ha· 
nem egy csodálatos, IstentóI áldon lelkiállBpotnak. Ezért ncm tu· 
dott lélekben találkozni Jézus és Nikodémusz azo n az ~jszakán. 

Az 1995. esztendőI alig ke7.dtll k cl. Nikodému5Z korához ké
pesl órilisil fejlódölI a vil'g. A technika csod!s eredményei kö
:ro ll az egyik legmcgdöbbcnlÓbb a lelevl7j6. amelyik segít szinte 
k&zelfogható közelségbe hozni az elm61 t viUg különböw kor_ 
szakainak a tön~néseil. Me&iclenrtheti Jézus életét, a különböző 
bibliai helyek csodavilágát, I hajó az alkotói ut;1nérzés, el fogad
hatóvá is telleti a sdmunkra. Ezek nézése közben _ megmntve 
fanl áziánkat - rliJen és merész gondolatok t4madhatnak ben
nünk. Mi történne ma, ha me&jelennc Ulti! a fö ldön, és a XX. 
sz.i;r.ad Nikodémusza kopogtatna be houJ. 

Hihetőleg li ma is az esti órilrban jelenne meg aMestemél. 
Nem hiszem, hogy f~lclemból, hiszen napjaink ban a~ estEk sok
kal vcszedelmesebbek. lnt'bb aúrt, men olyankor I rohanó élet 
egy lcissé elcsitul. és jobb alkalom van az elmélyült besztlgcté$re 
és meditál'sra. Ugorjunk 't a kÖ$zönt~s konvencionális fo""áin. 

A lÖn~ncti Nikodémusz sem bizonygalhalla sokáig J~zusnak. 
hogy a Mester mennyire lsten s7.6szólója. Jézus. felisme",e ven
dége nJndék:it. IIWnnal a t"gyra t~me: ,.szUleu újjá. ha új és 
szebb vil ágot akanz építeni:' A mai Nikodémusz megdöbbenve 
tiltakoút. Nekem, Ilki olyan csodálatos jelent építettem fel. a 
XX. szh.adot. mién kellene újj:lszü!etncm? Közel hoztam a vi· 
lágrés7.eket, megkönnyltellcm az emberi munkM. Csod~világot 
teremtettem ft boldogstlgm. Felfedcztem B gy6gyttó és energiát 
adó sugárzást. Könnyíivé te \lem az élete l, Sl,abaddá az embert_ 
tlldollá a mindennapokat. Miben szUleJSem hát ó.üá? Még Isten
nel is jó viszonyban vagyok.. ha nem is foglalkozom vele sokat. 
A lelkiismereti szabadságot biztosítolIam. templomok r~tau~lá
sához sokkal jirullam hou'. Kultúrát. míivéneteL irodalmat t:i· 
mogattam. 

UlUS szclldsége még sokáig hallgall\á a modem NikodémuS"<: 
diesekvésnek is bcillö fclsorollis~~ dc a 57,6ilrl1dat lSitipelése ulM 
csendes $"~avakka l ;,métclnt meg: Bizony. bizony mondom né
ked. hl valaki nem nUletell újonnan. nem l:lth:dja meg 11. Joten 
nü orsulgát. Mondd. Nikodémusz! A te XX. ujzadodban boI · 
dog az ember? KÖ1.c1 hoZlad I vil~grészeket. dc a r~lIllig<'pck 
u,ehnik:ljával nem mindig I jÓl ",,'UCtnd ... uptn 11. egy,k hdyról 
I m"'ikra. MegkOnnyflel1cd I munHI. de azt garant6ltoo-e, hOlY 
mindenki rés7.e$Ülhesscn bellile? CsodaviJágot 1e",mleltéL a bul
dogságra. dc mindenki"ek7 Felfedezte<! a gyógyltlisl és az encr-



gi'l leTemt6 lugÚl.M~ ez igl7A de holny .:rJ.~,e2Cr cmbo:r pU$7Jult 
d Hiro.imiban ~gycllen romM hatll'Ma? Subaddá !eued az em
~f1 . El ig.,.. dc mit ke~dt~k I $7.abads'guklcal. A cslllád S7.~tr(lb
b' M ' kés~UI. a gyem>ckeid jclenl6. vC$zilyck ..... k vannak kLt~VC: 
cc!lwanú g i . rem6lylclenSl!g közlln. drogok kfs.'~"el. Igaz. 
!slcn ..... 1 iJ kibél:illu!l. I közllmböJs.'g bék6j~cl . Ebblll a kö:rom· 
bIIssfgblll !!Okszor veszedelmes, sőt puS2ICIÓ m~regvirigok is 

n6uek ki. oldalhajt&sk~nt. 
Akkor hdt énelmcHen volt minden? a jobb jIIvt56n foly taton 

kUulelmclc, reménykedéscl<? Az alkotN, a teremli5 gyönyörűsé,.7 

Nikodému,?! ... Nikodému<z! Ne csodáld. h~ e~.t mondom né. 
ked: Ha vpiaki ..... m ' 1.0Ielil< újonnan. nem UthKtja meg az b ten. 
nek o,.,:rJ.g't . Minda7~ amit alkottál, C$Od!llatoll, ~J aL újj!nDletl. 
crojtvcl esupin egyetlen erot kell hozzátenni m~g I múvcUhez. I 

felel6sség 4!rúsét. A~ lsten iránt és az embcn',.,aid ,Tint neU!! 

s2Cretet fc1e16ss.'gét. 

1zraclben !!Ok Nikodémusz 61~ Az egyik elment Uzusho7.. 
ILogy ,,!'lkou.ék vele. Nem sikerült 

Vajon a modem NikodémWlzoknak sikertll·e ft tnl:ilko:rJ.s? 
SdnJlltno. 

Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története 
a XVI. és a XVII. században 

Ha viSSlal;~:lOlunl! az Un~árius ~Iet katácsonyi számfLban közOIt Ba· 
sl us-le'lélhez, anna)( néhány sorlLban leodkHúl fonlos adalra bOId<.a. 
nunk. Az emileII sorok igy hangzanak: r" Simándon ... a lelkész egy ki
váJ6 mClwltségú, méi6l;ág1.. embeI, jóságos és mértékletes, aki 
méll6 a szuperinlend&nsi IliztlEl is: KidarúI a 1evéb61 még, hogy S~ 
mánd a János Zsigmond lajadalamségén kivül esi!<. de közel anna!!. ha
lárához, lakosai uniláriusok a bfróval és az aI6IlAr6sággal egyOtl. Képv~ 
s~k mind a b4kési, mind a belényesi vitM jaI&II vohal<. Kél szempont· 
ból éidGkes az idéze!. Egylel~ azén, mert az erdélyi piJspökséglöl ella
tárolt bnáll6 un~árius PUSP6kSég 19MI a misszió &Isb p&feét~ kezdve 
slllfElPllH az erdélyi egyházvezetés terveben. ~Uslal6l ki lahetelt az a 
mélt6ságte/jils, komoly Ielés.z, ald &ll"e a méltósAgla - Basilius ~lala 
szerint - alkalmas volt. Más Iooésok meg&löslik azt a tényt , hogy Ka
ricli PÜ'6I van szó, a késöbbi t~ári unitárius Ielkéw6I, aki a ma
gya/ itodahYnnak is jel' .• éga. 

Karadl p" temesvari unitárius 'elkész 's alföldi púspök 

SzéMslahérYáron sli.ileten. Sli.ilatési évé! s.t fe~yzéséb61 tud
juk: 1523. Gyennallkorál, valószÍlOIeg iljilsaga egy fészét is ebben a 
városban t6ltölte, és amint egyik t90l6glai kézil3.tában emlli, kedves 
emlékek Ktzik a vAroslloz. Nem lehlllen közömbös a váfl)$ számára h~
tani Sletf900lból sem. A város korán a relolm{&ció oldalára álk, és ko
moly radi~is reloimáci6 nyomai bukkannaJI lal benne, mi&l6n a IÖIÖk 
kozéle kerid . 

.t voll Szegedi lajos is , meglahelÖS&ll radikális agyMzMtikAval, aki 
MsO'l/) Er~ karUIt, és David FenHlC kbvet6je leli . 

kézre • UIáIL sokan .,."" 

",,,:: .-..;;; 
Temesvári \aI:ltJkkanáSán katohlws oldalról is van meglMöstése. 

Al. t57o.as li--IelIben a temesvári 1öbfr6 két:ségbee$&1l kéléssallordul a 
pápahoz, hogy küldjön tanlól , és latnt'g .... a a vMosuk iskoijjAl , mEH1 
az eratnekH. külöfban elh6dli'k a gyerallai<eI és azok uűle~ a kalol~ 
kus anyaszentegyl\aztól. 

A. Basilius·1éIe levél adalai UlM azt hiszem, Uilratehel6lo1'ányi Jan6-
nek az a f1lttll'lése, hogy Dávid Ferenc halála Ulán vélasztoUak volna al-
16k1i pOsp6kké. Ahogy a levél is fll&99rösll, 6 már SimWon, vagy a t&-
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masvári mijk6dés&nek al elején püspök voll , és ebben a minöségében 
élete végéig megmaradl David F&l9IlC szellemi kbveIOjir.ek. 

kodalomt6rténali jelantöségre a nyomdaiával emaIkedaIt Még ab
rudWlyai lelész kotéban kilyomatla a .Comadia Balassi Manyhirl 
áruHalásár6I' e. munkát. Ennek iöhösa lipikus személy, koIánaIr és kora 
töúri er1<6lcseilek hűséges krónikása, pontosabban egy bizonyos !búri 
vagyonszllfzési lpusnak a korrajza. Balassi Manyll.irt lörténelmi Sl&
mély, ald csalAdi hatalmának növelése érdekében gátlástalan. Habs-
burg oldalról JMOS Zsigmond mellé áll, majd visszatél a Habsburgok . 
hüség"e. A szr.darab - bár nem teljes - nem a tOnénatl hCtségéén a 
legértékesebb, hanem azért, mart szinte a modem lélektani dr~ak 
elemzéséval bontja ki Balassi Menyll.irt egyéniségét Sokáig Karádi 
Páh, a kiadó-nyomdhzt tekinlallék szerzőnek. Bár a szaldrodalom ma 
mAr ezt megkéldlljelezl az igazi SZerzŐI nam tudlak 1elledazni. 

Karádi több kéziralban maradt tool6giai mtrvel s 11, de ezekröl a kO
vatkazö 1ejez1ltban lesz még szó. 158Q.M1 datáI6dik legh~&$ : b\;lleol6-
giai doIgczata, al "ApokalfKlis magyarázat: amelynek keletkezése is 
randk",ül éIdekeS. BogáIhi Fazakas M~, jeles zsollárkö/look, pécsi 
szán1ijzetése alan i1 agy IIasonIó témájú leoI6giai értekezés!, al.A~ 
kafpszis magyarálat.ir, amely szerint a végső dolgokra wnalkoz6 
misztikus jósláso'tt. eg~klHT!ásika már beteljesadon, da vannak olyanok 
is, ameiyfJk ezutin Ingnak bete' esedni. A kézrat valamilyen módon el
juto\! Karádiloz is, aki más véleményen voH a kérdésben, és nézetei· 
nek védelméle ila ell a haialmas kéz iratos komm&lltárt . A m&be renge· 
teg személyes vonalkozásO emlék is be!ekerul, ami a szerző magán· 
61at"e vonatkozik. 

KarAdi PM tovabbi sorsáról nam sokat tudunk. Arra azorban YaI'I 
adai , hogy 1S87-ban még élt. 

Az alföldi unitárius misszió hitelveil61 elég sokat tudunk 

Egy1a161 a disputált jegyzők6nywböl, másl&l6l a Tót M~ ... .. 
folytato\! vizsgálal1e!egyzésailől, 10kén! padig a t"lö unitárius Pléd;" 
Italo/ok nyomtatásban is megjelent m~ egyéI1,lm~ ~I, 
hogy h~elvGlk leljasan megegyeztek az IIfdélyi ~zőss6gek ~ne~erv&l. 
Basilius István minden nyomtaton m(rye (pl. "ó,oári Benedek kis hitvalla· 
sa", .Karádi Pál kézfata1 egyaránt ezt a 'ényi bizonylja. Hasa~ ak· 
kOi áll ba ebben al egységben, amikor Dávid Fel911C elóáll a KrisZl~ 
Mm imádásAnak a tételeivel. Ellélése és mártfhalála után - a kezdett 
ingadozUtlaszán1lw - az allOIdiek agyre tudatosabban WIIIak a márti" 
v2"'sa!~M 6I6köseivé. Basilius ugyan nam kOveti ezt az: Ulat , de 6.ak· 
ko/ már ErdéI)ten lellészkedik. Az 6 SZIlfep& kOl6nban e,deke$. Knsz-
lus ll&IIl rnádásának kénUsllban kövalkezates elentele D.1vid F&lenc-
nek _ ll&IIl opportunilmusból, hanem maggylizOdf.töl. Ez'" ~ ls 
vabl!lozik, hogy bejárja. egykori cliadallinak a szin18l1lÍl , és az ~anI Jel. 
kész1ársai1 jobb belaWl3. bíja - 91adményt&lanül. Kemény ~ ~ 
teltogAsMrl , !rasban és szóban egyaránt Egyértalmij taM!, hogy ~ 
F9fEIII(; szellemi 6Iókséga egy ideig a Katádi Pál .ua! v8zatell a/IöIdt 
pOsp6kségban élketatl szabadon és nyilan toWbb, mg Erdélyben, a 
kényszerl61ejede1ml hatalom mian, csak I~okbar .. 

