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Levél Kolozsvárró!. .. Anno Domini 1570. november 20.
nak és iga1.::.ás;u n;I k 1I1cg i s rncl é~úe. Emlé kSlIk még mi lyen s-..:e ro\l1.galom llll\ l illdllll a7. újonnon fel:lllll01l brossó,
s1.<1mzi.irgés és pUladohoglls jelli. hogy Kolol.sv.1r SlOTgalmllS kereskedő (lólgdmi úlmkésl,ülótJnck és n város- fOiskolába. ~mtid Wilterobc.rg~>e. M egi~m cnc II Bibit:, slép kapuk megnyitása után elindulnak mcgszokou vánd orl lI- ségé l. dc W'llenbc rs arm ISJÓ I'oh. hogy me gismerje Melallchtoll ~zclídségé t 6 e mbcrIJccs iilésé t.
sukra .
- A S1.cnl/rás le lki vérte!.elév.::1 jdl1 CIH halJ! sz()Igálni.
A templom robcjátntdval szemben fény ~zür6dik ki II
Enyhilcn i u se be k k/njuit. bátorílani al, iirvcndczökcl, hirplébánia cmdcti ablukán. M. éjjeli üriik Illtllísílhalják.
detni a jé!.us i tnnil iÍSo krll. Milyen 1x\ldog vo haul _ s6lmjhogy főtisztele ndő Dávid Pcrcnc szupcrinlclHJcns úr most
tOll fel - amikor clószl'lr In ehcl1 cm re! gnr.d:lké nt II gyere kis c:bren löltÖllc az éjszl1kk A világos szobáb;ln súlyos
koromba n o ly sokswr megcsod;\lt Ililgylcmplorni Sl.6sl.ék·
tö l!j:yra,1szwl, rajla k;l lamári ~ 6 lúdtollak koszorúaák a
rc ... Milyen i-..:guh.ullInal váTllkllwnn őfelsége Fogndólerszürkés, sárgás Ilrkuspnpírt. Üres még a sl,öveg hel ye. cs upán u mcgsz61rtá I fn:l Ic küldője. Néhány hatalmas f61iáns mél>en, :lInikor :1 "Doktor" bc mu\ al()1l ncki. Mirod keucn
úgy érez tük. el a 1:lhUkol.ás össze kapcsolt bennünkel
é..~ a nyiIolI Biblia cgészrtj ki :LZ asztali cscndé1cICI.
örökre. Az 6s1. fópap e lg ond olk ozva néz i a1 é bredő város!. Ke_ EmlékslcUl ~rra nl i1,gal·
1.ébcn rnl:ssziről jön papirrcmas éJsl.akárn is. amikor e lő·
keres. baráti:!nak. palacologusször olva...tam I'égig a tudós 01'nak sorai. amelyek vál asT.rn
vos és Icol6gus, a sparoyol Servárnak.
Neki
Fohászkodi k.
vetus egyik köroyvél a Slcnllulmajd esUSgedtc n e nged i ViSS7.a
rOlmtis r6J. Le se m tudtam lenkezét. meri olyan nehé1. bátorlni. amíg rrocg rocm értettem és
tan; a s7.ám ki\'ctetle t. mikor
cl ncm fogad iam ig37.s.ágall.
önönmaga is sötét gondolntok.
I·/iába voll a görögök ·bölcses·
tól terhc s.
sége. ;1 leolósusok magyaro-..:Vadul kal'argó gOfldolullIi az
kodtis;l, II roázáreri Jézus c mber
emléke~.éshcz me nekülne k és
volt. b lcro lelk éve l megá ldott
így próbá l e rőt nyerni a l'isa~T.
e mhc r. nkit köveIni kcll. Megtal:lshOI" Nincs rne SST.e a pléé nelI cm ;, gc nli máslya vállabániától a há~.. aho l e1/~sdjr raI(IStil! gyogoll rá a nap~ ugár. Felvillan
'~~ ' " ~"" " " II F,•, •
"," ••• [O, .. , ,C" .. ,.. ,·,
előuc a hmahnns ó vári lemplo_ Még a kó ,,)bbi nugy cll cn""I.'H' ;., ·:·... Ioc •• _
mOI és drdál (IVÓ kő Fal. amerél. Méli ll sz i~ mcg hü kkcn1 és
~ ,,~ • •~ ".~, ' t,
lye! előbb 111egl:sOOál1. mujd
1llegtOl'pallt n nagy iSn~.s:lgga l
.. Ac",.' o: L.
SOk,l! já!SlO U tÖvé h<:fl. végül
~ze lllbc !l
... dc cs;,klwlIlur
ámy~ka ahlU forgana könyvé t
yissznrc ll cn l löle. és egy kÜl Ö'
e lmé lkedő di:lkk é nt. Dc a kő
se n s-..:c rkc slICIl hil yu ll:ls után
falak másra is em l ~keztetlék.
vissZilcsa ll nkolOlI a pápások
Szegény. fárout rne flckU1 6kre.
..Iglll.~ág:lho!.". II régi lradíciakik cl sem tudták m ~g felej te6 kho7.. Szll'cm nek egyá llalán
ni DÓ7.sa tU1.CS trónját. m:lris
nl:rIl üryc !ldeIC~ vitatk07.ás :<o(.
~
c
..
~
•.
"1
.
c~ al\ogOII h:llukon Szulejmán
rozn lm ké nysl.eritcll. Ó hogy
l ..... ~., •• "' ...... M;'
kOfbác~a. HányS7.or né1.te v~
• _ ' , .. ~ ... ' , "14<' ~
gy(ilti ll~rn ezeket a pcrJc l cdé-" .' "'" .•.
. '?'''
,
.,.
,
gig. mik~nt ömlenek Ű~S1.c
sekcl [.,Icn ügyében!! ! liu!:yan
• •
".
gyás1-\cngerré II I/irök- és nélevcrcdett be lc mind Itlbl> s,(el1letmldrc darabult Mngyllrorm~lycs Syii!ölcl, ,ng>s<'g. ~ag)'
sdg kél rubságú. dc cgyS1.cnho~,~ú at, dlenlélbe Csak II
I),\V
IO
FERENC
...
IAC:VA
R
N
\
'
EI,VO
vedésű Incncklll~ei . A Icnm
rCJedele.,1 é. nf hán) f.'lur ma·
I ' R~:D1K'\C1 ÓS Kö n -:1'ÉNEK d "'U.,\ I·J,\ . 156?
IlCm tudás klntó fájd:llma ir.!rmll :1/ Igal ,l, n""II,;1I
é, a
(A k ,;n)'Y " "'lagya ... "y,ii ~i Unitárius t:l!y h,h;
nylh.>1Ia Úll, l a lélek nugy k~r
tuhljtlo,,:o )
nép ... d~scinck kUhll ására. Istcn útjaiMég sötét van. dc a város éledez ik . Ajlocsnpkodtis. szer-
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Fuló e ml ~ kef.ése I s m~ l söt~t HI16s.~ gOI IdéICll 1\ fi alal
fCJCdelem egyre llihbcl hct ege~ k cd, k , E~y re n:.gyohh nyomá$ nehc f.cdik nl. ktllfóldról. helföld rő l eg y:.rá nl. .. A sZlIlIán és [\ csá s~ár cgyrc nagy obh lcrU!cle!.:cl m:m:an gol ..
s?ere ncM!tlen or~dg b61. AI. egy kori ked ves wnul ás i hcly.
Wiuenberg is egyre ,adabb ü lköző hd ye a maradi és a
j ö\'6t kere s6 e rő knek . Európa fegyver kezik. hogy Ilorl.al mas an vére s és pusl,[{tó háború törjön ki a szerctet egy há7.a és Jézus Kri sztus ncvében. MI lesz a világ ból?! Mi lesz
:IZ é let ből ? ! ... Akaratlanul is a nyitOl! Bibliá bn te kin1.
A Zs id ókhoz írt levé lnél van nyi tva. a negyedik résznél.
Qh'as nl kezdi: .. Men az Iste nne k hcs"éde é lő és h3tó. élese bb mmden kétéllí fegyve rnél. És el h:u a szivnek és léleknek, al. ízeknek é S/. le l ő kne k megoszlásáig. és meg ítéli a
gondolatokat és a szívnek indulmnit..... _ Az Cisz ropap fcl elcte t talált aggódó ké telyei re. Nmcse n ké tsége többé. nin csen aggodalma ... Boldog megny ugvással \'eSI. I kézbe a7
egyik hidlo]]:]t és elObb gondolk od v3. maj d m indig sebesebben futja végig a so roluu. egys/.cr-egyszc r oly:UI he ves·
séggel mártja loltát a kalamári slJa. hogy annak fekete vére
szertcfrc<:cscn. Félóra sc m telik bele és kész a válasz, am ire edd ig ne m "olt elég az egCsI, éj sl.a ka se m,
Kézbeveszi és előbb mo rm olva, majd m ind hangos:! bban és é rccsebben olvass ,l t i~zta hité nek csodálatos himnu szát:
..Ha ,'alaki leve tke1.cu minde n cmbe ri szen\'ed<!l)'t. ne m
fogj:! siratni szál.adutlk nyomorait. Hogy pedig magun kr61
írj ak. oly idö ke t élünk . amikor nem ta nácsos al. igal.ságol
keresni. hallgat o k arról nyilv,íno":lIl. mnit érle k. Dc akit az
Istcn lelk e me gvilágos ílOIl. ha hi s7 . ne m hull gathm és al.
igaJ.ságtól sem té rhet cl. O ly nagy ugy:ln is a lélek ereje.
hogy az embe ri elme va l:lmennyi hamis Ieleményét megvelve eSll k egy célmtöre kSl,ik, hogy Istc n dicsiísége megvilá gosodjo n és eg yh á7.a é püljön, mcgha al. eg<!sz világ

d~ hön~_ és ellentmond neki. Mivel akikel

al Atya Fiára

blwtl O'SIC kc ll hogy fOl!\)n nak és KnS1.l uS köntósc 1\ a
kmonák kedhcn épSégben mamdJon... "
.. m~ő Irl t:hm tulá n úgy tOnik , hogy a va ll ás: doLgairól
fe lveien. ro mL dshol és ige n nagy veSl.cdele mhcl veze nek.
dc a K~ szl us hl.ldln kor tám ad t fóldrcngés a fe ltámadása _
kor lecsIllapodou .
Ezeket nem azén íro m. hogy Te leg tud6sabb férfití cn
ne tudm'id: hanem hogy meg mu tassam. e7ekbc n a ki.i7.deil11ekbc n_kl váltkép mi segíl engem. cs miért bizo nyos ho
lsten ero~le n edénye ive L is mun kál kodik 37. ember ak~;
ell enére. IS. Me n nem engedhch meg, hogy Igéje ürese n
térjen vtssza hozzá.
Elle nfelei nk rosszindulat il <!s g yűl ölete VO nt bele ebb ' a
háborúság ba. M időn elfogadt am. semmi m:'ist ncm ak~r
tam. n~~ I \'áno,a n Ifmit:lni é, e lőterjeszteni csak aJ.I, ami Iste n Igejében nyil vá n\'aló.1 n benne van. Akkor so kmindent
ncm é rte ttem I~ i ké nt V:l n. de ;v. elle nkező fé ltől kény ~ze rltve a han.lIs t~ nokat Ill egismenem éJ; egészen m:i.~
ut on kell el! eimd uIJuk. SŐ t minde n tétclllkkcl ellenkez6t
kellel! sze tnbcáll itsak, ame ll ye l pedi g az blenrol va l6
do ktrínáj ukm \'édd me7.té k.....
.. A1: Úr ISlen :lZ Ö Szeotlelke álta l világosltsa meg gondul:ll alnkal. hogy Iste nI igéi s/.crlnt kövc\hess ük és Benne
egye k legyün k" .
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A zársz<lvakra mintegy iste ni megerösítő pccsétként reákondult ~ főtéri templom oagy ha ra ngja. Salvába beleko nd ull al< a tobbi templom hora ngj ai. Zengtck. bo ngtak a haran go k é., a fclvillanó e l ső fé nysugarak gl6ri,lval von ták
be az ÖS/. CiíjJap homlokát.
KOLOZS VÁRON. AZ ÚRNAK 1570. ESZTENDŐ
NOVEMB E RÉ BE N RÓ RÁTÉRA HARANGOZTAK!

Szász János

Nyitrainé Deák Berta

Kilométerkövek a Maros mentén
(Bogáti Fazakas Miklós emlékének)
Bolyongtam egyszer a M a r os hosszában
Az o rszágúton Dé va vá ra mell ett,
Mert. m egér in té lelke m e t. a múltböl
E gy régi emlék - és kutatno m ke lle tt.

Te ír tad , h ogy egy m é r fOldkö j elezte
Csupá n a helyét beo m lott sírj á nak;
Hogy ne is nwrj e fe l senki a h elyet ,
H ová h ívei cgy könnyet elsírn á nak.

Kil om éterkövek az úto n végig
Megv il1ant ak a z izzó nap s u gárban ;
A júliu si fojt6 esend m cgülte
Még a cellát is od afOnt. a vár ban .

Tc írtad , hogy itt va n , a JI.'la ros-parton ,
A déva -vá ri ró mai út mell ett.
Ó, j ó Bogá ti Fazakas Miklós unk ,
M órt is Irt ad oly híven a helyet?!

Pedig úgy ke ll ett voln a ké rd ésemre
A felelet.: hogy m e lyik alá tették ,
Va gy merre lett e l a m é rföldk ő innen,
Am ely jelezte, hogy h ová t e m et t.ék.

A sze nved ós-gyöWrte drága holtat
Börtön órei h ogy hová te m ették ...
Mé rt is írt ad Ic. h ű véde lmezője A ko rcs un okák hogyhll elreledté k.

Ó , jó Bogáti Faza kas Mikl6su nk,
Tc Irtad egyszer, h ogy kiszálltál n ál a ,
S menekül és közbe n m eglá togatta d
A sírban fekvöt., mint hű t a nltv á nya.

Mégis köszönjük, hogy e nnyit m egírtá l,
Tiszta szívü nkből , te d rága zsoltá ros,
Mert ím c, hogyha mér fóld követ látunk,
.
Bá r ne m tudjuk, hogy mely ik alatt ny ugs zik,
Minde n k ilo m é te rkövct m cgáldunk.
(Megjelellt lU /956. i vi 1Il1itári" li k6n)'vnapt6rlxmJ
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A TEMPLOMLÁTOGATÁS FOKOZÁSÁNAK
IDŐSZERŰ KÖVETELMÉNYEI
II. rész
l..cllet. hogy

•

•

jó prt<hkáció scm soks:wmzza meg milldig a
templomlátogatók sdm.!t Soknro. sajnos. annyira kö~ömbössé
h:ud:. hogy bármCnnyll'!l ;S dk~rj~k a templomba jlirók a lelkéstilk ékesszólását nép bcntd~. öke! et nem érdek lI, szí"üke!
meg nem molgalJa. A fialal ncm1.edtk. amelynek lelkébe templom és cgyh.tz iránti énlckrelcnségct sulykolt. vagy a hitcllcn~g
konkoly:!! hinll:Uc a lelGm beleg ideológia, a legtöbb helyen szinte teljesen hiányzik a tcmplompadokból . Mil tudunk tenni? "Ha a
hegy nem megy Mohamedhc:t. Mohamed megy II hegyhez" tartja ft k6:unond!s, és oeklJnk is ez a megoldás marad. A lelkésznek is CI kell mennie a:wkboz. akik l7.iklakonoksággal tartják
magukat Ilh'ol töle. ISlcnll'l1. templomtól. így figyclmCllctve őket,
hogy nem feledkeztek CI és IIcm moodtak le TÓIuk, az egyhároak
szilkségc ,'an mju!.:. és nekik is az egyM7sa. templomra.
TcTTntszctcsen. nemcsak a templombóll.llvolmaradókat köteles
meglátogatni. felkeresni a lelkm. hanem gyülekezele minden 1IiI·ét. családját. A lelkigoo<}ol.ás ezen formájlIt ál!alllban év elején
szokta végczni. De évente többször. bármikor is felkeresheti híveit. f6leg azokal. akik elmaradtak a templomból, vagy killönleges gondokkal k051.kOdnek . Fontos minden családot meglátogatni. Megtörténik. hogy egyeseket töl>bu.öri prób.1lkol.ás ut:m sem
kapunk onhon. Mcglátog:I1MUkról nc mondjunk le. hogy mclll'i·
z60k ne szolgálmsson okot - rl'ileg én:ékenycbbek e~~tében - a
templomból való kimaradásm.
Hogyan történjen n lI!logatás~
Vannak olyan vélemények. hogy paláslosan. Biblihnl. rövid áhitat végzésével. Tudtommal többen gyakorolják
ev. Igy. Magam soha nem végeztem így
a családlátogatás!. mert meggy6zt'klésem, hogy alál.ogatás alkalm:!vallélekközelbe kell kerillni a hh'ckJ.:el ,
amennyire lehet . A palást. a bibliaolvads whk szemében hivatalos jellcget
adhat e tényked6 ncl.;. s a kivánt közeled& úlj~1 állhatja. Ehelyett - szerintem - beszélgessünk el 6stint!!n. nyntllll hf,·cinkkel. ne e$llk egyházi. de
mindenfajta. 6ket érint6 kfrdésekr61. s
hiszem. hogy a tcmplomlátogatás. az
egyházhoz való közelodés számára
..emberek hal:is7..aivá" lehcHlnk.
II

doklókról "an szó. hanem azokról a könnyebb bc.tcgekröl. akik
fclgyó!?'ulásuk után. ha azel6tt nem is tett~k. a látogllM hnt!saként eljönnek a templomba. A beteg embc.mck minde kép
jólesik a látogatás, és a lelk~l.IK:k gonddal. egYÜII&zé~' ,~~
zett betegllÍlogatási munkája csak jó imnyul:bt adhat a tem lom.
látogatásnak.
p
Elmondhatjuk. hogy mmd. a család., mind a betegl:itogauls bizonyos mértékben fokozhatja a templomllitogatás!. de C"~ nem
elég! A lelkigondol.Ú terén olyllll módszereket kell bc.vezet a~l~~k megkapják. megmozgatják a templom. az egyház f~t
ehndllJák a gyülekezet nagyobb Mnyadát. Gondolok iu az ifjabb
nemzedékre. nemcsak a fiatalokra. a mcgkonfirmált ifjakra ha
ncm a ha~nclIS·negyvenes nemzedékre, akiket csak nagy o'rme:
peken látni a templomban. akiket D kommunista nevel~, a mun_
kanappá lefokozolt vasárnapok fásulllá, közöm"bösSé tettek temp.
lom és egyhá7. inin!. Oket kell felrázni, bibliaórák. neretctvendégségek, egyházi rendczv~nye!; tartásával. dalárda szervezésével. öntudatosft va bennOk. hogy Ilk azo!;, akiknek át kell
venniOk maholnap a stafétabotot a1. öregektIlI , ~kiket lassan halasZÓ1ít [sten. Mcgértetni vclOk, hogyha ('ik nem lépnek be a ntkuló wro!;ba. ha nem én:ik lit a felel6sSégilket. lassan kiürül a
templom. nemcsak valláserkölcsi. de nemzetiségi élemnk. anya.
nyelvünk e viharvert v~gvilra.