(fo/y1a.~uk) Szrisz Jlltnos 
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Pályázati felhfvás 
A NEMZETI MEGMARADÁS 
ÉS FELEMELKEDÉS ÚTJA 

A Magyar S7.ellemi Alapflyjny és a nMagyar l öv6érC 
Alapitvány az államalapflás köze lgő 1100. évfordulója al· 
kalmmJÓI 

KONCEPCIÓ.PÁLVÁZATOT 

hirdet szfnvonalas dolgozatok megfrására a nem7.etl meg
marad3s és fel emelkedés útja lémakörbcn. 

Pályállli mindcnekclón II Kurnlórium által kÖ7.zélell .$ 

kfvánsllgl'3 azonnal mcgküldhc\(~ 33 kérdéskör valamely,
kének kidolgoWsdval lehel. 

A pályázal célja: az előttünk álló mil~ecentc~~umi e lő
készületel: jegyében :I nemzet szellemI energiámak moz
gÓSítás.1. az értékes országépítő gondolatok öss7.egyújtése 
s az arr:l érdemesek közb.inccsé tétele ftlzetsoroz.1t vagy 
dokumentumgyűjtemény fonnájában. 

A pályázaton való részvételre a magyarság legkiválóbb 
hazai és határon túli S7.emélyiségeit. a szóban forgó kérdé
sek nemzeti clkÖlclezcttségii szakembereit kérjük föl elsó-

• sorban. de SZÍvesen fogadjuk mindazok részvételét is, 
akiknek kiérleh elképzelésük, gondolatuk, koncepeiójuk 
van a Haza felvirágoZ13lásáról. egy igazi országépflés rö
vid-o közép- vagy hosszú távú progromjáról. 

A 10- 15 gépelt oldalnál nem hosszabb pályamú a felso
rolttémakörök egy-egy részletkérdésének kidolgozására is 
v:llta[ko~.hal. 

A bekUldöu pályaművek minősítését (az L. 11_ és III. díj 
kategóriánkénti odaftélésél) a "Magyar Jövőén" Alapít-

Cselekedettel 

E tépett hitű. vágtató világban 
elszánt indulakIk sisteregnek 
elárvult lobogók 

• rosszkedvűen lengnek 
h iú hatalmi vágyak 
veszélyes ösvényekre ragadnak 
keserii reménnyel motyogva 
a sóhajok ajkunkra fagynak 
szirénhangú nótával ölel körül 
a pusztulás veszélye 
zsoltárként r öppen a fohász 
és fe1esendül még néha-néha 
a leheletérintésu szeretet zenéje. 

Ott ... 

reményt,.öl lesz jószagúvá a reggel 
és teljesül a próféta intése: 

v:1n.y KurnTóri~mtl és az ál tala €ölkért Blráló Bizouság 
fO&Ja elvégezni. A BÚ'áló Bizottság az egyes pályamunkák 
elbírálásához szükség esetén klllső szakénöket is fel fog 
kémi. 

A dfjazotT pályamunkákat nem pénzzel. hanem aZ lIgy
höz n:'éltó kiadv:mY~ való megjelemetéssel fogja jUlal
m~zm a Ku.ratónum. til. a pályázat bíráló bizottsága. Ter
vemk szennt a kötet 1996-ban. a millecentenáriumi 
könyvhétre jelenne meg. 

Bcktildési határidő: 1995. május IS. 

Eredményhirdetés: 1995. Október 23. 

A pályá7.at konkrét témáiTÓl és cgyéb fcltételeiről , a 
"Magyar Jövőén" AlapítvánYTÓl és ti Magyar Szellemi 
Alapítványról kfvánságrn rés"llctescbb tájékoztatÓ! kül
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Dr. Andrásfalvy Bertalan 
a "Magyar JOvöért" Alapitvány 

Kuratóriumának elnOke 

(A rlsz/ms pdlyómtot OZ érdtklódók az V. ker. Nagy f . 
U. 2-4. ala/ti ;rodói"kba" o/vasha/jók el.) 

"ne szóval és nyelvvel szeress, 
hanem cselekedette]!" Az énlskl templom mennyezetének hires rováslrésos lellrsll. 

"Egy sz Jsten Deul : VI. Georglus Musnel Dakó.
H 

kútmélyu alázatú tettel. 

Losonczi Léna 
(L. Ferenczl S.ndOf: Az ' niaki rovéSfrásoa fe lirat {Kd r. 1936.] 

c . konyvét.) 
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Kodály és Bartók művészetének visszhangja 
Székelyudvarhelyen 

A magyar népdal felfedezése áldo1.ntkés7. gyuj. 6\.:: és ku
HlI6k sokéves munkáj:'inak eredménye. Ma már tudjuk. 
hog)' II hIljdan néplL1Jnak. nCVC7.cU, mulmo1.ás közben szél
tében közkedvelt "magyar nÓlák" nagy res7.c mÚ(!.ll. vagy 
jobbik csetben népies múdal. Kodály félreérthetetlenül 
mOTldl3 ki II II.ldományos iga7~~gOI: "Világosan akkor lá
Illll\.::, ha szem e1611 tanjuk, hogy nálunk II XIX. s7.á7.ndban 
kél folyamat esctt egybe: egyik az a dalkultúra, amely 3r. 
európai XV_XVI. századnak megfelc16je. másik II népdal. 
hagyomány megismerése. ami. mint II legtöbb szellemi 
árnmlat. egy-két emberöltőnyi késcdclemmcl én ei hoz
zánk:' És kijelöli a követendő utat is: .,A néphagyomány 
nem töltö!!c be rendeltetését azzal. hogy II népzene életét 
elláua. Köze YOO még 3Z élethez. II mindnyájunk mai éle
Iéhez.." (A magyar népzene) 

Az irodalmi és zenei mcgújhodis el ső hull:imai megle· 
pócn komn . már a S7.áz.1dforduJÓ évti l.edciben eljutottak 
SzékeJyudvamelyre. A korabeli népdalgyújtó mozgalom 
legjelentősebb képviselóje. Vikár Bé[a érke,dk meg elő
ször. Az Udl'arhelyi f/(radó 1900. október 7·i sl.ámában 
Olvashaljuk: .. Fonográf hmlgl'erseny ( ... ) Vikár Bé[a ma 
este a vármegyeMz nagytermében ti Ko[ozsvárt feIállítan
dÓ néprajri múl.eum javára humoros néprajzi elriadást tart. 
mely alkalommal a le&,iobb tökéletesÍlett fonogIáfOl is be· 
mutatja." 

A lap következő száma. 1900. október l4-én visszatér a 
nem mindennapi esemény értékelésére: .. A fonográf hang· 
verseny. amelyet Vikár Béla néprnjzi író f. hó 7·én a me
gyeháza nagytermében rendezetl (.u) tanulságos és élveze
tes este volt. Magát a hangversenyt megelőztc Vikár vonzó 
elriad.'\sa. Megemlékezell cJóa<Msa közben a f. év márcziu.~ 
havában megyénkben teU népdaJgyújló útjáról is." 

Vikir 31 Udvarflely megyei faluban gyúj tött. többek kö· 
zölt a következő helységek lakóitól: Betlenfalva. Kadics
fjllva. Felsöboldogfalva. Fenyéd. Zetelaka. Lengyelfalva. 
Arvátralva. Farl:aslaka. Bögöz. Kénos. Finosvir.:llja. Szo· 
'láta és Kápolnásfalu. Fel tételezhetjUk. hogy a bemutatott 
felvételek közölt els6sorban a város környékének dalai 
szerepeltek: til elmenltm o 1'6s6rro (Felsőboldogfalva). 
Porka havaJ: (Kém>s). Elhozto a;: Isun (Finosváralja). 
Htss. pdvo (Szováta). Messu !IJfdölI (Kápolnásfalu) stb. 

191O·ben. a már megkezdett munka folytat.isaképpen. 
Kodály Zoltán először gyűjt Erdélyben - a Székelyföldön. 
Gyergyó és Cslk után Udvarhely megyébe is eljut. s útja 
Udvarhelyen vezet kerCSltül Székelydobó községbe. A 
S,1jtÓ eITől az útról nem emlékezeti meg. de Kodály az itI 
tal:'ilt dalok közlil az fskolai Inef<gYlij/l'mbl)'be (Budapest 
1?43. 11. kötet 397.) beveszi a Kijl'blffll'm ln a magas rt
lOr(' cí~űt. 1912·ben Kodály ismét Erdélyben gyűjtött. 
Csik Vidékén. Feltehető. hogy átuta7.6ban Udvarhely t is 
érintette. 

Bartók és Kodály művei a húszas években jutnak el v:\. 
rosunkba, bár hfrük jóval megelőzi 6ket. Elterjedésliket 
mbb tényel.6 gátolta: zencsl.erz6i és nép7.cnekutatói tevé
keny~gUket állandóan t:'imadÓ roSS7 .. 1klU1\t keltelte köz· 
hangulat. az első világháború okozta nchéz~gek, és a né· 
pie." műdal·kultus/" A kibontako7,ó új magyar l.cnét. 37. új 
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i rán~Z.110t a háboru ut:'in városunkban esup.1n Dömény 
Mána 1.ongoraművés1.f\o. Tompa L:\S"lló költo és Jodt'il 
G:'ibor. il későbbi zene.<;7.crzó karolta fel 

Dömény Mária jálSl-OU először Bartók-műveket Szé· 
ke2y~dvarhelyen. Míisortiban szerepelt a Par(ls~/ dalok d· 
mu Ciklus. (S:ékefy Közé/I'I 1922. augus1,tus 20.) 1923. ápo 
rilis 17-6n Pfeiffer Alfréd operaénekes többek közötl Bar· 
tók Székely dalok c(mú sorozatát adta e lő. (Szlkely Kö:élel 
1923. április 23.) 

Tompa László. mint zeneénő ember. publicista meg 
lapS"lerkesztő, különös figyelmet S7.cntelt Kodály és Bar· 
tók munkásság:'inak. idejében felismerve je\ent6ségliket. 

JodáI G:'ibo,r !anulmányait Kodály Zoltán irányitása alan 
végezte. Neki Jutott al. a szép feladat. hogy szUl6város.1 
zeneszereto közönségének az első Kodály műveket el6ad· 
ja. A Széktly Közélel 1938. április 22·én a követke1.6ket 
írta: • .ifj. lod:\l Gábor a helyi refonnátus Dalkör tízéves 
fennál1.1sára ren~e1.CII ünnepélyen ( ... ) Kodály műveket. 
zongorázott. Fehsmerhetó Ölltudatos célzala. hogy mir a 
neml.etkö7.ileg is elismert magyar mestereket kör\inkbcn 
néps-lerúsftse." 

"BI/rtók is KOffály est les;: loároSllllkbml" - hirdeti 
nagybetűkkel a SzIkely Közélel 1938. július 9·i száma. 
.. BartÓk és Kod:'ily a magyar zenének ma már Európa
szerte ( ... ) sót azon túl is elismert nagyságai. Különösen 
érdekes. hogya m:'is nemzetek kultúrájával szemben jel
legzetesen hiivös és tartózkodó Anglia az. ahol ezek a 1.c· 
neszcnők nagy méltányolásban részeslilnek. ( ... ) nemré
gen elég sokan voltak. akik gúnyos kételkedéssel fogadták 
BartÓk és Kodály vil:'ighódító sikernek_lek bizonyult szer· 
zeményei t. Ismert és gyakran ismétlódö SOTSl' el. a kUl önös 
eredetiséggel jelentkez6 szellemi nagyságoknak. (".l A 
műben éppen az a művészetet gaulagftÓ értéktöbblet. ami 
előbb kUlönlegességnek. furc sas:'ignak túnt. ( ... ) Bartók és 
Kodály zenéjének lelkes tolmácsolÓja ifj. Jodál Gábor jú· 
lius 23·án Bartók és Kodály műveket {og 1.ongornzni: az 
estélynek lesz még egy kiváló szcreplójc: Török Ensébet. 
aki már sok sikerrel szerepelt más városokban. Népdalo- .' 
kat és balladákat fog el őadni Ban6k-Kod:'ily feldolgozás- ~ 
ból." A Kö;:I/~1 1938. július 16·i S7.áma az első old.1lon 
közli a kiváló miivésznő. BartÓk és Kodály dalainak egyik 
legihleteuebb tolm:'icsolója. és a fiatal Jod:'il G:'ibor július 
23.án tartandÓ hangversenyének műsorn l: Kod:'iJy Zoltán 
népdalfeldolgo7.á. ... 1iból felhangzik: MagfjS kósziklállak. 
Szó/Öhegyell keresz/m. ffjllság milJ/ sólyommat/ár. Csilla
gom. rb.b : em. Cigány nÓIa. fIárom án'a. - Bartók Béla 
népda1feldolgo7 .. 1saiból: fs/enem. Is/til/tm, Annyi bánai (j 

s:(I'emen. Asszonyok. ass:on)'ok. Ifa kimtg)'ek. Jodál Gá· 
bor pedig Kod:'ily: Len/O ls Ant/ame. Valselft. S:lkefy 116/0 

és Bartók: Allegro Barboro miivei t w ngomzw. Tompa 
LáS"l16 lapja 1938. ilUgUS"llus 13·i S1.ámában .. Bllf/ók ls 
Kodály n(8)' siku~ l'árOSJlllkblllr" eimmel mtllalla a 
hang versellyt. 

(fol)'lIIljukJ 
Farkas Sándor 

zenetanár 
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XV. rész 

A hivatás 

A I,,-<t. m.jeI a lélek világába val6 
majd pedig a kiltdetés litkait $Zerctném 
ves olvas6iv31. 

utlin ahivatis. 
i a sorozat ked· 

Hitem s7.crin t lsten életre hfvja a testünket az ~lcllelen an~a~ 
ill. alacsonyabbrendú élőlények villigából. Embe,ekbő.l. $Zulel 
tes téből ehhez csak a csírát kapja.. Egy rendehetéssc I; a hIvatással 
nületik meg a testünk. Egyidejúlcg lstcn életre kllldl a lelkünke\. 
Al örükéletböl küldi cl a ~éges életbe. MeghatárolDll feladnlá. 
val: a k(ildetéssct bocsátja ki. 

EllŐI kezd~e az élet kellejük közös megbí~.al~ . ~eljc:sítése 
után D test elemeire oszlik. Alacsonyabbrendu Elók. tiL ~ holl 
"npg vil.ig.iba süllyed. Oda. ahonnan Eletre kelt. A I~lck VI$SZB' 

lér az örökéletbe. Ennek szférilrusan emelkedő világiban abba a 
magass.igb.l jut. melynek elfoglaládra a kOldetés teljesítésével 
stketlllt felkészülnie. 

Testünkc!. mint meghatározott rendeltetésű papírköteget hfvta 
isten az életbe. Tiszta lapké!'l!. hogy r;l[thassuk az ér/iseinket és 
a gondolatainkat. Hogy önmag.át írj.a rá a lélek: v~gyait és a .ré. 

• lelmeit. örömét és a bánatát, slkere,t és a k~darea.t: Azt, am,v.é 
lenni akru-. amit misokkaltenm S7.eretne. amIVE lennI tudol!. amt· 
vé teUe társait, és amivé tették ttirsai. 

• 

Ahogy mondj:ik: a papír minden írást elbír. De testiInk köny· 
vébe írnunk csak ISlentól küldött lelkÜllkel nabad. Következés· 
kEpp szentírásnak kell magunkat tek intcnUnk. 

A lcst hivatásb n teszi létfonlOssligtlv," hogy RUdi életünkben 
a lélek csak mint egy beleépüló inrormK:ió. mint lsten megrende. 
lése van jelen. A mcgrendeJó akaratát lelkünknek 3 tcste? k~U 
végrehajtania: élete könyvét megírnia. örunagál megvalÓ$llama. 
Ez nagymértékben függ a test alkalmasságitól. a könyv állapotá. 
t61. 

OlyWl eredményre jutunk n életünkkel. ahogy hordozza a te$t 
a lelket. Ahogy teljesíti a hivatását. Amennyire eggyé lud válni a 
lelkünkkel, mint munk:\;: a múvezctúvel. mint katona a par:mcs. 
nokávaL 

A papír holt anyag. A r:lírt ,.lélek" csak Bzolvasóban kel életre. 
nem a papIIon. TcslÜnk nem holt íráshordow, hanem a lElek énó 
és gondolkolÓ életeleme. Nekilnk nemcsak könyvekre írt üzene
teket kell életrekeltenUnk, mint olvasók. ~ló olvasm:lrmyi kell ír· 
ja önmagát az ember. de nem magától és nem függetlenül. Isten 
a megrendc16je és 31. olvasója is. 

A Slentfrisl 51..6 szerint Islen ihletése alall ÍTÓdOIl műnek tllr1ja 
a keresuény többség. Lo::hctne al. embert is annak könyvnek te
kinteni, mclyet Istcn diktál. nipllrlUlcsolva akaratát az imoktira. 
Tudjuk. hogy messze nem Igy alakul 31. élelünk. lsten nem dik
tálva ~s nem pru-ancsolva akar. Az Elctet nem úja eló és nem 
eg)'edUl épIti fel nekünk. lsten javasol. sugalmaz, segédkezik. 
Nem arra kiváncsi. amit ó alkot. Erre mi vagyunk klvllncsiek. A 
mi életünkből nem az az lsten olvasmá.nya. arnit li bocsát belőle 
a rendelkezésUnk.re, hanem az. amivE maga magát alkotta belóle 
a'l. ember. Az. ahogy önmagáv' Elte 'I at lsten képmisá1. 

Evangéliumnak kel1 írjuk életünket. Ehhez renddkeú~ünkre 
~11 al. ihletés. Ezemyi CAtomából súll relénk. ezernyi módja van 
al. igénybev~telének és alkalrnaWinak. Ki·ki maga v~lasztja 
Incg I neki legmegrelelóbbet. mert maga kell legyen a maga 
evang~tis".ia. Ezt a feladat~t nem ruhhhltjl it .enk:ire, Istenre 
se. ÉjlftkeúsUnkhöz alapul szolgálni. ICStünk hivatot\. 

Hivatisunk megismerése kettlis l~tilnk hlU1llóniijlinak fO fellE
tde. GyakotIlIsa pedig a lelkiismerel fennhatódga alá tartozik. 
B~leg lelkiismeret melleU hivatislt a lest se teljesítheti egész· 
s~ gescn. Hivatásból beszélve Pál • bel~höz hasonlltja magát. 
mcly meglll. ha meg nem devenft a lElek. (2. Kor. 3:5-6.) Nem 
maradhatunk lelki analfaWták. Magá' az é letcI, &:I. időhö? kötött 
S7.cnt alkalmat VCS1.ítl>ctnénk cl vele. 

ISlm kijc:knlésénclc nevezzük a SiMii\. Vilaljuk. hogy 07.Ó ~s 
belu 07.er;nl;. vagy énclemszerinli kijc:lenl~s-e. Ett ill eldönte
!'I(;nk aligha kell. ViUasl.tot[ feladatullk Sem u. de sl.imunkra el. 
a kérdés rég el i.~ VM dönlve. Mi a betűt. akár a teslet ~ élet Vé. 
géig a lélekkel egymló fOnlosság(mak IarIjuk. de at életet nem 3 

test adja 3 léleknek. mint ahogy nem a betű adja ~ Irásnak. ha. 
!'Icm a lélek ad életet mind a keltének. 

A mi feladatunk legyen c7. alkalommal önmagunkat szent. 
írá.s=ű kijelentés ként megismerni. Jézus holtaknak nevezi uo. 
kat al. élóket. wknek cs3k a teSIe él. Akik ldke a holt betu fog. 
s.igában ~esz el. (Ml. 8:22.) A betii élele az inó olvas". Isle!'l ol. 
vassa és &li az élelünket. csak az lehet élet 31.lIletllnkbö1. amit 
lsten olvas. és olyan élet. amilyennek ó éni meg. Ilyen olv&$ón"'" 
kUldIe közénk Jhust. aki egyedü.l méltó felnyitni életIInk hétpe· 
esétes könyvét. (Jel. 5.9.) Kmdetésél a lelkünk csak úgy teljeslt· 
heti. ha Jézus s'l.ámtira olvasható betúk ír6dnak sejtjc:inkbe. 

Ehhez sokkal többel kellene gyakorolnunk a lelki betűvetés!. 
Sokkal több ráFordítás kellen ahhoz. hogy ebben jártasak le· 
gyUnk. Mi pedig világi ismereteinkre sokkal többet fordhunk • 
mint a lelk iekre. melyek valaho l az ábo!cés komál elmaradnak. 
Messze vagyunk attól, hogy minden! tudjunk a lélek kUldctést
níl, de a lesI hivntlÍSáról is ugyanolyan keveset tudunk. Min~l 
többet tudunk a testiségTÓl, annil többet kellene tudjunk ahiva· 
ttiró l is. E néllr.ül roSS7l'a használjuk fel a tudisunkat. 

A test [sten kEpromiivészete. Szellemi aIkOlisa a lélek. Kon · 
cepció, ami a testet élóvé és emberivé t~i. A test llllek nElkUl is 
El. esak nem emberi I!letet. Lélek nélkül a test esak veget4l. 

ÁUati. vagy még alantasabb értékűvé esik vissu lU; élete. A 
visszaesésnek nincs is hatán. A lélektelen emberi Elet a sil llyedés 
olyan mélységeibe is eljut, aminek példája sincs lU; élővilágban. 
El. az. amire a Sl.Ólis mondla régebb: . .szegEny az ördög, mert 
nincsen lelke". Az ember lelki tisztasága messze kimagaslik. dc 
n.mnye minden mis Ii'lCnnynél bflzöscbb. Jól ismcrjWC; ezt az 
emberformájú s1.ömyetegc!. A közelmúlt. vagy Ilki!.r D Jelenkor 
történelme aktir nevén is ncve7het;. Szeretnénk jó messze elke· 
rillni. de próbálko'l.ásaink naponta megg)'Óznek, hogy csak \Ulgy 
felkészültség mellelltudjuk elkeriilni. 

Előszöris tud!'lunk kell, hogy nem a lélek vágyik elcmbertele· 
nedni. hanem a lest. A léleknek viszonl nem mindig V:\ll elég ere
je úrri lenni a les' vágyai IQlön. A tesI 31.. ami alárendelt ne~~ 
ellen l~oz. liltakozik az ildoulV.illalások ellen. és meddó 
örömöket kövele \. A test rendeltetése megtagad:ls.it lekinti érde· 
kének, és e1J IZ élet tllati szintjén tllr1ja ~1~elÖnek. ~ öszlö· 
nöktőla:t EnékiU'gen át a vEgesség tudatlÚg mmden tes" adotts~. 
gunk tagadni akarja ft hivatist. Azt az okol. runi élelet.adon nekI. 
Aminck ö az Ok07,111a. és amil örömmel kellen v:SlJalma. 

Erre mutatoll példát Jézus a küldetésével. amit a ~egyvennapi 
böjuel kezdett. éJ a GecsemIlnE kerti im:ldkozisbM Juttatoll vé~. 
Só gy67.clcmhez. (Mt. 4: 10., Mt. 26:~2.) Errc hlvog~tta ~övet6It, 
figyelmeztetve öket, hogy: "ha VaJakI én utllna akar jönm •. !Dgad. 
ja meg mag~t. vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. (Mt. 

16:24.) . . 
Magam is ezt Ii'lCfCtnEm hivatásomnak tekIOtenI. Magammal 

sz.embcn igen nyomós az az &vern. hogy .a Golgota elkerillhctet. 
len. ~s ha úgyis odajutunk. mért ne vAJlaIJuk meggy6zód&scl.lIs 
mén ne kEnUljUnk ri \clkiismert>tescn? Csak ~ kell I~ 
idejébc:n még ddönl~ni. ~!!y ErzEki. vagy lelki örömben JObb 
tölten; az odavezel6 ut napJlJ!. 

Nem kell ahhoz sok ludis, hogya lelki ö.römökel dlasszam. 
hisz euk annyi Erdkit is ajándélcoznak veleJkókéntl- I?e Erd· 
kiekén egyetlen \ciki örömöt sem érdemes clmulasrJIJlI. Hogy 
szcntlri.ként vtirjuk Istent. az ítéletet és Igéretet horo olvasóI. 

Nvllr.' Levenle 
te lkén 

UNITÁRIUS ~LET S 



UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Unitáriusok az 1848-as szabadságharcban 

E hónapban az 1848·3$ S1.abadságharcra emlékezIInk. 

Maga a SUloods.'igharc története. lefolyása és következ
ménye ismert. A7.0nb3n kevésbé ismertek a szabadsághan: 
unitárius ~tvev6i . 

Alább azokal az unitárius elódöket mutatjuk be, akiknek 
az 1848-as szabadságharcban val6 részcvéte lllkról írásos 
dokumendció tanúskodik. 

Ezek: 
Jánosralvi Sándor István ( 1804-1879) lelkész. úlleíró. 

ki résztvevője és áldozata :'I 48-as szabadságharcnak. 
A szab:ldságharc leverését követő időszakban Heidtc 

némel láborparnncsnok felöl kedvezÓllenül nyilatkozik. 
Ezéo Udvarhelyen letartozlalj.ik. 1849. szeptember 17-
1880. szeptember 26·ig szenved börtönbüntetést. 