Nagyon romos. lényeges, életbevágó
a templonllátogatás szempontjából a
gyermekek és :lX ifjak. lelkigondozása.
Az iskolai vall:lsórák részben segítenek
vége1.ni e munkál. Ennek keretében lVIII . osztálYlg billo.sitoll a gyermekek
lelkigondozásu. Dc emelIcll az egyházi
ltelyisége!;bcn is végewi kell B munkát.
Minden módszerrel megszerctlellli a
gyermekekkel D templomot. az igalal, a
jót. a szépet. SZCfCtctven.dégségcn. iinnepélyeken való szcrepeltetbscl. toekek, vCfSek llInulásával mind a jöv('i
templomos gyiJlekezeténcl: a nevc1bét
Sl.o1g:1l VII.
Az ifjakat is. akik nincs hová meojenek , hacsak drága és hnS1.ontalan mula·
tóhelye!;rc nem. rel kell karolnunk . El:
D (el!ldam az ifjúsági egylecnek. amely
bibliaórával. összejövetellel. tevékenyÁltalában a lelkészt a gondnok vagy
ségévei ifjainknnk utat mutat a temp'
valamelYIk kebli tanocsos is cik/séri a
lom. u lelki értékek felé. hadd éret~k.
látog:l1:\5 végzésekor. Ezj6 addig. amig
hogy oU vwmak ouhon. oda tanotnak.
például egy új lcl!;ész megismeri a hIAz á rkusi unit árius t emplom vá r
011 mindig várnnk ts számítanak. rájuk.
I·eit. dc ezután mllÍll jobb lenne. h~ a
GyöIJg)vss)' }ÓIIOS raj~(J
A tcmplomWogatá5 id6szerii ~ö,"c
IclkéS"~ egyedOl menne hiveihez. men
(S~ikel)' lem/lfomermlök)
tclményeir61 a prédikálás és lelkigon·
más személy jelenlétében nem úgy nyid07.ás terén mtg sokat lehet ts kell be·
latkodk. nem oldóUi!; fel a felkereSCll.
szélni. &; még többet tenni, c5<!lckedni. Sn többnyire egyéni taminthn t sak. a lell:.~Sl.e van jelen.
pasztalataimról szól1am. II vtgezetill elmondhat~m. hogya tempBár a rendszeresen. JIOIltosan clvégzen családlátogatás után
lomlátogatás fokozásában a prédiHlás b 3 lelkigondozás f6 he·
nem telik meg a templom. konkrét eredményc a ténykedésnek Iyet fogllll el. dc cliak ha mind!;en6t teljes emberként. tehet.s t53J:!t tapasztalalom. dc rTIások tapasztalata alapján is -. hogya
gilnk szerint a legjobban ,·tgenGk. $l!ámfthatunk credmény~.
megl:ltogatOIl családo k tagjai. olyanok. akik ell esak nagyIltha
Ne bánl$On. csilSl'lcsszen. ha cz at credrnt~y nem D;ronn.:!ll·kh~a
tesZIk . a llltogawt követO vasárnap nagyon sok esetben eljönnek
.. nehé"~. de gyOnyörGséges iga" gyakrnn hIábavaló teherne I t~
3 templomba. Ex Ichct, hogy mtg mcglsmét l6dik és rendszeressé
nik. Csak tcgyiJk. amit lehet és anUl kcll . Én hlSl!cm. hogy $
v:\lik. lehet. hogy clllkIrad. dc mindcnktppen eredmény.
megáldja fáradu4gunk. ig~kC"~etilnk!
A hh'e!; lelkigondo1.:is.1n:r.!; mási!; fonnája. 3 beteglátogatás ill
Pálfl Dénes
befolyásolja - ha nem ill (igy. mint a csal:'ldhltogatás - az isten(Keresztény Magvető)
IIsztelct látogatását. Természetesen nem ft s(ilyos betcgekr6l. hal-

UN ITÁRIUS ÉLET J

,

Az igazság védelmében
Szep/ember hónQPban Románle erdélyi városaiban tiltakozó gyű/éselc megrendezés4ro került sor 8 diszkriminatív
és a kisebbségek anyanyelvi okteulsát korlátozó, az egyházi Iskolák mOkl/dásét nem szavatoló új T8f/ugyi 'Rlrvény
e/len.
Ko/(JzsvtJron 8 széls6slgesen jobI:1olda/i nacionalista-soviniSZta, magyarellf1n8SSégér6l lmmár világhfrúvá vált polgArmeslef minden fenyegetése és megfélemlítő szándéka

sorozat?S szétszóraltatásunk él\andó és megleszftett kO z~elmet ,elentett megmaradásunkert .Ahová a magunk ereJéből ezer esztendő munkájával kapaszl<odtunk és minden
lépcsőfoKot a ~agunk izm8Jval és eszévelláttunk. __ onnan
dobtak le bennunket' Irja Kós Károly 192t-ben. mint kiáltó
~zó . de-talpra ke:" állnunk". És nekünk az összelogés ereJével és a gondviselő lsten segedelmévet sikerQlt is mindig
talpra állanunk_

ellenére szeptember 8·án. 8 f618'; Szent Mihály templom

Ma ujra ..csillagtalan éjszakák" sötétednek erdélyi magyarsá~unk ege felett . Közelebbről: magyar aoyanyelvű és
egyházi oktatásunk léte és jövője veszélyben van. Mind az
Alkotmánnyal , mind a Románia áhal aláirt és ratifikált nemzetköli dokumentumokkal ellentétben álló, kisebbség - de
főleg magyarságellenes TanOgyi Törvény nemcsak tiltakozásra, de fokozatos és következetes jogi kŰldelemre és
bátor. kiáll~sra kényszenli magyarságunkat és benne egyházamkat IS. Ennek szellemében valamennyi hazai történ~lmi ~estvéregyházzal és a magyar demokrata érdekképViseleti szervezetekkel egyOttmükOdve szeptember t 7-re,
vasárnap ra, TEMPLOM ';S ISKOLANAPI ISTENTISZTELETEK tart~sára hJvtuk fel egyházközségeinket, híveinket
és lelkészeinket Tanulóink - gyermekeink és unokáink közös érdeke és jövője azl kIVánja, hogy határozott módon
juttassuk kilejezésre egyházaink állásfoglalását az anyanyelvi és egyházi oktatás védelméér!.

zsúfolásig megtelt tiltakozó szándékú emberekkel.

A du. 5 órakor kezd&J6 ökumenikus istentiszteleti szol·
gáJ8/ keretében 8 római katolikus egyház nevében Cz/rjAk
Arpád kanonok, az erdélyi református egyházkerQlet nevében dr. Cs/ha Kálmán pOspók, az unitárius egyház képvi-

sela/ében András; György el6adólanscsos, a zsinatprezsbiteri magyar evangélikus egyház részérol Kovács Erzsébel tanácsos-IeJkész, 8 magyar baptista egyház képvisele-

tében Borzási István lelkész tartottak beszédet. Világi részröl Sz6cs Judit a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Kolozs megyei elnöke, Káli Zoltán a Magyar Diákszövetség elnöke, dr. Bodor Andtás egyetemi tanér és Molnos
Lajos az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke fejezték ki tiltakozásukat.
Ezután az egyházak képvisel6i lsten áldását kérték arra
a 10 ifjú egyetemi hallga/óra, akik saját kezdeményezésre
kerékpárral indultek tiltakozásr8 az Európa Tanács elé. Kolozsvárról Str8ssbourgba, hogy útjuk során minél szélesebb körben tudassák a nemzetközi kozvéleményt a romániai új Taniigyi Törvény kisebbsége/lenes je/legér6'And rtisl György el öa dótanácsos beszé de:
Kedves Testvéreim,
Az Unitárius Egyház képviseletében állok meg ezen a
szent helyen, Kolozsvár l őterének szívében. amelyhez erdélyi magyarságunk egész történelme hozzákapcsolódik,
hiszen a főtér és a belváros minden épületébe s az épületek minden kövébe it1létünk és történelmünk emlékei és
eseményei épültek be és elevenednek meg. föld feleli és
fOld alatt egyaránl.
Azt a történelmi egyházat képviselem, amely a refonnáció lennészetes következményeképpen itt született Erdély
földjén . amely létszámát tekinlve nem sorolható a nagy
egyházak közé, de amely több, mint négy és egynegyed
százados történelme folyamán következetes lsten és emberszolgálatával, egyházi kereteken tulnövö személyiségeinek munkásságával jelentős mértékben hozzájárult sajátos erdélyiségOnk, de egész magyarságunk kultúrájának,
szellemiségének kialakulásához és gazdagitásához.
Minden nap és minden egyház elindul valamiféle bibliaiegyiptomi helyzetből, állepotból, tengereken vagy éppen
pusztaságokon keresz!OI, megpróbáló erőfeszftések vagy
élet-halál harcok között ,sloni élmények és nébó-hegyi álmok"-kal kevert hangulatban, egy jobbnak megálmodott jövendő reményében . A mi népünk is és benne történelmi
egyházaink immár egyezer és egyszáz évhez közeledő európai történelme is egy állandó kOzdelmekkel és nagyon
gyakran emberlelelli megpróbáltatásokkal tehlett vándorlás
képe. És ha időnként néha-néha eljutottunk egy-egy csen~eSebb magaslatra az azért vált lehelővé, mert zászlÓvjvő
!nk - hogy bibliai hasonlattai éljek-e a "Mózesek és Aronak", a világi és vallási erők képviselői összefogtak és egymást kiegészltve jártak elOI. Áldottak vottak azok a történelmi idők. amikor az előttünk járók IÜlOSllopokként haladtak
az élen, mutatva a célt, a jOvend6 járható utjai!.
És mennyi szenvedés jutott osztályrészüt nekünk, Eur6pa szivében egyedül. TÖrlénelmCmk, váno:torlásunk, majd
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Meggyőződésünk,

hogy az egyház napjainkban nem lehet csupán egy őnmagát körülzáró vallásos csoportos ulás.
Az egyház, elsősorban az Islenországa ügyének és az
embemek a szolgálatáért és nem önmagáért van. Éppen
ezért az egyházaknak, mivel lelel6sségük napjainkban
megnövekedett, függetlenül teológiai álláspontjuklól, cselekvő és felelős módon benne kell élniük abban a világban
és abban a társadalomban, amelyben hivei is élnek, akiknek szofgálatára elkötelezték magukat. Ezt a felel6sséget
ma erdélyi egyházaink is megértelték és ezért részt kIVánnak és vállalnak azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyek hIVeink problémái és amelyek sértik az ernber meltóságál, korfátozzák szabadságát, veszélyeztetik
kultúrájál, identitását, ;ogát az anyanyelven való tanuláshoz és ezen keresztOl jöv6jét és megmaradását.
A ,.kiáltó szó" ethangzott a július 27-i debreceni és a
szeptember 2-i székelyudvarhelyi lórumokon is. Kiáltó szavunkat kOzös istentiszteletünkön is hallatjuk. Tiltakozásunkat fejezzük ki az uj romániai TanOgyi TIIrvény diszkriminatív, anyanyelvi és egyházi oklatásellenessége miatt.

•

Itt állunk most mindnyájan, nemzetiségi létünk ~atárkö
véneI. Nézzünk előre , merjOk fel teendl.linket. Erezzük
meg, hogy "életOnk Hóreb hegyén minket ls elhIvott az Isten ' s határozzuk el, hogy mindannyian közösen, egyaka rattal a széthúzás luránl álka nélkOI, keres6i és harcosai
leszO'nk az igazságnak. Hogy magunk ls utat mutató tüzoszlopok leszOnk, hogy sem jóban, sem rosszban, sem alkalmas sem alkalmaIJan idl.lben le nem mondunk arról,
hogy k'ŐZÖS ügyeinket s az igazságot szolgálju~. Hogy
imádkozni és dolgozni, küzdeni és ha kell harcolni fogu".k
azért, hogy megmaradjunk és a minket k.őveléik~ek, az.utanunk jövőknek, gyennekeinknek, unokáinknak Jövőt bIztosasunk.
A gondviselö lsten áldását kérem min~en igaz es ne~e.s
törekvésOnkre , anyanyelvOnk és Iskolá~nk megmaradásaért folytalott közös kOzdelmünkre, népunkre és egyházainkra_
A gondviselö lsten áldja m,g ogyOnkért áldozatot vállaló,
hosszú útra induló if}ainkat. Amen.
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Jenő
Engem Jlem 6 vonzo!! az uniTanusok családjába, de 6 tartOlt ilt.
Lénye ft pes tszenU6rulcl unitárius

gyulekezel

kovásza . összetartó

oreJe volt. Mindenütt 011 volt. ahol
segflenl. lelki táma szt kelleti adnI.
Kedves lényéből áradt az ember-

szerete!. Ahol megjelent. még ft
nap is "felragyogott", ahogy mondani szokás az Ilyen lipusu e mbe-

rekre. Pedig bizonyosan neki is
voIlOk és vannak saját problémái
gondJaI. De ezek nem látszaUak
rajta. Lelkének oázisa mindannyiunk lelki menedéke volt a havan-

na-telepl kis unitárius templomunkban és mindenütt, ahol 6
megjelent és megjelenik. Mert hív-
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ják. vá~ák 6t soklelé.

6

nemcsak lelkész voU, hanem

mlndanny'iunk barátja, és az is
maradt. En katolikusb61 tértem át
az unitárius hitre, bár nem konlir-

máUarn. Kedves városom, Debrecen, a kálvinisták . Rórnája". Eb·
ben ft városban - részben idegenvezetöként - ismerkediem meg a
reformációval. annak a hIttételeivel és szerettem meg a protestantizmust.

bácsi

Amikor a XVIII. kerületi Havan·
na·lelep melletti KISZ lakótelepre
(mosl Szen U őrioc-telep) kerultem
házasságom révén, akkor leltünt
nekem a maga egyszerüségével a
hatalmas belonház-kolosszusok
kOzön egy kis erdélyi s!Ousú, ér·
dekes épftésO .ternptomka".
Hamarosan be ls léptem a
templomba. Eppen istentisztelet
volt. A szószéken egy szuggesztrv
erejO. Idl5sebb, de roppant fiata tos, dinamizmussal telt patástos
lelkész, dr. Jakab Jenő beszéll.
Annyira érdekesen, lelkesen vé·
gezte a szolgálatát, annyi életerő·
vel, szemében tükröződő ősz lOte
hitlel, tiszta szívvel, becsülettel
szolgálta Istent, és vezette az Istenhez vezető úton a kis gyüleke·
zetét, hogy engem IS megraga·
dott.
Amióta évekkel ezelőtt először
léptem be ebbe a meghitt kis
templomba, és megismertem egy
csodálatos embert, vallást és vallási közösséget. magam is az
egyistenhitet gyakorlom, és Jenő
bácsi révén ismert em meg egy
csodátatos, a református vallásból

származó hitel, az unltallzmust ls
és ezt a hitet képes vollam a lete:
ségemmet ls megszeret1otnl,
Keltöt nyertem ezúton: dr.
Szentgelicei
Jakab
JenOben
(mindannyiunk Jenő bácsilában)
egy nagyszerű embert Ismertlel.
tem meg, és megismertem a leg.
magyarabb vallást. az unltnrlzmust.
Jenő bácsi 1995. szeptember
~4.1. úr.:acsoraosztással egybekö.

tott 6sz1 hálaadási istentiszteleten
köszönt el tőlUnk 8 t évesen.
Egy nagyszerO közösséget és
egy nagy feladatot hagyott utódjá.
ra. Rázmány Csaba lelkészre:
olyan hittel és lelkesedéssel ve.
zessen mindannyiunkat tovább
vallási életünkben, mint ahogyan
azt Ö tene sok-sok éven át mindenhol, ahová kötelessége Öt az
élete soran szólItotta.
Minden jól. Jenó bács! a továb·
bi életedre. Maradj közonunk.
szeretteid, barátaid között mindörökké!
Halasz Istvan

Búcsú istentisztelet

•

Szeptember 24·én vasárnap. 6sz1 hálaadás napján. ezen a
Jellegzetesen unitárius ünnepen egy unitárius lelkész bllcsllzott
a szószéktöl. Talan nem véteUen, hogy ezt a napol választona
dl. Szemgencei Jakab Jenö lekész elkösz6nni gyulekezetétől.
ÖS~ erdélyi undánus csaladból származván életet a magyarság
k az urutanzmus ügyének szentelve, 81 életévet betöltve bu·
csUzott el hNeltől. barátMóI és szószékétól.
8ücslllstentlszteletén, metyen hf.lei, barátai zsúfolásig töttöt·
ték meg a pestszentlóriOCI templomot. lelen vo!tak a magyar és
az erdélyi unitánus egyházak püspökei és főbb tisZlségVlse·
lői.

Egyházunk és annak minden tagja nevében köszönöm m~
mindazt. amit egy életen át ezért a mi kedves klizösségünkért
tettél és klváf'lOm acljoo az Úristen hosszú. békés boldog nY!J!I'
dijas életet. hogy eddigi fáradalmakiat bőven kipilenhescl. Ele·
ted küzdelmekben bövelkedö idlls.zaka után jÖJÖn el az 6szt ,tel·
lemlő, letisztult megbékélés ideje, annak minden megnyugtató
derilje. Velem egyutt egyházunk minden tagjoltestvértr:ent, me·
leg szeretettel ölel mosl keblére és kf.tánJa, hogy ez az időszak
sokáig tartson, es aZI sok-sok éven át élvezhesd mindnyálun)(
örömére:

Az rnát dr. Szabó ÁIpBd prolesszor mondla. az urvacso·
ral ágendát dr. Erdő Janos püspök. Prédikációjában dl. Ja·
kab Jeoo szeretenel emlékezett meg mindazon gondnokai·
ról. presbitereiről. hiveiröl, akik az egyun tö!tÖl1 évek alatt se·
gilségére voltak. hogy testvén egyiNé13f1ozá.ssá kovácso·
I6djon a gytilekezel.
Az IStentisztelet után dr Peterfy Reka gondnokasszooy
köszöntötte elsőként a bllcsUzÓ lelkészt, majd az Erdélyi
UMálllJS Egyház képVISeletében dr, Erd6 János püspök és
dr. Szabó Álpád prolesszor következett. Or. Szabó Árpád
telOlvasta egy régi barát - aki nem lehetetl 111- Szabd Dezső ffy. kolozsvári lelkész köszömö soralt is. A Magyarországi UnMnus Egyház részéröl Bencze Mtlrtoll PQspŐk és dr.
MUlVlJy Samuel 15gondnok kÖSZÖntötte. Végezetül dr. Murvay Samuel t6gondnok beszédéMI Idézilnk: .Egyetemes
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl. ..
Perczelné sz. Kozma Flóra [1864-1925]
Az uMánus egyházbiln keveset hallunk azokról az aszszonyokl'Ól. akik az irodalomban kife~en munká~águkkal
tellék Ismelfle nevukel.
AllludJuk, hogy a magyar es az unrlárius Irodalomban a
néhai Unitárius püspök, Enyedi Gy6rgy az, aki elsőként
szól . Glzmunda és Gisquardus története" elmO munkájá·
ban il nöl< megbecsülése menett. Aztán a köveTkező, a
XVII, $lázadban Kolosi Törők István ( 1610-52) unitárius
lelkész .Az asszonyi nemnek nemességért'Sl, méltóságáról
és dicséretéről való ritmusok" cimCí, 224 szakaszos versé·
ben áll ki az asszonyok mellett Ezl követően 11 XIX. szá·
zadban fanghné sz. GyujIÓ Izabella (L. Unitárius Élei
1990.5. sz.) irodalmi munkássága blzonyllja a nőknek az
irodalom lelÜlelén val6 helytállását
Ma a XIX. század második és a XX. szazad első kél évIIz&<fében élő és munkálkodó Perczelné Kozma Flóra unitárius jrÓl1ővel foglalkozunk.
Percze'n é Kozma Flórának. az "unitárius nőapostor· nak
életrarzával kevesen loglalkoznak. Nevével gyakran találkozunk az emlitett időszakban egyházllaplainkban, löleg a
budapesti Dávid Ferenc Egylet müsoros rendezvényei kapcsán. Méllalói közölt van dr. Boros György. későbbi püspök, és foglalkozik vele - mint modern teológiai elveket
vaHó magyar unitáriussal - Wilbur Morse Eare .A mi unitárius örökségünk" címO (1937) könyve is. Életrajzával nagy vonalakban - Zoványi Jenő "Magyarországi protes·
táns Egyháztörténeti lexikono-jában ( 1977) lalálkozunk.
amely leXikon jellegénél fogva csak rövid adatközlésre szorftkozik.
Ha egyl!evetlük a Perczelnével foglalkozó saflóludösi!ásokal Zoványi lexikon-közlésével. a következőket tudjuk
meg felőle:
Fejér megyében Baracskan szOletett I 864·ben, reformá·
tus családban. Apja Ferenc, a magyar lótenyésztés egyik
megle/emlóje, anyja Domokos Judit. A szülők, minI egyet·
len gyermeküket, gondos nevelésben részesaik . 1884·ben
házasságot köt a katoliku s vallású Perczel Fe/enc tisztvi·
seiöveI és Budapesire köllözik. In Ismer1<.edik meg az unitárius egyház tanaival. 1893. máJus 9·én férjével és három
gyermekükkel az unitárius egyház tagjai közé lépen.
. Irodalmi munkásságának kezdete erre az Idöszakra esik.
Ir az Alkotmány. a Magyar KözművelISdés. a Budapesti Hir·
lap. CI Magyar Nőegyesiiletek lapja, a Magyar Szó, a Nemzeti NŐnevelés . a Nő. a Nő és a Társadalom. az Újság és
az Unltánus Közlöny címü lapokba. Munkái túlnyomó többsége vallásbölcseleti, de nem Idegen tóle korának egyetlen
más, általános éIVényú problémája sem.
1901·ben Budapeste_n is megalakul a Dávid Feranc Egy·
let, amelynek elnöke Urmössy Miklós miniszten tanácsos
mellell, mint társelnök: Poczelné Kozma Flóra. tit hangzanak el a kor .modem" unitarizmust tükrözó felolvasásai.
Ezeket a felotvasásokat Elekesné, az Unitárius Egyház
címll lap 1927. dec. IS·j számában megJelenö .Hit és tu·
dás" cÍl'nü tanulmányában egy·egy külOn .imakÖnyvnek"
nevezi, amelynek legszebb része az, amety az ember Jé·
zussal foglalkOZik. Ezekben a részekben Perczelné - r~a
Ale~i Elza - (Unitárius Egyház: 1908. 1. sz.) .,beszélget és
vetCink gondolkOZik:
A budapesti Dávid Ferenc Egylet mellett lelolvasásokat
tart a Magyarországi Nőegyesü!etek SzÖvctségének kÖzgylllésem, a Müvészet és Müvetödés Magyar Nök KÖre is·
merellefjes~tö eSlélyein. A Magyar Békeegyesütetek ismerene~osztö íiléseln. a Feministák Egye5Ciletének nyitvános
értekezletén. az Állandó Béke Magyar Blzo1tságának nagy·

gyűlés én. Mint előadó jelen 'lan a po~sonyí PrOlestáns Irodalm. Kör. és a Temesváron tartott Gye.mellvéd6 Orszá.
gos Kongresszuson .
Perczetnének a kulOnbözö lapokban meg,e'enö cikke, és
felolv~sásal - a néhai erdélyi püspöknek, Ferencz Józsel.
nek alclnlOll . Felotvasások és közlemények a modern 'lal.
!ásbólcsészet ós szociológia terén" cimü könyvben jelef).
nek meg. E kÖnyvet dr. Boros György a Nök Világa cimCi
lapban (1908. 3 ..sz.) .egy mélyen gondolkodó lélek vallás.
téle Iének" nevezI. E munkában a szerzö tisztázza a vallás
a modem szocializmus és a modern nő fő kérdéseit.
.
A kónyv kiadásának érdeme a Patna irodalmi vállalat és
nyomdai részvénytársaságé. A könyv lelöt Póteril Dénes
akként nyilatkOZik, hogy az ,.a szabaclelvv vallásos szellemnek gyönyörűséges hajtása."
. Dr. Boros György azt í~a, hogy a munkában a sze rző belát a teológiai és a filozófiai kérdések mögé. Túllép a misz.
ti.k~s filozófusok hal árán, és a relormcltorok légkörében ta.
lal,a otthon magát. Szívesen használja a XVI. századbeh
reformátorok fegyvereit.
~ Di.vatszalon cimü lap (1908. IÚ!. 1.) kritikája a könyv
szep. tiszta magyar nyelvét dicséri. Tartaimát a tudásbó\ és
a ncmes gondolkodásból fakadónak mondja. Alexi Elza
szerint a munka azoknak ajándék. akiknek lelkéből a keserű megpróbáltatások és a meg nem haJlgatott imák kiölték
a hitet, vagy akiket a jólét és a fóldi örömők elszaknanak a
minden anyagon felUi álló legtökéletesebb lénytöl.

l

•

A kónyv második kötele 1915-ben jelent meg. Jövedel.
me aháboruban megvakult katonák megseg~ését szolgál·
ja. A 600 oldalas, 41 közleményt a .korán elhunyt !lu és jó
férje" emlékének szenteli. Az itt megjelenő közlemények
főleg a n6-kérdéssel foglalkoznak.
Miben áll Perczel nének modem un~arizmusa, és mi a jelentősége annak a Magyarországi Unitárius Egyház életé·
ben?
Köztudott , hogy a mai Magyarország teliilelére az unitá·
rius vallást az Erdélyből származó, és a magyarországi ré·
szeken főleg II fövárosban - Budapesten - megtelepCilő
hillestvéreink hozzák magukkal. Megjelenésük az ortodo~
protestantizmus részéről gyakori ellenállásba utkÓZlk. Az. I.
világhábon.í utáni korszakban az egyházakban is megindul
egy bizonyos fokli modemizálási törekvés, amely elsősor·
bar> II dogmák ellen i rányul. Perczelné, mint a modemlzá·
lás egyik szöszolóJa - az unitárius egyház tanainak - a
korszellemnek megfelelő átformálására törekszik. Monda·
nivalója nem új. de ahogy azt elmondja vagy leirja. a fnssesség erejével hat.

•

I
I

Figyelmet érdemlő az a bátorsága, amellyel DáVid Fe·
rencnek legnagyobb érdeméül Jézus istenségének elvetését lartja. Szerinte az akkori unitárius egyház kellős miSZ'
szióval rendelkezik. Egyfelől bizony~ania kell. hogy eszmél
a legszabadelvüebbek. másfelől humánus elveit a nyilvá·
nosság közkincsévé kell teoni. Me~a.élése szennt az. u~ita·
nzmus eszméi nem csak az egyháZI, hanem a politikai és
bölcseleti életben IS képviselve vannak. Megátlapitja, hogy
az igazi erl<ölcsnek nincs szuks~e _a c~k és a legendák támogatcI sára. s a tiszta er1<.olcsot telunll a mo~m kereszténység aJapjának. Korának zavaros, békétlen Idősza
kában. a xx . század hatalmas. d,:. békés f~r?nek a.z
evangélium nevelö. túreImet elOldézö IIlozofoal erejet
mondja.
Lőrinczi István azért órtékeli Perczelneben a .nő·apos·
lol"-t. mert dogmatikus té teteket öntudatos lélekkel. erös
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hiuOI és sZ(llOlol1ot vis..z A nyilv/lnossóg 016. (Unilá rluS KOz·
100y. 1905. 6 R)
JÓ2An M,lJós, A kérollbbl püspök szorinl Porczolnóbon II
nyugati mil\fllllSeg Kelel oVAngéllumávAI &gyest1l
A N6k VilágA clmil ogyl1l.\zl Inp (1908. 1. sz). Porczoln61
mJndon01t moglalá lja, Ahol JÓlékonyságol. humanizmusi és
jóságol kell gynkorolnl
Az Unitárius KOzlOny cimO lap (19 16. II . Sl:.) olyannak
mulalja bo. minI aki nleg van gy6z&1ve arról . hogy bocsü·
I8IOS jó s..zándékkal jóvá letlot lonni az olyan ügyet is. me·
lyet mások rossz hfrbe hoznak . Emancipáini aka ~a ti n6t.
hogy Onvt\dolomre 65 beCSületos életre odzOdjék. Perczel·
né - Irjo az Unilárius Ér1 osfti5 (1936. 2. sz.) - annok 8 világ·
nak oli5lu1ára. amely a hilol OSSzokOtl a legtisztább gondol·
kodássaL

Az unllt'arius egyház .ni5ApO$loln' 1925 dec be
lojezl btI 61t1tól I3Aracskán. lU lIolyozlk OIOkO~u;n~~~n
1926 jBlluá r 3·án. JÓZBll Miklós. Akkori bud·......s ll tot•• '
Ilolg(alalóval.
....,...
sz

~ POrczolnóro VAló omlékozÓSI Nylrody Gózéné

k

UnrlállllS KOzlOnybon (1943. 8 . SZ.) m09loloni5 U~i~.r!!
On ludat" .elmO cikke emo Soraival záfjuk: .0 von karunk h~
vO un"tHlus nagyasszonya. IrÓSalban. 1010lvasása,bAn hArCO l oz onyo.golvil kor felfogása allon. ogy szobb jOvo 10M•.
modá sáÓII. VégOI P8rezolné szavoli Ozokben Idézl..A '
halnd.ó sunkhoz hit SZOkSóges. moly lálnol<i alommol :~
az oll~vo ndO nomosobb korszak olé. Hit. moly nom kOI
n8m bilIncsol 10 ogy holy' o. visz és lolkosft ogy mn ..... Slt .
cél Irányában.'
,.... os
Kele men MIklOs

Homoródmenti harangok
Bud~ I)C..<t .