Mikó LÖrinc (1806-1872) később jog, - majd német 
nyelvtanár közlegénynek ;111 be Kolozsvárt. a városi nem
zclórségbc. Mint az "oltalmi bizottmány" tagja, a törvé
nyesség icállli tiszteletével mérsékJ61eg hat az indulatoktól 
hevítettekre. 

Kövári László (1819-1875) a forradalmi ifjúság egyik 
vezére. 

1849. március IS-én a kormány Bem seregéhez küldi 
haditudóSÍlÓkénl. 

A zsibói fegyverletéle1 után a Székelyföldön bujdosik. 
Szentdemeteren elfogják. Kolo7-svárra viszik, majd szaba
don bocsátják. Bujdosása alatt írja meg "Erdély története 
1 848/ 1 849-ben~. - Kolozsvári fogságában pedig . .Erdély 
régiségei" cfmú munkáját. 

Nagy Lajos (1828-1910) kolozsvári I.:lnár, a kolozsvári 
Mátyás szobor felállításának kezdeményezője. 

1848 szeptember elején - mint diák - áll be honvédnak 
Udvarhelyen. A szabadságh3rcban a 7-ik zászlóalj hon
védjaként vesz részt. A szabadságharc leverése után to
vább I.:lnul. 

Pálfi Lajos (1829-?) Nagy Lajoshoz hasonlóan. mint 
diák lép a szabadságharc honvédai közt. 

A szab::.dságharc bukása után ci is tovább tanul. Később 
Székelykeresztúron tanár. 

Pap Mózes (1830-1891 u.) szintén diákként lép be a 
nemzetőrségbe. Órmesteri rangig viszi. Gál Sándor segéd
tisztje. A szabadságharc leverése után ő is tovább folytatja 
I.:lnulmányait. 

Mújai Is tván (1830-1896) diákbóliesz honvéd. A sza· 
badságharcot végig küzdi. Utána két évig otthon dolgozik, 
majd tovább tanul. 

Sebes Pál (1832-1907) diákként áll be a honvédek kö
zé. A szabadságharc leverése után ci is tovább tanuL 

Paget János (1808-1892) Az angol származású ara
nyosgyéresi ruldesúr a 48-as szabadságharcban Bem 
számysegédeként vesz részt. 

Ott van a sikertelen nagyszebeni IItkÖZCthen. A fölégt
telt Nagyenyed lakóit helyezi biztonságba. A szabad
ságharc ÖSS7.eomlásáig Kolol.svárt marad. Az osztrák ura
lom elCiI Angliába távozik. Hat év eltelte után jön vissza 
Aranyosgyéresre. ahol szétdúlt otthonra és tönkretett bir
tokra talál. 
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Fej~r Márton (1812-1855). Amnyosszék követekén! 
vesz reszt il pesti közös hongyűl fsen. Pesttől a kormány
nral Dcbrecenbe meneklll. Innen 1849. március 29-én !ér 
vISSza KolozsvárTa, ahol Csány kormánybiztos mellé 0S7.I
ják he szolgáJattételre. 

A világosi ka!aszltófa Nagyváradon I.:llálja. Innen 
~issz:lIér ~olozsvárra, ahol 1849. augusztus 27-én elfog
ják. 1850. J3nuár IS-én nyeri vissza s7.abadságát. 
. Árkosi M~es (1816-1886). Árkosi iskolamester a sep

siszentgyörgyi népgyú l~n , a piacon tan buzdító beszé
det. és feleskOszik honvédnek. Főhadnagyi mngig viszi. 
Hild ~agy zá~zl6aljába~ ktIzdi végig a szabadságharcot. 
Elfo&ják, de mmt őrnagyi fokozaton aluli tisztet szabadon 
engedik. Gálffy Mihály martonosi földbirtokos által szer
vezett összeeskllvésben való részlvétel gyanúja miatt 
azonban Székelykeresztúron ismét elfogják. Nagyszeben
ben zárják el. Halálra Itélik . Josefstadban várja az ítélet 
végrehajtását. Azonban 1857-ben amnesztia révén kisza-
badul. . • 

Kaah Nagy Elek (1816-1878) az 1848-as erdélyi or
szággyiilés követe. A szabadságharc idején annak diadalra 
jutása ügyében buzgólkodik. Nagy szerepet játszik az 
Unió keresztülvitelében. A szabadságharc leverése után 
nem vállal hivatalt, ezért az osztrák h3tóság fenyegetóen 
lép rul ellene. 

Kővári Józsa (1817-1875) gyakorlÓ ügyvédként vesz 
részt a márciusi mozgalmakban. 

Az ifjúság egyik vezére. Már a szab::.dságharc kezdetén 
belép a Kossuth-huszárok közé. A fegyverletéte1 után Tor
dán megyei hiv3talnok. 

Brassai Sámuel (1797-1897). A szabadságharc alatt 
beáll honvédnek. Mint a helyCirség hadnagya a kollégium 
diákjail fegyverfogásra oktatja. Később Bem seregébe áll 
be. Feladatul kapja a nagyszebeni h::.dtestparanesnokság 
térképcinek és a román békéltetCi bizonság iratainak Osz
szeszc<lését. 

Részt vesz a szamosfalvi ütközetben. Hazafias szellemű 
I.:lnári tevékenysége miatt UrMn seregének kolor.svári be- • 
vonulásakor Pestre menekül. Az osztr:ik sereg pesti helö· 
rése után rövid időre visszatér Kolozsvárra. aztán bujdosni 
kényszerül. Életének ez a szakasza ismeretlen. 

Pálffy János (1804-1879) az erdélyi 48-as ország
gyűlés elnöke, a magyar országgyúlés alelnöke. Unió pár
ti. Tagja az Uniót sü rgető gr. Teleki József Erdély kor
mányzÓjához kllldön bizons.1gnak. Ugyancsak tagja az 
Unió törvényt _ megel"Ösftés végett - a királyhoz vivő bi
zottságnak. Az első honvédelmi bi7.0ltmány pénzügy
miniszteri államtitkára. Tagja a Kazinczy Gábor alapítotl.:l 
Béke Párt-nak. A Habsburgokkal való kibékülés híve. 

A fegyverletétel után Haynauná! jelentkezik. Az Új 
Épületbe 7.árják. Kegyelmet kap és Sátoraljaűjhelyre inter
nálják. In emlékiratait dolgozza rul. 

Berde Mózes (1815- 1893) az agyagfalvi gyfilésben 
mint Háromszék küldönc kormánybiziOSként vesz részi. A 
határőr katonai rendszer képviselőjeként ellenzi az azon
nali katonai akciÓi. Személye és politik~ja biztosftja a Ge
nerál Commando Habsburg uralm.1t ViSsl.aállrtani akaró 

, 
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poli tikája sikcrlclcnségél. Bcrdc teremti meg a Habs~urg
ellenes önvédelmi népi b.11.ist. 1849-be,n Dc~recenbc mdul 
képviselOi mtiködésc. folytauls.1ra. mIkor IS. CS<iny kor
mtlnybiztos kiflCVCllll a S7..1slRl.ld konntlnyblztosának. Itt 
mtíködik a? oros;r.ok bevonultl.s.1lg. 

ViJágos ut:!n előbb MagyarofS11\gon bujdosik. ;után föl
adj.1 magát. Kötél általi ha lálrn ftélik. K~bb nz ftéletet 4 
évcs Joscfstad tbcli vtirrog.'I.1gm változta tják. 

Jakab Jómf (182 1- 1855). 1848 szeptemberétől Ko
lo~v:lrllelkész. Novemberben bclép a honv6d IIIzérek kö
zé. 1849. február 18-án a magyarosi ütközetben fogS<ig~ 
esik. Mnntuában bcsorozz,.1k az osztclk eued köz legén~ , 
közé Innen megs7,ökik és Görögors7..1gba menekül. In 115-

kol:l; nyil. Állandóan gyötri a honv:lgy. Mivel ha7.até~re 
nines remény. öngyilkosságot kÖIICt el. A tengerbe öh ma

gát. 

Szigethy Csehi Miklós .( 1 824-1904~ fóh~n~gy~ént 
szolg:ll a XI. honvéd7Aiszl6al~ntl.1. ÖmagYI mnglg küz~ 1 RlI 
magá!. Részt vesz a NagyseJk-I csatában. melyben klsza
badUj:1 a három oldalrÓl bekerített Bem seregét. Majd Be
ke czredes dandár:lt veze ti e l a piski-hídi esmába. Részt 
ves? Bántitban Fehénemplom el fog lal~b.1n. e Al oszlIákok a dévai fegyverlctétel után Nagyszebenbe 
viszik. Köté l ál tali halálra flélik. Ezt az ftéletel 16 évi vas
ban töllendő várfog~g váltja föl. Szigethy 7 évet rabosko
dik Kufstein vár:lhan. 

Xa ntus Jlinos (1825- 1894). 1848-ban S7.lI1Mnlujában. 
Csokooy~ nemzet Or. Innen Pestre megy. TUzémek áll be. 
A p.1kozd.' csat.1ban mint tlh:mestcr vcsz rés7.1. Kés6bb II 

komáromI vnrórségbcn s7-Olg:lI. majd a 46. 7.á.~7.IÓlI lj fő
hadnagya. 1849. február 8-án ÉTsckújv:\ron clfo&)ák po-
7.son7han• m.ajd Pilsenben SOro73.áIc: be OS"l.tmk el.f~bc. 
Anyja közbeJ.'Ir:isára elengedik. de Prágában lll': emigráció
val val6 kapcsolata miatt ismét lelilrtőztatjtlk. Megszökik 
és Amerikába bajó7.ik. Itthon a7. ÁII3Ikert létesltésével sze: 
rez érdemeket. 

Orbán 8alázs (1829-1890) a szab.1dS<igharc ki törést
nek hfre Athénben éri el. ViSS7.amegy Konstantinápolyba. 
ahol szabadcsapatot SZCi"'lCZ. n huni s7.abadS<ig megsegfté
sére. Az emigr::\eiÓval tan kaPCSOlatot. KtsObh mint IrÓ 
örökfti meg II SzékeJyföldet, s kapja meg II ~ Iegnagyohb 
székely" dmet. 

A 48-as szabadS<igharc húsz unitárius rést.tvevOjét mu
tattuk be. 

Amit in elmondtunk róluk. ;u csak vázlntszelÚ. Élemk 
teljes föltár.1sa - fgy :1 szabads.igharcban való résztvételllk 
is. - még megoldandó fe ladat. 

Az emlékezés mindig II múltat hozm közelebb. Azt a 
múlta t, amely mindig ga7.dagabb. mint ahogy arró l tudo
másunk van. A szabads:lgbarcban résztvevő el6dökro való 
emlékezés legyen a kegyelet nek és a jöv6be va ló hi tnek 
bizonysága. 

Kelemen Miklós 

Vallási kisebbség nemzetiségi szórványban 
Az. erdélyi tájak déli részén. a Karpátok közelében fek

szik Fogaras városa. Távol a jelentős közúti és vasUti for
galomtól. nem olyan ismeri, mint a székelyföldi települé
sek. Az arra vet6c!ö kirandul6k a részben megme nekült ré
gi városrész mellen a középkori várat látogat jak, hiszen az 
új lakótelepek Ofszágszerte egy kaptafára épültek. Masok 
éppen csak végigrohannak a városon a Fogarasi havasok 
felé indulva. 

Az. utcákon kóborolva a képvisel6 Mikszáth Kalman és 
az itt tanálkodó Babits Mihály emlékét keresve . tómbházak 
közé ékelve figyelmes lenem az unitárius egyház onhona
ra. Egy kicsiny Homoród menti falu szülöne, aharomgyer· 
mekes Márkos Ervin lelkész személyében a ... aton idegen· 
vezet6re találtam. miután bekopogtam a h~ogat6 hajlékba. 
A széles érdeklödési körG lelkész 15 éves 6zolgalatat rész
ben a lömbmagyarság, részben a szórvány közön töllöne 
el. In. Fogarasban, ahol az unitarius közösség kéts zeres 
kisebbség - mindössze 280 lélek - szükség van az olyan 
eltökéli és megszállon emberekre, mint Malkos lelkész. Igy 
egy maroknyi ember ls többet tehet, mint máshol az érdek
telen ezrek. A mOvészi és irodalmi adonságokkal megáldon 
pap a lelkészi hivatás mellen magyar irodalmat tanft az is
kolában, és a Babits Mihály nevét viselő mOvelödési kör 
lelke. Nemcsak szIndarabokat rendez. hanem játszik is: 
szeNezi a kiszáliásokat a környező szórvány magyar fal
..,akba. Csapatával ofszághatáron túl is benevez a maked
velO szlfljátszók ver1l9nyelre. Lelkesedése másokat is 
_megfert6z". és ily módon az eredmények sem maradnak 
el~ hiszen rangos fesztiválokon szamos dijat nyernek el 
minden alkalommal. A szlnjálszásl bevitte az iskolaba és 
az irodalmat is úgy tant ja. hogy a gyermekek mintegy 
meg~zemélyasltik. e tananyagot. Ez a lillék mindig osztat· 
t~ siken arat, él a diákok örömmel olvasnak, hogy újabb 
tonéneteket fedezzenek fel. 