•

Nagy Igmk: UtCl1 2
Bclvdf"()si kll re ngc tcg. IJc fo rdulok a
kopun. é.~ llI~r wdom is. hogy mcrI"C
kell Ulcnncm. hi s/c n h:ll hltSli k " hlln rng . II I. istcntlsztele tre hfl'ó hllrang.
FU rcMI. III. t pülctbcn ninescn hnrlUlg.
ts nenl IS ugy $/ól. rnimhllll fejcll1 fcleli h(rnb~ló7 na .

OC nem

so~

idtlm va n ele n lüpr.::ngeni. !llert ,n~r !ll 01'801111 i, mcg:./ólal. ts ~ l ct C ~. nchog)' el ~éssd . Tel e
van 11 te mpl om. hi szen mOSt VIII\ a z
tlst.i h~laadás ün nepe. AI Úr megá ldOlIII ~~erc ldé\'cl IlIlna ~ a vallásnnk
IIZ ünncpé l.llmcly _ bM löhb fVS1;lzu-

dos -

esa ~

ki~i ny

~ Ölüsstgde l

11londhm magllén1\k. Bcs{l t 1\ nllp. é.~
cg~1.C ll kil1 ön lellc.' a fé ny. amint III~zürÓ(h~ n fCliICIl {lvcgahla ~on,

I

•

Awln rncs kcl.d{)d l~ 11 1, is tenti ~lIc _
IcI. A Iclkfsl.. llk i 11 ~z6~l,f ki h.::uflkl
mondjn. elclllu két évvel még Homor6dS/e n lrn~rtotlban do lgolOtt . A bibliai vers. :nnit idéz és kibolll . nn'61
s1.61. hogy mi M. :lIl11 tllZ Atyu clv ~r II
gyennc ~eitó1. 1\ 1)eoS/éd pedig c l1Il0ndp. mi vel IllflOznll 1\ habnd,j az
Uráml~ . ha e rrc i l!a/~1n odaIigyeIne.
( EzI a figyelmet _ amely cgys/ e n1cn
cSllk ~/eI"Clel böl és alItnithól tevlXlik
os~/.e - tallin ncrn is l'lI/m6//(1/I ke lle ne I"t'"rir. honcm ir..isrr/~u kc lle ne
'rr(!t,w lll. emh.:rnek.) I)e gyllrl ós~ .
g"nkl>llII. ri mi ndcnnnpok forgmngí1_
han . mcgfcledkcl.ün k ~la,,"CI6 küu:lCl;ségclnkrtll. l..cgaltibb {"mepcken
prób~ lj ul1k IIlcg szá mOl ve ln i ()nl1lagun ~k il l. és póloln i \'8 1all1l1 óri á..~1 mu.
Ins:wlsolll kból. A besl.&I IcnnéSl.c les
volt. 6!.1I11( <:. 6 arru ~ é~ II C!l e il hull 811161. hugy IlUfclé ford uljon. hugy IInI1mgti])ll néJ.len
K (~vcl ~ezcU at iif vllesortlrll re l~ é_

~lft6 hestéd ( ~ol{Rwtiri

leolngirlil

~l.{)lll:l It!ln!l). !lmcl y minteg y fo lytnu lL

szószé ke n elmondottakat. Arról
s1611 . hogy al lirvaesorn SZerele l :II•
dOl.llt ISlenne k. és egybo: n cm Mkczés
J é l.ll.~ é lctére és hnlálám. El h:mg/.ou (I
I c~ t IlS. Márk cvangéliurnil 14. 22- 24.
Furcsll n hlltlgzi k II nnpsuglirban ra·
gyogó tcmpl omban: "vcgy~ t e k. Cl. nz
é n leSIc In": mnjd: .. Ez RZ é n \'érem. o
szovctség vére ... :. I~urcsn é rlés ke rit
hat u lm ~ ba - Jé zu~~l1l, Jb .usoll kc re.iz·
t1l1 . il7 Atya próMlta érzé keltc tn i
gyerrnc ~eh'e l /I s l ere tctél. Ali a sl.eretclet. ilmd)' re lé é lclü k sor:ln az embere k csu k ttire kedhe lne k, dc e lérni
ne m val 6szín(i . hogy sikerül. Füldi lé lünk II cm csak idtlhc u véges. Ichető
ségeil>cn. felfogó ké pességünkbcn is.
Egy m:ísik. e rnberi Ic he t6sége kke l
fólfog
, hmó slere lCltneg nyi Ivánullisa
117 Ur nak 111. II nil]). a Iwpsiltés. mert
o nll an j lin il fény. (HUllln jön a mc leg.
o nn an j ön mogll az é leI. Furesll n kevcre(lnek hcn nClll [I I. én6e k , Anllll.
meg Jézus. meg Jél.us tcsle - de hol n
nb ll (t'J'II'. ~d mun~m kél.l.cl foghm 6u n
Illi il nllp'l Hnllgntom 10v(il1b II h.:sl.é dCI. II kc nyé rrŐ I. ami .. nIlI!;n nl é lc!"'.
hiSl.cn Il:ljIOIlIll fogynssluk.
II

13s a hor"
Al.t(\ n megkC7.dlldik ill. Ilr vl\Csom OS/.t(\S. A ké lle lkésl kt l fe lé mdul n
~/.ósl.ék ellll. és csod ~ l lltosnn össl.e·
hango l! ritnlusbun ~S korcogr:Hid"al
~djll II ~e n yérkod:lJ _ üsslcv ilhlll II
IdIllJei. ~(~~I.ünörll. Jov(\bblé l'. Kij'·ctke/.i k il hOl'. A kel)'hcl :ítnYlíj ljn :,
lcI ~és1. áh'es/j a hf\·/S. h.:lckortyol.
(~s~l.c\" llbn n tc~illt e l _ !chcl-e vllba ll
kifejc /.lli . IHI mind en \'Il ll c gy ilyen Ick,IllClbeU '! - , ,·is~/uudjil . kcmHh'cl le tUrIi. luvábhlé p. Kifogy :I kchc l)·])61 ti
bM. ~s cgy ~ancsóhó l Ul dnatlill enck ,
Arllll )'~1Irgo Ilal bll ~~ lL lI cili II ~:rIl C"Ó

cs~~n - úgy omhk ~ l

mllllhn

(I

~ c hc l)'be .

szél lcngClné UI. ércH kn MSZO~ :lI II mcztln. 1i0u.lirn ér :I lelkész.
~ t\"e'l.em n kelyheI milye n 111 m cz,!
~s n ~kor hi~telcn meg fogithnodxhk
benne m: ll l. Ur s/eretctéllek honlol.ó.
ja - II nap~ lIglir - mlbc:n slir([ s(\dlk a
legjobh:rn1 i\ bÚ'.iI$l.elnbcll és lI SlIS.
Itbzc mbcn . Ubböl 1 c.~1. n ke nyér ~S il
bor - Jézus jelképes tCl;le ~s '·~rc.
V(\rhnt-c c mhcr ennél több kegyet és
slcrcttlc t'/ El ég.e va luhh is III n SIC retet. 1111lelyet emberi 11l1\'() l!unkbitn
tovább tudun~ mini mti~ok n:lk ',
Vé~e nl. r'lr\'ocsordn:lk. A sl.o l g~ lul>
tevIS k Ictilk llrjdk IIZ Úr o~/.t ul dl. Kuc·
ritik II nIll II ~ 1.1I71K,h hll117cl1 Icrftl'il.
amelyc n két amllybl liu ~ ör bcfogjll n
ke ly hcl. Amikor dl éJlnd ItZ IlSzllllló l.
ponlosan nw " a k6rlln. 1111lit II két koI~s/. ké llCf.. IlI egJlihe ll II nnp SlI glIl"1l.
Vélet le n - mondj lik il ~I.kcptikllsok .
Én úgy é rlem . az Úr Jeiét adl a Imnak.
hogy ele n II napon kedvcs "olt sl.i·
mllra e nnd II kÖl.üsségm·k n1 didolu,
ta.
Áld:lssnl - im d,'ul I1tJ ~ra boc~!íl m
lik n ~y üleke/.ct . S1.ÓI :ll orgo nn. ~S
ismé t megsr.ól1\lnok a Il.Irtlngok
Tcn néslc tes emberi kl v:lnr.:si~lIgOln
ne lU hag y b~ k é., . r. h:gk érdclIl . hog)'
IUll ycn h:lr:mgok SI6I n:lk. és cgy~lm
hin. ho nna n slól n ImtlLng , - I1nng {dvé lel. Mind en VaS~1'1IIIp cg)' rrt!íS I~
homoród men li ICll1pl ol1l Itn nlllllJn
~l.ólll l meg n nmgnós/jll~,gró1.
n ~ t pers/.e. NlIlcs !Il UIIII eSIJd~I 
~ O/lll . El cgy IUlitdri u, 1~lenll~lIc1cl
vo ll . c rd~ l yl ,nllil~. sl/)lgáll:L~ erdélYie k. Hn Ich (\1 Budnpcstc lI il N.lg}
Igllde utca 2-<1. s~~nllj ép,l1ctébCII
rmllrd. r$le nIlS,lclcll1': hf\' n h.lrnng.
ilk~or a7 il Homuród mernéről ~/óI
Bett y l eb
II
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IRE Konferencia Verbierben
AI clmul1 nyáron II svájcI IRI' ( I nlcrnUlional

Rdigi(\u~

C:élun ~ c.~ SI~1ndélo..unk. hogy Erdélyhcn és M:.gyaror-

Fellow<tup) !IIgok vánuk és lállak veooégül bennünket a
Sl.ágon is mméltiihh limai réPtvcvl'ijc legyen a konfercn_
Gen fi -lÓ ~öl.cléhcn rekvő \"~ro~~áhan. II hófödte hCgyCMíciIInak. így minden lehetőséget 'llegr:1SI1dunk. hogy Euró.
csokkal ~üf01ölcll. IcnylÍg/\llien sll'r Vcrhlcrbcn.
pán kívüli Or.iIA'igokból i~ fogadh:l,sunl.: régi IlIel\'c leendő
IR I' tagokat.
S,!illáshc::lyünkcl. II t:lg;!' r.~hál.al - melyne\.: kényeImét
cgy hélen iiI élve/henük - 1800 nl magasan találtuk mcg
Vége/.ctül ezúton I~ ~/.crctflék ntllldannylUnk nevtben
későn éjsmka. al. éber 6 barálSágos vcrbicn lakók. valakÖS7.Önetel mondani a Magyamr.iz;'\gl Unit.1riu, Egyház és
mim II helybéli rendőrjárőrök l<itartó segitségével.
a7 IRF vC7.ctihégénck. hogy IcllCtóvé tették ~clmunkra al
Annak ellenére, hogy C7.cn a déli vidéken szinte 10:11-:11'6elutaz:Lq. részvétclünket. új baráts:'i.gok mcgszülct6ét és a
tag franciául bcs7.élnck. mégis majdnem Ilnndcnk ivcl tudmár meglé><fj ismen.:lségek mcgcrlhítését!
!Unk angol ul vagy nérnctul társalogni. Ha mégiS nyelvi nchézségeink adódtak, II konferencia somn SlcrlclI tapaszSt:crctcllcl várom minden érdek lődő jelentkcdS<:t. aki
talatainkbóJ bátran mcríthel1iink, hisl.cn a wl(,lkol.ó témája
szívesen részt ,"enne az IRF tc\'ékcnységeibcn. és al'. elköII KOMMUNIKÁCiÓ volt. Hál.igazdáink különféle cso~
vetkczendő konferenc iák S7.erve/.ésébcn.
portos játékokat 181:l.llok ki. clőadásoknt S7.cn·C7.tck. sőt
megl~togattunk cgy Iclcl.:ommunik.iciós kö~pontot is. AI Fodor Ildikó
kllhnunk ad6<l01l kipróbdlni. hogy;ul fCJc.thctjük ki
énésdnket. gondolatainkat. clképt.cléscmkct V:Igy
tapaszlalatuinkot ;lnélkül. hogy nyclvünkct és l1<1ngu nkat hnsználmínk.
J5r!Ull k sÓbányiilmn. rcstcttíink l.: el'lÍ1t1iát. csónilkáltun k barlangtal'on. és megm[bf.tun k egy 2400
méter IlIngas hegycsúcso!. ahol llIindannyiml kedvü nkre hógo lyó/JI:lttunk!
A napobt áh ítattal 7.tinuk. majd II közös éneklés.
éne ktnnulás követkef.ctt. nlclyet Miklós Lcvcnte kísért gi tárján.
A hét somn két a lk:l lornrnal hOSS7Ú órábt töhöttünk cl al.l.al. hogy 1I"1. lRF jövőjéről . Icvékenységei·
ről és az c1 kövctkel.t:ndŐ konferenciákról I!cszé1jünk.
Az utóbbi téma Ilekúnk rn:.gyarokllal.: ~ ilZ erdélyi
lÍ3talokllal.: egyarán t különösen fontos VOll. hist.en
1996-ban Erdélyben. 1997-ben pedig egy magyllrorPeo;i Ua l ~l'.S, " I ikhí~ I.cvrntr, l'o mlla Ka tinka. fodor Ild ikó.
s7.ági városban kerul megrende!.ésre;1 Ilyári. nemzelGyerii O:h ·id. \';ld;ldy n ~ r b~r;l
közi találk07ó.

Magyarságkutatásunk helyes útja
Kerrils körisbell eimmel poriréfil·
mct láthalIunIo.. LászM Gyll/(I pro·
fess7.Qrról a TV I, késő C~II ad:bában
s7cptcmber 10-én. A eimhcn jcll.ell
kCllösség végigvonul ,I nagy magy:lr
tudós élctén ~ppúgy. mim a wdo·
mányos kut3ulsaiblLlI fclt{jruló magy,lr
tönénclc ml!cn.
A"I. ösi uni t áriu~ család ból származó tudós kellő, indíl1atá~ról best.él.
Éde~anyjáiól a lCrai természetél. a
mijvéS1Jlajlam~t. édesapJátóllledig az
énelem fcgye1rn~t :, tudományos vénát örököltc . .. R~szbcn anyám. rést.ben apám életét élem:'
Ifjúkor.,! kCIIl'is áll1l1l is mcg"aI6sul1. hISZ nagy (eslő és nagy lforténé'l.
~7.creteU volna lenni, Ha nem cSll1ált
volna m&t. nll11\ a tudolll.1nyo~ pontO~:'tggal rncgltlkotOll 50 kép a hon-
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foglaló l11agyllrokról é~ a kCllős honfoglalás tudományos mcgalapol.ása.
akkor is bctcljc~ít et te iijúkori áhn{)t.
De ú ~ teljes életet l11utCl l111 be n magyarságról mind II ~géS7.ctbcn. mind
~ kép7.őrnű,'és"l.ethell.

kCllüS honfoglalás s!.cllcmében II
magyarság kellŐS történetéről is S/.610l!. ami még tudományos ahlpuss:tggal nincs kidolgQzva. Eddigi kulal.isni
nlnpján. amit n magyar. orosz króni·
kák. bil.lÍnei források. török feljeg)'!.ésck. af. aV:lIkori 6. honrogllll:bkuri
temctkc7.6ck. a nag)'s/.cnll1l1klósi
kincsek. névtani kutl1l,b.ok e1cnll.ése
~vcn lán rcl. egy páratlanul úgahnas
lényt tükrö!. a m'lgyarságníl.
A

dc lénylegc~u
cg)'más mctkll. alan és r-olölI é lei néAl egy

gyökerű.

pességból gyúródolI egybe a mm magyarság.
AI orosI krónikák is első menet·
ben nugy tömegű fchér ~gorokról.
későbh rekete ugorokról (Arpild népe) te~lnck cllllitól. Dc ha II zenei
kutm~sokra is nézönk. lll. uri osztály
ze néje. atudy mindig EufÓpáhoJ. igaI.odoll. p,lrhuWltlosan 011 éh II ncpi
zenc kclcticsségét n1cgóril.ve. Ebben
:t !chárásb:ln m:hik nagy tudósunk.
Bartók Béla i. úllom munkát ,égzen.
BC7.uuk bennc. hogy népitl1k életének
tudom:irtyos bemotatása méltó folyra16kr~ m/ál at Li) ludó~ nemzedckocn.
Kcrjü~ htcnI. hogy továbbra is únt/.c
meg n~g)' tudósunk s~ctlcml fri s.csségét. '" Ldllyilha.sa al új nern/.cdéIo..ct n hcJ}cs úton .
Felhős S za bolcs

.At /9BZ$Ilg tU ISII/{'
/ÍSZI8$$6g8.

tmb8rW c/I8k hB
s tl$zerlnr él.•

~/el,

Ratkó Józse!

A $zabmúlvu protestáns kör irodalmi pályázatára beérkezelt alkotásokból adunk közre:

"Csak tiszta forrásból"
Hogyan jelenítsük meg a nemzetet?
(Bartók Béla népzenei el őfutára az unitárius Edvard G neg)
A bartóki ~vfordul6 kapcsán emlékezzlInk meg Banók Béla
unitárius el6fulánlról. a norvég Edvard Griegrol ( 1843-1907),
aki nelTlCSak llerelCU Norvégilijához. hanem a tiszta jétusi hithez

is szorosan kötMöU,
..Nehéz egy roemzeli iskola megalapftójának lenni. Hazafias
himnuszolGIt. népdalok modcJlértékG fcldolgodsát váljlik Ömöl.