Tamási ÁrOn . t:nekes madár" clmO darabját és Kocsis 
István .Árva Bethlen Kata" dmCi monodrámáját mUlatták 
be az idén. Ez utóbbi helyi jelentöségO is, hiszen a nagy
asszonya reformatus temetOkertben pihen. Megszemélye
dője a 67 éves háziasszony Boér Etelka szlnészi Ostehet
ség. A szereplök mindegyike szfvllel·lélekkel azonosul az 
alaktandó személlyel. Ezt a lényt ismeri el a d ijakon k~üI 
a közönség szeretete Brassó, Szeben, Hargita és Kovász
na megyében, ahol több llen turnéztak. Az. eldugon falvak
ban alkalmazkodnak a helyi lehel6séghez, a belépOjegyén 
tojást kémek, s azt értékesltve kerftik ki a benzinrevalÓl, 
mivel a tagok saját autóikkal járnak kl$zállásra. Az. egyesO
tetnek gyermekcsoportja is van, és vallási kOlönbség nélkO! 
módot kerftenek közös Onnepélyak rendezésére. Igy meg· 
emlékeznek március 15-rOt. vo~ Bsbits Mihály - és Bartalis 
János _ emlékmQsor. betlehemes játék. Gyakran megh~· 
nak más fársulatokat, és akkor e szállást és ellátást ~ 
együttes tagjai biz toshják. A gyermekekkel sz.ervezelt ki· 
rándulások jórészét szintén hasonló alapon oldják meg, fö. 
hogy a fiatalok megismerjék a szOIOföldet. 

Ügyes kezO nök a tiszteletes asszony vezet ~séveJ ud
varhelyi varronasokat kész~enek, s e szép n~pl hfmzése· 
ket kOHöldön értékesftik, mejd az ellenértéket jótékony cél
ra lordftják_ A példásan rendben tartott lelkés.zl lakas ~s 
kert Ulan az emeleten lévO templom kék tó~usu festell bu
torait is megnéztOk. Kár. hogy hét középen Jártunk ~llra
son Igy nem volt módunk istentiszteleten részt venm. ahol 
mindig teH ház van, ahogy Málkos tiszteletes mondotte. 
Való igaz. hogy kisebbségi sorsban az egyház meger6d. 
tudatosftván az összetarlozás érzését. 

Or. Jó,. Pirosb (NagYl'árad) 
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Az Erdélyi Múzeum Egyesület budapesti bemutatkozása 

1995. tanuár :26-án bemutatkoloU Budapes
ten az Erdélyi Múzeum Egyesület, aminek az 
Európa InstilUl dfszterme adOtt otthont Ennek 
során a Collegium BudapeSI varbe~ ellladóter
mében az erdélyi magyar tudomány képvisel6l 
és a magyarországi IUdósok közölt közve~en 
beszélgetés zajlott. 

Az egybegyúltekel Vékás Lajos. a Collegium 
Budapest rektora üdvi.\zőlte, aki beszédében 
többek közölt, a következőket mondla: 

.A tudománynak is szOksége van unnepna· 
pokta. Ilyen ünnepnap a mai, amikor az újjáala· 
kuli Erdélyi Múzeum Egyesület elöször mutat
kozik be Budapesten: 

Az. erdélyi előadók közön szerepeH: Benkő 
Samu, az egyesület elnöke, TIivissi József, Tö· 
rok Katalin, Kovács András, 8ipos Gábor, Tonk ' 
Sándor, Wolf Audotf, Brassai Zoltán, Egyed 
Emese, Barabás TIbor, Nagy GyOrgy. - -

KolozsVllr - Mátyás k irály szüloháza Az Erdélyi Múzeum EgyesOlel1859-ben ala
kulI, s mint Erdély akadémiája szolgálta a tudo· 
mány ügyét hosszu évtizedeken keresztül. 

(Aranyossy György grankusmOV8SZ) • 

Az. egyt!sOlel ezen évtizedek eredményes tudo· 
rnányszolgálata mellett, még hlressé vált különböző gy(ljtemé· 
nyek léb'ehozásában, mint pl. történelmi, régészeti, könyvtári, le· 
véttári és tennészettudományi anyagok léb'ehozásában. Ennek 
eredményeként jOhetett létre, mivel az Erdélyi Múzeum Egyesü· 
let biztosiotta a lOOományos hátteret, 1872·ben Magyarország 
második egyeteme Kolozsváron. 

195O·tOI az egyesület nem működhetett tovább, mivel az ál · 
Iam betiltotta minden további tevékenységét. 

1990 januárjában Kolozsváron, az egykori egyesületi tagok 
határozták el az Erdélyi Múzeum Egyesület újraalalwlásál En· 
nek eredményes munkálkodásához mi, az UNEL olvasói is sok 
sikert kívánunk. 

K. J . 

Az EKE (Erdélyi Könyv Egylet) négy éve 

Kívülről nézve az EKE Svédországban bejegyzett 
könyvklub és segélyszervezel. Belülről nézve e1s6sorban 
közösség. Olyan emberek közössége, akik fontosnak tart· 
jál:. az egyetemes magyar kultúra szerves részét alkotó er
délyi magyar kultÚl'3 életben marndását, akik függetlenül 
:lItól. hogy hol születtck és most hol élnek. magukat egy 
határok fölön i közös szellemi haza polgárainak érzik. 

Az egylet fő célja 37.. hogy időnként, egyel6re évenként. 
könyveket jelentet meg: Ol/hon t/ó erdélyi magyar szerzők 
munkái!. 

A megjeleni kOllyvek nem kerülnek kereskedelmi forga· 
lomba. és Cgy bizonyos énelemben kÖflyvri tkaságok. A 
könyvek magyarországi nyomdákban készülnek s a ma
gyar posta útjl'in kerillnck tutajdonosaikhoz, azokhoz, akik 
az EKE tagjai és elófizetnek egy·egy könyv megjelenésé
re. A megjelenO könyvek tanalmaz~.(ik az EKE tagok név
sorát. a könyv utolsó oldalain. 

Az EKE 1990 őszén alakult meg Stockholmban. 199 1· 
től ke7.dve minden év tavas"l..:!n egy-egy kÖllyvel jelentetett 
meg, eddig lehát négy köteteI. A következőket : 

1991: Vándor Ido balladája. Harmincöt Erdélyben élő 
magyar fró vall benne versben és pról.ában 1989-1990 
drámai eseményeirOl. 
. 1992: lma az ü/dözók/rI. Az előzO kötetben is szerepiO. 
ujölr::~zben elhun)1 kiv:1ló erdélyi frő. Bajor Andor. utolsó 
frM:u. fi loz6fikus humores1.kjeit tanalmaua a könyv. 
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1993: Kik á/halá/. Huszonhárom erdélyi elbeszélő egy· 
egy frása, a S1.eI'7.6k rövid életrajl..:1val. 

1994: K6vek egy sira/d/a/hoz. Gazda JÓ7.scf és Tófalvi 
Zoltán riportkötcte, a dikt3túrn évti7-cdeiben kivég"l.ett , 
megölt, öngyilkosságba hajszolt erdélyi magyarokról. 

A most készülő új könyv címe: Soks:rmk&/, alcíme: 
Emigráns ts Ol/hOli t/ö erdtlyi ",agyarak dialógusa. A 
könyv S1.erkezetét az Ilatáro"l.~.a meg, hogyazemigráció· 
ban élők kérdéseket tesznek fel, és el.ekrc az otthon élő 
erdélyi S1.emélyiségck válas7.0lnak, s mindebböl az erdélyi 
magyarság jelenlegi helyzetének, lelkil'i llnpotának, politi
kai és kuhur:l lis céljai nak, l ehetőségeinek . nem szúnő 
megprób.:llta tásainak széles körképe bontakozik ki. 

TIzenkét témakörben ad válas"l.t a kérdésekre két·két. 
összesen husl.onnégy S7-cnŐ. vegyesen szépír6k, történé
szeI .. szociOlógusok - kÖZtük 31. erdélyi magyMSágol poli. 
tikailag összefogó RMDSz elnöke, Markó Béla. A kötet 
"fonó pontja" az a kérdés, hogy fenn lehel·c tartani 31. 
otthon élO és a"l. emigráns erdélyi magyarok lelki és kultu· 
rális egységét. Ezén a kötet távolról sem holmi belterjes 
erdélyi Ogy, hanem mindnyájunk kÖ7.os Ugye. Ezélt is váj· 
ruk az ötödik kOtet megjelenését nagy érdeklOdéssel. 

I - I 

• 
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U'iVILÁG LÁTÁS 
ÖNKRITIKA ÉS PÁRBESZÉD 

(Dialógusra várva) 

1\ keleli rtgióbon i •. minI u ..... úg löbbi n!,:eében. inlenzfven I?""'"P": 
roo\nlk él r.jl/idnek o neoprot •• tmt. kÖl'ÖSlfg"k . El:61~ I Uln~nel"\I 
< hú .. k kin,orll!t 1l1Idici""alinnu,ukkal kO.tdenek. RaJI~k coak .. ~16-
It: ~jl1l fdlongoló piel".n,u, p~ l~""fl."', nem nalY "kortel. Az me
ni le~cJlhtg.i mellt .. a píeiny unlÜnu. ClOponot I kövelke~ö kérdbek 
foJl, lko7.latják: . 

[).jvid I'.reno egyiotenhile • keresztfny e.nncl/\rtinel f.JlÖdhében 
uákute"'ak tekinthClÖ. avagy a vInh .. Ir.abod,onololkod'. legfejlellebb 
(onn;lját k~pvi,",,1n;1 

M' 1611 konkn!t váLant adnék. hadd idhum fel ul I közvetl.n. ~,
d.kfe~rit6 eurn«:scrót. amely 1994. fehruirjiban r.ajlotl Y',:"Srádon., A 
F ... idnd!.N.umaM Alapítvány rcnde7htllen. A konf .... n"'. ,d6szcrlí I~. 
mája a1. egyhú to • modem lánada10m voll. melyen popok. 1.1I:~zc~. 
,eol6Juoot. ü,"dalomludóo.ok 6; polilikuJok ü",uágábon • ht:"'8' Unl· 

,Mius .. .srván)'l k~1 fO képv,sclte. . .. 
Mi 1989.bcn .bbÓI • tényböl kiindulv •• hogy az ,"",!,"r lelk,. IWC'.lI" 

ts k6zösstgi I~ny. ~leI ... hí.1Uk • KeI"I .M .. ~romJ." ~7 .. ~dvCi ~ro
lell~n' Kiirt. Ebböl .dódóan igyek.zünk I.O&lOlnknak lelkI é'.Julleml lá
",.oZ! .dni. hogy .zi1.lrd. ökum""ikuI alaport állvl l\1egfeicljOnek ".mo
dem ü .. ad.lom kih[vb .. inak. hi.,. I ke ... sZ!ény.ég I, .. adalml .u ... penek 

• 
v:ild,OI.ljiik. . 

Al 1980-11 évek v~gén blJv,"y.;valogyüll ropplnl 6l1lC.gy vII<lI_ 
u",lon'l1Itörú. atei,ta alapon műki5dö polilik.oi. I, .. adllmi ... mI. UI"'I U 
embe ... k gonJolknolidban vilig .... z.ti válluu!,", k.lelke1.eu •. A XX. ,:<had 
vért ... eBY .zcllemi kannibalizmllS al.okult .kl . Ez az ~mben gond0kodás 
~. I lelki mlpullás kiölésél jelenl.Ue. SIJIIO. ~bbtn e .IÖMinelm, I~do" 
bao iclecl1li e,yházak is _ <>;emlélódó m .... tan.huk mlUt - .riitclJcscn 
bozúp ..... lak. Ehhez ~ .. ul az a »jótOll k.let ... uf6p>i .... lyzct. Iwgy 
"" .. ZÚ b.1iudek ..... "Iejinlnák • kt~U:lény "mI~k(tl. énékekel. Sc
,í",1L az i •. hogy. humin lulJem'RIICI cr&cn háutrbc JunítOlIa I tedt
nokl1lli1Jllu. i •. 
~n eún e1engc<lhelelleniil f""tOll. hogy ti.Z\.I hitel él ponlOll irán)'l 

"'junk embo"',"intnak. A XXI. században néU:iilöm~tetlen Jen IZ 
1lná1l6 ,onoJoU:odú ~s a felei6sségteljel Iza~.6g kibootakoz.f. ... amil 
az uniuriuI gondolkozás hirdel. Vállaljuk önmagunkat, J.gy"ilnk sokolda· 
hiak fJ haloikOllyak. Ne ,émákbon. dogmikblln Sonclolkodjunk, hanem a 
..... b:odcJvCi. kiművel! tmbetfúk ,y(l1ekeZC1e legyilnkl 

Nagy vuz~lyt rejl ma,ibon IZ' I~ny is. hogy solcan rosslUl értelme· 
7.ik I .ubaoJsigOl. é. ez .zablloJo,úghoz veut. A milik nlgy veuóly. 
fól ... énelm.z,eu kegyesség. Az elöz6c:kben lefll neoproles13nlizmu$ kü' 
lönb61li csoportjai ma,ukban hordozdk • ,eI'6ooolá. v .. úly<'l. N"iY 
bIoj. ha ily módon IZ egyh:12. kivonul. u ...... lomból. él malit épílg.lve 
elfelcdke"tik emben.:i ..... ifÓ1. A mai tmadolombon .1Ilkso!g van • li,"1 
("V ... lfli"",i ótmUlaWn. ,"lm népe: nem lebel kird:.lZtö. I misság&al ~J 
.r.aba,w&". Az egyháznak ~tni kell IZ ....... g~1ium.,.. hOSY lZ kivilla,.,. 
élc-tfonnl lClY<=n. de nem eröltel .... ti " kömyezel~ .... Ez .. magilaw 

• 

vi .. za .zok<lll ütni (a vilig nem fopdjl cl. j7;Wi nomo''''t). 
A töninelem .zámtal.an<7.ot bebiwnyllOlU. t.osy lZ egyoldalú ember 

mindig vilke.. Az egyháznak tudomásul kell venni. hOCY nem egy ab.,,· 
nkt viU,bon élílnk; enrél'" vannak It!he. ötökst,oink, kapluk annak 
minden "k". m""'nl e,y d"",oI:l1Ilikul állam,o!pe-n:l fpill ki kötiilllL· 
IlInk. é. tudnunk kell 01:0lan élni. rtnk .'.akldt '7 .. ~,6ggal il. 

A lilii t.ilUdllom az élctet 1Z01,lIó egyhh moll~ '11. F.1~ Mm elmé· 
loti .[kon. hanem. melvaJólu1.bblon kéri f. vá,ja az .gyhizlól. Az ún. 
eg)'\limmzi6s emberi.ég p"S1:tUU ... v.., ftélve. m.n csakil, kétUlIik"" 
v.lóléte"dl (I. IIlIII.zcel\denl és I liltható vii,,) /lI.mangja vczet .1 az 
6riIIt folyamaIbon jd ..... levö. scgfl6 é. Izc ... t4 Atyához. Az embe, pedig 
h';Cn f61di Itnyomala. aki I dÖlllé. joaI.nl f.lrutll.lOIt poM ... ElUl IIIen 
m"'lelY méh6sá,ot ad az embemek. E" hU f.1m .... "nia to .:rolg"ni. az 
.,)"!oámak. 

A ''''jei (Niki"". Peter) és..&nol fErwin Fahlbutdo. Nomen a ... in.· 
che,) profa.lOn>k 'l\»>7hl .... ikl1 él kullll..i .",donfnycikel &.",gczvc 
mcl'".lpi'ották. hOSY I lul<ularizílt vi1.l11>&n csakil "lY dj ldvil" ... <>
dá. adja l11li:, IZ estlyt egy to.",rr.bb ";1.laJt4> •• lY dj ke ...... :ténYJég Jri· 
m'",- Ehhe~ vi.zont önkritikl és p.irbcno!d Ililksqehelik. 

Aoz olj lelvil" ... od" Úlj'han BÓlat jel.nthet I ke .... w!ny t~nelmi 
e,yhbak rén~t6I "gy 6jdon.üh. k6zpontMhoLl ideolólio. men elUJ • 
,en"f.~t •• feJll'Hllst fe111nóZ!l1ni1lr.. 

Ilyen k&illménytk \öl.6tt komoly ve.úlybe ktrillhel a világnézel; 
cgyen.d.ly. a ~ilágnéZCli ,ubadd,. Alonbon mindannyiWllollk vigY',ni 
kell. h"1Jénlk.l'él lonOOlall.lól i •. A~ olj ,',sadalom folipfltsthez kö
,lio gondolkodá .... egy\lttrn li.ködto .... mh .:r.6vol pl ..... 1id ... Vln >tiil<stg. 

· M.inde .... bad.lvCi ,onOOll:",!út i,~yeI16IOnk. hi •• az ••• mlnyeUt 
n"llnd,g trJbb .",ml7.11&1>6I koU v,"'g'lnl. A jó fnolemben v.n libenl;z. 
mu •. te""f.~te. fejl6do! ..... dmenye. Tennf ... eleKn a liberf,li. teolóBiá. 
nak " ok~ln,. kell. mollll>6l: feUelhet6 ves"dl~eil. hi"'~",úgail ki keD 
küszöbölnI. 

A kü!l'>nb6z6 embe ... k kll~ti páobes"dd ... _ f. nem ok ... kQd6 viulko
ú'l1I - nagyfokd bi7.llmat ~. eSlmeueréboz mfM 1~,k6n ken lel1:fl\leni. 

A k .... s"m)'lfl mindi, lehelllsfg Un:Io!oe. S"Úmunkn I.ten minde. 
nekf61öll • lel""gyobb fnék, csaki. ennek tudatiban lehet embeclle. 
mflló él.tet élni hillel él lurotelt..n. O megadj ••• ubodú,,,,. vi.UIIII 
válJ&lnunk ken &IIIIak kIWelkennényeit. ha v.1aki nem hin beMe. ~. 
n.m gyakoroljo • j ..... i 'UrotelpoflnCSOl. A s-u.bad.lvCisq "l1IIIl61ja • 
IUIMlyes hitel. am.l~ .zabad, rdd6s. gondolkodó & tol.rinI. E>.dt hf,. 
1"'1 .gyedül n i.t.ni igawg .zabja meg. 

A .zabodú,. I.g~ .... bb, I.",,,yobb gondolata. Sun,f" ... ak. Ili. 
.un. amint az d6z6kbett il UlaIIam rá.l"en az embemek It.obad .ok.MII.,. 
adou. m"ltsll • töl. elide,cnedeu emben föl akarja nobadillni. I.len 
nem lekinltlyelvCi - nOIUO tekimélyt poranc.<ol _. ""le l.bet I."lkomi, I 
is.n upinUto.ln 14> bo 11. embor él.\ébe. N",yon il lilzt.lelben !anj •• 
11.Ibadsá,unklt, kUllInvéleményilnkel, , I killönl:Kj:eé,hez való jogunk!\! . 

A magya' I'rudalomnak i •• tilk.sége Van a nablode!vCi .Syh'w.;11I ts 
köl6 .. ég.k .... hi.z I kt ... szlény erköl .. világo .. n m.Illu.~roZZ.l I célo
kal. nomo1kat U eun'ipai embe, .úrn"" (ttnnhuJe.m • mb kull\lrák
ban él6knek il kil eltén!sckk.l). A lelkileg vitiIli. egyhh mula .. 1 fel az 
énékokel. az il'zi. hiteles .mberdtel. A". ami ránk ~r .•• WI lZ. i.leni 
igamWI bírók tudjf,k m.",II""í'''''. U. nem vagyunk elfocull.ok,.ok· 
kor 1.f.thlljuk. hoty • demolm.tizíl6dú úljin kell tov~alo.dnunk. ~I 
nem IorpoMllunk mCl. Mái Iltemat'vák nem ludják befogadni lZ isteni 
i"m,o!. mert m .. ukbon honlmrik uegy.dunlmi .zemléletet. filozó. 
fiájuk tolllill.riw m;vol~t. A törttMlttrI folyamin • bimdalmi ClmI. 
mind'g Cl6dbe jut.,.L 

A fol~amlto"'1I éli lIabil,lI.. érdekében ápolnunk k.U. nemzeti. li
berlli. é. k~ .... "ény Ioagyominyainkal. Ebben U 'tmenel; id6,w.;bIon 
lolkiiwnerelc. ti .okoldalú keresztény emberre van .-.;(ibéll" • II.lUdl
lomlllk .• ki üjtkowlI. mú ellméil ism.ri é.ti,Zle1elben unja. ~I .. já, 
e.7.mI:ivel &u..,huon\ítjl. Az embe, OnmegvalÓlíthQ)an IIIgy '""lflség.1 
n)IÚjlh.tnak lZ egyházi közösségek az embe, méltóúgának ftlmut.~,",· 
val él &lolgálltával. S1jmunkl1l lsten az örök kihJv.f. .. 

Mod.m viláSWlk m.ghatározója.. plu",Jizmul. Ez." i. demoowtlj.a, 
hogy lZ clöz6 korolr. "fogó egysége nem lél.:r;ik U\bbo!. Nem il .lé/ezell 
sohasem. csak IM)'Í"" am.M)'Í'" a luUemi v.gy • haulmi dil:utúra 
lartotta élet.ben. Az e&)'bb CIak egy .... zt.tiilel. NapjainkbIon elY ój heJy· 
UI ült ell>: 

_ vfget irt U európai kulió" egyeduralmi. terje"t..d6 jellel".' hu
m.dik vili, n!vm .16lérbc kerill .... k mb kultúttk; 

_ eltrt.utt. vaUási emanaJllki6 id.jc. amelynelc scbus.!,. m~IIIa·· 
.óbb, mint. kultúráé. 

Ez mir CBY &IoM1iJ. pluralilu lzituádó. A XX. lrizad vé,in • k .... 
renlfny .gyház egy' «tk k6tiil. nem lehet Ibszoltlt il egyeleme •. noh. 
illeni Itnye,éb6l urc k.U t6rckednie. . 

(K .... n ltny: 8B4.S M. muszl,mol<: 817 M. hindu: 647.S M. buddh,.II: 
29S.6 M, ... idó: 17J1 M. univenalilta: 1S7.3 Ml. 

Eun ..... ly".,l.n má, nem '""Sli • t .. dfci6~oz va16 v~u .. ttn! •. hl' 
n.m o,y új. hiht:tö tI élcl ... va1ó v.ll .. zt kell adnIu cmbensél"ek. 

M.glJYözl>dé lQnk .urint .m: aak • J .. badelvCi ... ",,1.1.1. (lubod· 
.lvCoen doJmák nélkOI) hozhu m.,oldást. mind.n má. CI.k roollZ '11.
poton 'A nyitOlUág 1"".01< meghallgoll.w.ak I vfddm •• úmunkl1l I 
!illeni" meli .. ncré~ jellemwj~. ahol I tudás .ellCt • hil elm~lyfltla.:n. , 
uck egymNI r.ltft.l.zik. 

A V,Uilal lJ .. civili"'ci6va1 való uUlkoriobon I .. ~k hlls~.escl: az 
Evanléliwnh .... I jbusi ,..,fll.shoL 

Ne .,y k;nyilllk<ma".b6I induljun/<. ki. hanem. belynJb6I.' "'104, 
ból. ahonn.., m •• é ... 1.hCljilk az embo""8e\ .• mcgv.ll'ást. .. . 

"'ekönk. unill.riuu>knak Dbid F .... n. lv:llemilfs~b61 kell kundul"" 
mely .urinl kt,fflo teolÓGi.i i, ... ág van; 

I. A Iflek 1kl,,~stB~bon nem khel engedni. . 
2. At cmt..ri Ul'lm'nyok ladif6~l i1B~ben már I.bel en&«I",. . <It 
E •. I "iltgl't'. t6lnnk I"'ol.",~ö ~Ie'.' kIWotel .8y .tekul.n"'", 

~;rdelO é. nlOl",l6sflanl i8y·kvö v,láSbo.n· F"h~. Subolu 
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Egyházközségeink életéből 
H6dmezöv4sérbeJy 

Szq, ts sikeres kczdem~nyeli5 nUleteu tavaly H6dmez6vi
sáthclyen. A Református EgyhIiz illa! eddig is rendszeresen meg
tartot! imahél arculata az ökumerW! jcgyo!ben megvütozou. 

Vendégnereplhscl minden nap mú-mb gy\ll~k.c~lben vé· 
gezleJc szolgJlalO1 a le!.l:&zeIc. ts p(l!ckaeti lagpLkkal egyu,u 
mentek az isccmlinlelelekre. fg)' mmden egyes alkalommal nu
folúig lel! imatermekben imMlkov.auwU: egylln. s nClTKSak 
együl! imMlkoúsra nyilt alkalom, hanem u ismerkedkt~. tal:'!
koúsnl, besúlgett5rl: is. mivel a gyülekezetek lelkes lJIgJllI mlll
den gyülekezetben meleg tdvat, pogácsivaJ. sUlem~nnyel vendé· 
gelltk meg a jelenlév6kcl. 

Ugyanezt lenUk mi is január 2 1-hl. szombaton esle. 
Kocsis Tamll.$ Újv{ros-i (vfrosdsz) refonnAtus lelkésl: v~gezte 

a n6szQd $1.olgálllOl. M6nus Pi! ref. ifjú versel mon.do.lt, közös 
énekel tanultunk, és Kiss Tamás (6. osztályos) lrOmbltaJ'I~káv81 
_ Nyári Olga orgonaklséretével- teile Unnepélyesebbé ezt III al
kalmat. 

Ezúton mondunk köszönetet a slltemény-adomlinyokérl és a 
segítségért. Az imall.:!t januM IS·én a római katolikus templom· 
ban kezd6dött, és 22-én, vasárnap este III Ótemplom-i ref. gyijJe
kezeti teremben fejerodön be. 

Kiss Millály unitárius leLk~z jan. IS...!n. 16·án. 21...!n imát 
mondou Súkkuta$On (20 km-re lév6 falu), 19...!n KZ Újtemplom.i 
gylllekezeti teremben pr~dikál\. 

Az ünnepélyes záró istentinteleten a tíz jelenlévó leLk~z bib
liai idhettel mondon áldás\. 

Vendéglát6 leLk6zDnk elmondta, hogya mai életforma min
denképpen az egySl!grc kelj, 1I0gy IÖrckedjen, ~s ne csak at ima· 
hetek legyenek ezek az alkalmak. hanem havonta egyner ulál· 
kouanak a leLk6zek közös besúlget&ekre, megbeszélésekre. 
EMek sulJem&en máris (elkáte Kiss Mill'ly lelkészt 26·tn, 
csütörtökön istentisztelet tartására. 

UgyMeZ a szellem hatja 't a tavaly kialakiton hol1Md.magyar 
egyházi kapcsolllot is _ az Ökwne~. 

Vmosunknak már n!gebbról van Hollandiával kapcsolata. de 
most az egyhbak is megkerest~k egymást, melynek keretében 
már volt egy cserel'tog&tú 1993. november elej<!n minden gyll
lekezetből k.apcsolalrelvételre. ismerkedésre hívtak mcg képvise· 
16ket. K~t mikrobusszal utaZlak ki, 60 szép élményekkel gazda· 
gon tértek haza 60 nerve:aék meg a holland vendégek fogadisát, 
melyre tavaly májusban kertUt sor. A vendégek esaládoknál níU. 
tak meg, így Kiss Mihily lelké!>1; és családja is fogadott cgy fiatal 
'hu ..... 

Ekkor is voltak közös alkalmaink: ifjúdgi tnlálkouS, közös ki. 
rándulás. városnézés, és pe"Ze köz.!h búcsúvacsora, mclyen ma
gyar alfóldi ételspeo;ialitásl tálaltak. 

Rien Wal1el lelkész nem mindennapi stflusú, de rendkivül ér
dekes és elragadó prédiUci6i, H6jcsi Zsuzsa lanlirnó - a kapcso· 
lat vezet6je _ tolmácsolta. 

Nyáron picit lalJbb volt a kapc50lattartlb. Aztán mi is itthon. a 
tán.aslig tagjai. öuzegyíiltOnk -lIogyan tovább ... ? Közös levelet 
fogalmaztunk meg. és [me iSlnét vendégeket várhatunk. 

Január 26-h ~rketnek Rien Wattel ~s Gijs den Hecten lclk~
szek, akik 3O.ig lestnek v;Ú'osunkban. 

Ism~t közös alkalmllkn. nyflik lehet6ség. 
Január 270fn du. lU unitárius imateremben közös beszélgetés. 

re. majd 28·h. baptista imaházban ifj!lygi találkozÓra kerül $Or. 
Vasárnap a ve~gldkhuk ard. gyll1ekezetekben prédikál

nak. Jó leMe folyt.atni azt az elkezdel1 besúlgetést, melyet Uvaly 
Rien Wlltcllelk~Sl. ke~em~nyczcl1. Kiss Mihüy lelk60Zl felk&_ 
te, hogy ismenesse hitfelfogisunlcat. A ~jO:OZlaWt rcndkfvlll &. 
<kkel! kádezgetés - lOrozat követte. Ezt IZ ~rdek.l6dést egyhá_ 
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zunk inlnl tovllbb kell roko7.nullk . Mi helyileg m'lIdent megte_ 
szünk a jó kapcsolat fennt.art:ba ~rdek~ben. 

Az ökumenikus csoport m;Ú'Ciusban (22-31. kÖZÖlt) Holland"_ 
ba l"ogat. 

Gyönyörii s:zép h.6es6;; volt tavaly novemberben. amikor hár
man a Csodálatos Emberek közUl vülalták a több órás ut.azlis ne
h~~geit, hogy megé.kczhessenek HÓdmerovislirhdyre. 

Ök Gá1ffy GftIor 6;; fe~ge ~vike, 1lltik elhozták Leon Hop
per Idk~nt, hogy elkezd6dhel!lICn egy súp kapcsolat. 

Leon Hopper uniwiu.< lelk60z az lU ember. aki Amerikiban 
mindent meglesz uin. hogy kis egyhbJ<özségeinket segíts€k 
mind Erdélyben. mind Magyarolllúgon. Szerveúse nyom'n (gy 
$zületett meg a Hódmerovisllrhely-Vancouver gyülekezete közl a 
kapcsolar. 

Levélválwaink uth használtrulla csomag &kezett m~g kará. 
csony előll. Közvetve Igy egy kis kanlcsonyi örömet tudtunk sze
rezni lIíveinknek. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani ne
mes és szép adomlinyuk~rt. Köszönet illeti a pénzsegitségért is 
mind az adományoZÓkat, mind a lelkes fiatalokat, akiknek szer
vezése houlijuttatott anyagi segl~ghez is. A 193 S-t ez év janu-
árjában vellIIk lit a kolozsvári egyllázi pénztárból. • 

A segítséget megköszönni tudjuk csak; viszonozni úgy szeret
nénk, 1I0gy szeretettel várjuk gyblekezetUnkbe. 

Kiss TOnda 

PestszenUőrinc 

Janulir 22·én tanolllDc: at év eM gyülekezeti összejövetelét. 
Dr. J akab Jenó Biblia-olvasása ut," Orb6kn~ Sunt-Iv'nyi ilo
na tanotl hangulatos beszámol6t a Dabason rendezett ökumeni. 
kus tankskot/i$ról, majd Ha14S1: ISIván olvasott fel egy saj:it 
költeményt. A gyülekezet nótaE.Íai - Tó'hn~ Eroo Mária, Ko
vécs Anita, Lukács Judit és Heg~dús Ka la segítette Bányai 
Emókft a vacsora elkészítésében. 

Pálffi Csilla ajándékozta az úverésre kerülltort:il. Bodnár At
til'nf nyerte. és stllusosan megkínálta vele .a hölgyvendi!gekel. 
Jó volt láUli. hogy a feh~r uzlllnál hogyan Ismerkednek, buj!
koznak a hívek és búcsúznak a viszontlátisig. 

Hőgyes Endre utca • 
Idei els6 összejövetelét és szeretetvendégségét február IS-án 

tanotla a Hógyes Endre utcai gyUlekezeI. 

Kánoni J ózsef lelkész áhitata utlin dr. Muryay Sámuel ro· 
gondnok mondott rövid bevezetót. Előadást tartott Jaka~ffy ~r
nó, aMagyorok ViMgszövlI/sigénck alelnöke, n NyI/gall R~glók 
Elnöke. a Svédországi MogyorQk OrszágOS Szövcuégérlllk ustte
letbeli örökös elnöke, és felesége N~mtth M agda, a Ma~yorQk 
Vi/ág$zü~'e/ségln/'k elnökségi togja .. Tájékozlo/ás o nyl/gOlI szór
ványmagyarság helyze/éről" elmen. 

Mindkét el6adis rendkJvOl színvonalas és ~rdekes volt. átfogó 
képet nyújtott a múlt súzadtól ft 9O.es évekig nyugatra vlindorolt 
magyars:lg so"úól, a killönböző tlirsad~lmi. politikai c.sop:rtok 

beilleszkedésér61, probl~m'ir61 és magyau4gtudatinak meguné-
se lehet6ségeir61 ill. szüks~gességén'il. . 

Ilyen előadások mindig kellenek. mert kelJ. hogy tlldato.suIJ~n 
bennünk, anya.orstágban ~16kbel\, nlgy m~rtékben rajt~nk IS III -
lik. ki és mennyire érzi. tanja meg magyars'g't hatáflllnka~~ 

A tartalmas estét szcretetvendégség követte. ahol IZ egy . . 
~g asszonya i és I,"yai a C5lki Zelma vezetésével elk~nlten 
Vae50r't szolgáItIDc: fel. 



Unitárius elnökök az , 
EK1Jcsiilt Allamokban 
Az. eimül! évtizedek angol nyelvO 

un~árius sajtójában tallózva ki!;ferut. 
hogy az USA elnökei közQII5bb un~á· 
rius ls volt 

Rögtön George Washington után, a 
második elnök John Adams - (1735-
1836) tanár volt unitárius. Talán az ál· 
lalunk is ismert chicagói Adams pro
fessor üki!pja volt. Sorrendben a halo
dik elnök ugyancsak Adams, John 
Culncy (1767-1848) az elObbi unoká
ja volt unitárius. A lizenharmadik elnök 
MiUard Fillmore (1800-1874) egyele· 
mi prolesszor volt unilárius. A tizenha
todik elnök Abraham lincoln (1809-
1865) ;egász, de sok más foglalkozá
sa is voll. a bostoni gyülekezet tagja 
volt. Végül William Hovard Taft-ról 
(1857-1930) kelt megemlékeznünk, 
ak~ a kolozsvári egyházi vezetök és 
Dr. Csiki Gábor volt püspöki helyoö
kOnk is személyesen ismert. 

• Or. Jakab Jen6 

A Magyar Okumenikus 
Szerelels7.olgá lat szociális 

nmnkásai Nagyatádon 
Nagyatádon. a helyi állami mene

külnábor tcrü!etén egy hathónapos 
idószakrn november I-jétól kísérleti 
programO! (pilOl projecl-et) indílol1 ri 
Magyar Ökumenikus Szere
tctszolgál:u. Három szociális munkást 
alkalmaztak az7.a1 a céllal. hogya lá
boron belül. :ll. OIlaniakkal együtt . 
sl.1kmailag milllaszerii és sz:tkszerii 
munkát végez7.cnek. Terveik közön 
szerepel kézművcs-műhely berende
zése és más hasznos foglalko7.ások. 
többek közölt nyelvlanílás bevezctése 

Tudósítás 
A7. Államigllg81á.IL F6i,kOlla rendelJ!_ 

~ben 1995. janUM t4_~n jogtörténeti_jog_ 
elml"leti kereh$l:lal-konren:~i~ lanollal;: 
az AlkoLm'nyb(n'id,g ki$tan:kstenn~bc:n. 
A megbc:J.Z~IEs egyik l~maköre II egyhhi 
jogok oktnt llsa voll ft felsőfok .. s7.aklc~p. 
z.EsbC'n. A kö~el 50 rés7Jvevó zöme egye
tcmi vISY lóiskolai oktató. ilieTVe kutató 
suli:cmben:kból jött Ikste az orsdg min_ 
dc~ reS"dtXil. A háziglWla szc:rep4!t dr. 
Zltnsl.ky Jlinos alkolmdnyMró. a miskol_ 
ci egyetem l anár~ tÖI1ÖlIc be; bcvClCtó cl_ 
Őactibl Rácz Lajos docens tanott, a vita 
vezetését l\Uthi Gábor tanszéhe7.ctó Ió
iskolai tanár Idlla el. 

A tennékeny csvnttsere apropója tulaj. 
donk<"ppcn lL tavaly megjelen t (Es IRpunk 
ep-ik el6z6 sdmLiban TÓvido:n ismertdell) 
kIadvány ,A felcke~cti egyházjog Ma
gyarorn.ágon" c. mú sWlgáltalla. melynek 
slenói a nmdo:zvényre meghívásI kaptak; 
(gy Brrk) Feriz., F'lIhlny Tibor, Bajusz 
Ferenc, S4:hweitu r C:Iobor melku a 
MUE rés~érú l jeleni ... olt Lörincz Ernó 
egyházi rn tnnácsOls. a;e Unirtirius Alfl/lft. 
\-án)' elnöke is. 

Egyhúunk képviselóje felsxóla]lisábnn 
ÖSS7.cgczle a 427 é ... es untlarizmus jelen ló· 
ségél. és ild ... özöltc, hOlgy az egyházjog tD_ 
nÍllisa lL világi h\lln!ln felsőoktatásban 
... isszakapja az Ól mcgillető helyet. Indft. 
v&lYOZ1D. hogy e tlÚgy előadását "'egyék 
fel az olllzllg minden jogi fakul1áshak 
tanrondjébc, és félé ... esból ... áljék két Sle

mcsZ1Cres ... lilllSzthalÓ ku.rlussá. Tananya_ 
gát illént a!lszcru bó ... ílcni. hogya szo
rosan ... ett joglön éncli részc:k eIőlt kellő 
egyházlönénclt megalapozást és némi 
dogma1ikni ismereteI ad\lllk. majd akluá lis 
z!r6fejczctkénl a hmtályos egyh"'o3)](ol
m&ly rnbb rendelkczéseivel ismeneljllk 
meg IL hallgatóságot. 

A jelcnle ... ők és a ... ita ... elctő al elhnng
lOU ja ... aslatokkal egyeléftellek. 

L. E. 

'-i'. 1-__ 
A kísérleti programot egyel6rc a 

S zc re te IsZol g 11M li n a05z íro7.z..1. 

A szociális munkások feladata 
egyébként az első hm hónapban nem 
esak a foglalk07.:\sok megszcrvezésé
re és IebonYOlítás.W korlátozódik. h.1-
nem. a lehetőségekhcz mérten. át is 
s7.cret.nék adni szakmai tapasz-
131:ualk.1t a tábor állami s7..0 lgál:Uában 
lévő alkalma7.0lIainak is. Igyamellell . 
~gy NagyatMon a jövőben nélkülilk 
LS zökkcnőmelllcscn folyhat tovább az 
elsO hm hónap alalt mcgkC"l.dcll mun. 
ka. a S"l.3km:li tapas-I.talat is el terjedhet 
az orS"/~1.g többi menekllltügyi intéz
ményében is. hogyatáboroknak le
gyen ollhonosabb. emberibb areula
tuk. 

1995. január 25·én délután a Budai 
Várban, a Utea Könyvszalonban Iró· 
olvasó találkozóra kerü~ sor a Buda· 
pesti Székely Kör, valamint a cslksze
redai Kájoni Könyvkiadó rendezésé
ben. Ebböl az all<.alomból bemutatásra 
került Ferenczas Islván .Székely apo
kalipszis· c. munkája. A könyvet, va
lamint a közel multban 50. szaIe
lésnapját OnnapiO költOt és éle1mOvet 
köszöntönék és bemutatták a jelenté· 
vOknak. Az. összejövetel hangulatát 
emelte Incze Ildikó elOadómCivész 
közremOködése, aki a k6ft6 Ferenc
zes Islván vers~ tolmácso~a igazi ál· 
érzéssel. A bemulalon könyv a Maniu· 
léle gárdisták Székelyföldön vágbev~t 
véren9zését Ifja le, melynek l&g1öbb 
halottja, 11, Csikszentdomokoson IfCIh. 

KtlLPÖLDIHlREK 

A .. The fIlquire,'" j.1nuár 21.i S7,j
ma e lső oldalán pár mOfldmos értcsf_ 
lés.ben számol be arról. Anlhi Gyön. 
gy l !l1dÓsltás.1oon. hogya magyaror_ 
S7~~gl és al. crdélyi unitáriusok egyh.1. 
7~1Lk élére al. clmult csltendöben pIIs
pököt v:!.lasztolltlk BenCZe Mlirton il
Ietve Erdö J linos S"l.emélytben. 

• 
Január hónap fo ly3m:'in jelcnt meg 

a kaliforniai San JOSC-ban a "Partne' 
C./tun:h Nr ..... !; .. (TcstvéregyM7.közsé_ 
gl Hlrek) dOlG újs.1.g 3. S7~1.ma. mely 
~I ad részletes lájéko1.tatást. hogy 
mIlyen al és7.ak-amerikai és a kan.1-
dai , illelve :\lI". erdélyi és a magyaror
s~gi unilárius egyhálkö7.ségek kö
zölt i kaPCSOlat. valamint olyan ter. 
vekr61 számol be. hogy az 1995-ös 
évben kik a7.0k. akik Európába láto
gatnak cl, akár CSOportosan, akár 
egyénileg. iIlctve kiket fogadnak ven. 
dégü! Európ.1.ból az amerikai konti
nensen éló unitárius·univenalist.1.k. A 
magyarors~gi híranyagot az el ső ol
dal tartalmazza. melyben 0lvash.1tunk 
- többek közön - \UTÓl. hogy tavaly 
június 29-én lemelési szertartás kere
tében bűCSÚlOtI az Unilárius Egyh:\Z 
fógondnokát61. Bartók Bélától, aki 
élete utolsó 23 évében löltötte be a vi
lági elnöki tisztséget egyhálunkban: 
úgyszintén fr a lap a novemberi pOs
pökvá!asz!ásr61. valamint a budapesli 
uni tárius egyházközség azon len'ei· 
ról. hogy aNagy Igmk utcai templom 
részére új orgona épül. valamint:l Hó
gyes E. UIC.1i gyUlekezet azon tcn'é
róJ, hogya vendégszobáit S7.eretné 
fcJújltani; egyben felhívást in téz 
azokhoz. akik:1 nyugali régiókban cr
re adom~nyozni tudnak, ebből az al
kalomból azt megtehesstk. Az lijs:'ig 
elenkívül még 16 oldalon keresztül 
érdekes hírnny:lgot közöl a testvé· 
regyházak között i kapcsol:uokról. 

• 
A Vajd1hunyadon megjelcnó .. flu· 

IlYflrlwfrmrgyr·· novemberi S7.áma ér
tékes cikkel közöl Meui Csaba. pcl
rozsényi gyakorló segédtelkész~61 , 
.. O/hM Ferellc emlék"' elmen. aki II 
halhatatlan lelkű magyar reformátor
n.1k és egyházalapÍlÓ püspöknek állít 
emlékcl írns.1.ban. On·endOnk annak. 
hogy fr.1sa - ha es,,1k fénymirol l pél
d.1.nyb:tn is - eljuthatOII szerke.v.lösé· 
gOnkhöz. 

UNITÁRIUS ÉLET II 



Dr. 8ENCZÉDI FERENC 
fóorvos 

Szúlei a Nyikó mentéf61 k6/1ÖZ1&k lupény· 
be, ahol egye1len gyermekük - Fof8I)C - 1925. 
augusztus 3O-An megszOlelen. Középiskolai 
lanWnányail - sziMínek lI&Iyesen leismen 
akafaIa szeM - a koIoxsviiri és a széke/yk&
resllÚri lIrÜi.tS F6gimná:iumokban 'lligezte, 
az OM)$j egyelemel B~Bslen. Szorgalom 
és éles elme biz!l)SloIta elemi. kölllpiskolai és 
egreIemi tan\Ihl.inyainak $ikeras elvégzését 
1957. nyarán Hódmel~ taláfuk 
mái. orvos és nös emberkéfll. Felesége szabó 
Gabriella. a GOOöIlöi Agrálegyat9ll1 tanárneg9-
de. Isten hat Jeánygy9fmeldlel á!do!Ia meg há· 
zassigukal, - rilka hWjlel, csodMatra méltó 
<;sa/M. Dr. Benczédi FenlflC lOoIVos 1967.tJen 

vÉKÁS DOMOKOS. 
nyugalmazott kolo1".svári 

rokonzul 
A Nagykiiküll/i men1én, Kisgalamblatván 

szúl9lEllt 192frban. Meghalt t995. tebru.1l 15-
én, 69 éves ko,ábarl.lgerHJen gazdag és DsZ-
tel9lreméló éle!mO ~ van .. ...."...,e. 

~""'~I...." ,...... "",-kilkfte fiáI, 
Mindig 

a helyi AHDkIi Porc:e/.MIgyár uzemorvosakéf1t , map a ... dafJ; s· 
Io/ytaIja levékertységét. IOéptvérl iii jónffl ten I~ a francia, olasz és OfO$l nyelv 
gyill ÚlemOlVOSi rer.dBlej~1. magasszintű e'=ajátJasávaJ. Munkahetye a 

A hódmez6vásárt1&tti UnOiIáriUS templom ,eJ. KUIOgyminisztériumban kezd6d6n. Map kÖWil· 
újlásál dr. Erdős MMIy goodnok és dr. 800- kérlt szolgál Rómában, Bukarestben, [)a. 
czédi Fero!IC pt'esbiter jó végre sagiet\ék. mamuszban, TllanOOan, 'légCII Kolozsvári 
Nagy és l isztele1rem!WI6 munka volt. Most mar magyar 16koozul vot 4 éven át. Ez a négy 
miodke!l911 haIoItak. Áldja meg az Is/oo m&g éves kolozsvári lőkonzuU t&VlÍ!l6f'l)'S9ge kj. 

Bakos Gyula (Kocsord) 57 éves 

Hera.e J ózsef 73 éves 

özv, Mocsiiry Gézáné 
sz. Som lyai Erzsébel 83 éves 

Riskó Anlal 68 éves 

Cuglédy Sándor 63 éves 

Karácsonyi Mihály 70 éves 

Németh Lászlóné sz. Tordai IboIJ& 
74 éves 

Kovács Elekné sz. Soma ZStJ7sanna 
80 éves 

Pá l J ózsef 83 éves 

Dr. Kovácsy Pál 69 éves 

Berei Dénes72 éves 

lsten adjon csendes pihenést eltá. 
vozott testvéreinknek a7. any3mld ölé· 
ben. lelküknek örök üdvösséget. ti. 
hátrllmumdo11 gyászolóknak pedig vi· 
gasztalásr. lIaI6 porai<;ban is 6ket a presblerekllel, a gyi/- emelkd jelentőségű voll, oehézségeivel 

lekezel tagjaival, valamint a lIaZai és kűHiikti egYiiII bearanyozta éIeIél. ~===========:::; 
adományozók széles táborával egyúlt. Csa'ádos embe!" volt. 1959-bet1 Nagyga- I 

Tagja YOIt, évtizedeken áll az UMiirius Egy- lamblatvatl 'o'eIIe lelBs8gUllflrinczy Ju1ianná1, 
htz RItanáCSának és Egyházi KépviseIö Taná- akIIek édesapja - lOrilczy Mihály Homoród-
CSána.It legutóbb 1994. novembe!" 12~ Iat- szentpálon volt unitárius kánlOftanl6 és igaz-
tuk a Zsi1ali F6Ianács Olésén, ahol az ekövet- galó. Eö~kOo, Nagygalambta/ván 10000 
kező hal évre P(iSPÖkÖI, IQgondokol, stb. va- szere1e11 ~ékely népe, szOt9i, testvér9i, a t.w 
lasz1ottunk. népe tiNrigozotl szekereken mentek az es-

A gyászjelentÖl a k.öve1kelöképen togal- kiMI sz~he/yéfe, il. a lakodalmas szO!öi htz-
mazla a csa'Y: hoz. 

Ki tt4l mem1, merrfI IW a l'égzeL. csak Vékás Domokos relormálus, tiilesége -lll-
az haj meg igazán. alcí elfelejtflflfl'k.. A SM va· ~ Juianna - unUM. Mindkét egYMZ 
ratJancs'lpásAAV megrettent SZMJM, /el(iirIk. .. m nagy ~Iésse! és tiszleledel-sz&-

OR. BENCZ~DI FERENC f&xvos, ,elelte! visel!enek. Az. óbudai t&m8löben, feb. 
1925-1995 lUár 17~ du. 2 6Iai kezdellel sokszáz,a tehe-

f6kJi hamvail szDk csaLidi k6rben sziileihez tO gybzol6 gyiilekezet jelenlétében PAnczél 
he!yeZZiik.. Unitárius székfHt Ihlye k5ztrink TNadar retoonáJ.us lelkész és Bencze M.vton 
~ ~ ~:. Gabi felesége. Gabi, Zsuzsi, un~árM pűspök - mndkelten 8Idélyiek. - vet· 
Kali, Zs~, Mart!, Gyöngyi leányai. Karcsi, Já- tek tllli végsö búcsút Beke Gyölgy ~ méltó 
nos, Ferr, Tamás vejei, s 13, ifNÓt fr:IIytaIÓ ooo- hangsúlya! szóbn nagyll8Ytl haJonunk kiilűgyi 
kAja. 1995. januál22. mookájMól meI)t>en népe iránti oIIhalatlan 

A lemetési szertartáson Bencze ManOl'l SZ&rel81 és megbecsO!és yozéle/te. Fiilesége, 
pi'SpöII s~ .. ; 1995. tebruár 2-an déli 12 valamint gyermekei, unokái, menye és veje, 
6Iakor, amikor éppen sz6l!ak az unitArius de anyÓ$a., kijzei és táYoi ,okonai gyészál és fáj-
valam&rlnyi telelleze1 hatagjai. Nem v~ véle!. dalma! a mindeneket tudó és látó szent és 
len az idözlés!!\ igaz lsten seglse eMseini. Isten veled dlága 

... haIotIunk . 

.. len veled, drága Feri! lsten Y81únk! Gyá- L ___________ _ 
szol a hazai UnUriUS Egyhiz az Erdélyi uni- r 
táOOS Egyház, - székelyek, m~ sok-sok 
&lren!! 

12 UNITÁRIUS ÉLET 

UNITÁRIUS -MUSOROK 

Március 24~én pénteken 
13.30~kor a Kossuth rádión 

"Egy az Isten" 
unilárius félóra 

Régi~get, hagyatékot, bú· 
tort, szonyeget, képeket vásá
rol: Wagner Sándor mütárgy
kereskedő. 

Te\.: 06/30-330..330 
06l60~333-333 

F*'r.s ü:I6: 
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