•

Önnek kell megadnia az orsulgnak Bzenei identitását, egytill kell
mllködnic nClTILCli drámafrokka1. hogy létrehouák az új szfnh:i·
Ul. amely a nyelv egyedi v01Hl1 is reprezenUllja, ~S megrajzolja a
vidék h6!ICiL"
Grieg. aki l SO évvel ezdőu szOleten. e felvázol t kll!detést pél.
damut316an teljesítelle. Úgy ért1.zU k, mu nkáiban mindig is tuda·
tosan jelenlli meg a nOMg ncm1.ctel. Ez perszc sok esetben kiesit hi~nllllossá teszi. s nem tesz jÓt mO~eiroek .
Emiall ~égig Olt leselkedik rli az ünnepélyes scmmitmondás.
Amikor meg lehagyja a p61.okat. a kOnnyli folk lorizmus. a szalonos csábítás ts a s.zentimenlllli7.mus fenyegcti.
Gricgben mm::s meg egy Sibelius vad credetistge. cgy Falla
arisztol;:rutikus szigonlsága, egy Banók újrateremt6 géniusza. Az
ő 7.C~je gyakran cs ak a második vonalat jelenti. Az hil.toS, hogy
a mclOdián. való nltallilásnak ~an valami közvetlen bája, frissek
a szinei ts magukkal ragadóak a nlmusai. Az is igal, hogy tiszteletre ~Itó a hangs.zerelts.e. festői trúke igazi gyöngyszemeket
ered~nyc~ ts a h:umóni~i nem banálisak.
De zt~~t hallgatván gyakran eszünkbe jutha! Debussy g0.nosz. de igaz mondás.a:
..Az ember a llJjtlban egy rózsaszín ts aran~o$ kis bonbon ízél
énl, amely mmtha hóval lenne megtO!tve'·. Am ~gsem ez jelenti a teljes Igauágot. Grieg kis termelIi, törékeny férfi, ragyogó
kék szemekkel .mindig vidám, energikus m(il'tsz volt.
Igazságszeretli. tisztalclk(i emberktnt az ifjúságot is pánfogol-

•• Uszt Ferenc is felfigyelt tehetstgére. s cgy

dicsérő

levéllel
tisztelte meg a norvég unC$zer/.6t. aki Rómába utazva találk0ZOlI az ünnepelt mC$terrel. USZt segítstgc. bátorftlIsa sokban hoztájtIrult Grieg fejl6désthc~
I 863-ban Koppenhágában dömO jclcntOstgO csemény volt zenei p~lyafutás:1ban ulálkoz:!.sa R. Nordraakkal, aki felhívta fi·
gyeimét a nor\"ég nép7.enerc. Elegel akan tenni kora kihív:!.sának.

Ha egyszer" .

s 1871-ben 0s16ban zenei cgyesületet alapítotI. 1874-ben pedig
Ibsen kéne fel. hogy a Peer Gymhöz komponáljon zenét Ett
leghíresebb m(iv~1 1877 ·ben mutattilk be. Ma is hallgal~a ~uzs.i~
kilJAI. tagadhatatlan örömet ~n.Unk. Mindenöl meggylitödhetunk
a Musi que compl~te av~.orcheslre-t hallgatva, amely 6 ICmel;_
hől áll, részben ~gésu:n uJa~. részben már kiadták 6ket néhány
éve, Nce~e Jarv. ebbe~ 8yOJtölle össze az ismen vagy a ntkM>b.
esetleg k,adatlan mOveII . Szép kiadvány egy 260 lap leljedelmG
szövegkönyl'~cI. fonlCtásokkal és kommemárokkal.
Szép és er6teljes interpretáció a kil(inli 8öteborgi zenekar cIli.
adásában. amely színekben gazdag, és képes finom elmosódó
szlnek énékcltetésére is.
A Pcer Gyntben csodálattal fedczhctjuk fel azl a teljesen új
cmt. amely a legtöbbet supult részletekben új életre kel Ibsen
darabjának gyakran szürrealista szövegkömyezetében a szerep.
llik, a norvég nyel~ dallama, a nólÓl!nekesek. a kórusok és a fia·
tal Trollok révén. A pia!1O-<:oroeeno, Az ifjúság szimfóniája, a
Holberg·szvil. s a Norvég táncok mellett érdekJ6déssel hallgat·
ha~uk Scrgliot melodrámáját, belCl!léssel III Egy déli kolostor
ellill c. darabot és nen\"wél1yel a Hegyi foglyot. Az ember elragadtalással hallgatja a darabokból sugárlÓ nosztalgiát. miközben
a melankolikus halás olykor szlvszorltó~1i váhk.
I &SS·ben Troldhaugen kOzelében egy kis hegyi villában tele·
pedelllc. amely zarándokhely Icu.
Utolsó nagy muvc a Négy z.sollár kfséret ~lkUJi kórusra. a 19.
stáudi k6rusirodalom egyik legkiválóbb darubja.
Zenéje hatással I'olt a francia Iskolára , DebU$syre fs Ral'elre.
A maga korában gyakran meré$znek számító harmóniavilágával
és 5urkesztéstcehnikllJhal a modem népdal feldolgozás egyik
úUÖI"öje IClt. amit itthon Kodály fs Banók tetőző" he.. Banók
Béla Mgy tIsztelettel volt a folk lór kiaknázója irám.
H it~allásukban is közösek voltak. Elsli angJiill Gtján Iggg·ban
tallil kowlI az unitárius hittel és sullemistgscl. amelynek elköle.
lezell hive lctt. Sergeni temetésén 1907-ben Kiertegaard koppenhágai unitárius lelkész szolg:1l1.
liamvail egy sziklába helyenék CI Troldhaugen közelében.
Minden műértli unitárius atyán kfiáflak figyelmébe ajánlom a
feledésbe merült ~enei egyéniséget. s Grieg mU15ikájál.
Felhös Koppány

Kis magyar zsoltár
Sánta Ferencnek

Ha egyszer még
kezed után kapnék,
nyUjtsd ki felém,
mosolyogjál,
16gass szfvemnél fogva
a mélybekin így nekem,
de el ne engedj.
Szabó Eléld

•

•

Az Urn ak terhe rSJtam.

Nehéz teher a némasága.
Bezárta lázas szívem
éneket virágzó magányba .

Am

lma?

az én hi tem fé nyes.
t n fólesküdtem a reményre.
Ne m sebez a csönd. Va gyok
Istennek énekes cselédj e.
Fuekas tstvtl n

Em ber vagyok, Uram!
Júdás-ember!
Még 6" is jobb volt nála m,
6 csak egyszer árult cl.
J!:n naponta mcgteszcm.
Sze re n esi Erika
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Egyházközségeink életéből
Kocsord

Füzesgyarmat

s,,'. 24-tn KQClIordon, oktÓber 31-én YásárQsnaméllyhan úrva~~' osztottunk III óni Mlaadlis jcgyéb."n. Kocsoruon Orr/bg
Bit6ni presbiter asszony adta az úrvacsora, Jegyeket. Vás~r(>Sna:
rnt'nyban fdMs Slabolcp,i Csrs~r Saro/'Q sblcménycl lenék
g~~d'gg.t a hag~'ornányos v.cn:lClvcndégségct.
.

Anyán hón"pok nem a sikeres h6napok kö~ tarto7.nnk egyhá.
zi flel snmpomjábóL Július és 80\;OS/.10$ hónapban IS egy kl vt.
lelével mcgtartonuk minden vas~rnap az istentiS1.lelcleinkcl. At.
cgy alkalom aogusztus 13. voll. amikor Erdélyben voltunk. a no.
káros évi S1.1116földlálogatá$on.
Július 22·tn kedves alkalomlll kertllt sor, az első ilyenre allbldl
papságunk ideje ala\l. Ullgi l.njosllé. újabb szimpati7JnSunk
újonnan Yás:irolt és kijavíton házát :lldouuk meg, szemtltiJk meg.
Adja az lsten. hogy áldozatos munkájának eredményt! SOkl\lg ti.
vezhesse és Istenével jól érezhesse mag:lt llIagányos életében és
várhassn haza szeretleil minden hétvégi alkalommal!
Aminl cmlftcUük, ouhon jánunk Erdélyben auguSltus 7 ~s 19
kÖlÖU . A köl.bcesú vasárnapon Jobbágyfalván voltunk templom.
ban. A teslvtrgylllekezet szerető UdvözleléltolmáCS()lIuk fs hol.luk CI uok számára. akik felejlhetetlcn napokattö1löuek együn a
Nyárád partján. Jövőre JÓ lenne III az AII~ldön ápolni a banlt$á.
got.
AuguSllU$ 27..tn vas:imap tanouuk ammdörökre f1Jdalmasan
szép dfjkioS1.t6 ünnepség':t köZöS alapitv:inyunknak. a ,ZS.
NAGY l.AJOS HUNOR EMLÉKAl.APiTVÁNY"-nak. Most
m:lr a harmadik alkalommal kertllt cm: SOT. FclidélJük D névadó
emlékét, ifjúságunkat, reményeinket, álmainkat megerosílell(lk az
emlékezéssel, mindazt, ami neki félbemaradt egy örökkévalóság_
ba Ves7./! uton. Kiosztolluk a Kuratórium álUlI odaítéli emlékdijakat a pályhóknak. Egy ismeretlen. amenl:al gyógykezeltsre szo·
ruló fiúcsk:lnak Balogh Róbmnd is Junallunk 2.500 FonmOI. A
többi dijat a következ/!k kapt.ák : 8elledtk Tamás 2.500, Ntmu
Emébe! 2.500, Csák Erika 2.000, S<.in6si Btmadtllt J.OOO, S~é·

Al. ünnepi btbhaolvllSás tárgya a 100. llOhár voll. (ll'; örömteli
hila és 15tcn örökké lanó szcrccctének éneke. A préd,káciÓ a Fil.

4.6, alapjlin arról szólt. hogy aggodalmaskodásunJ;kal. szembe
kell á1lftanuru. a hálaadást, hogy kérbcinkcl II hálaadás Jegyében
vigyUk lsten elé. Ar, ágenda az I, Kor. 11.26-bó l a~l a ~~ndol.alOl
ragadta meg. hogy az ~rv3csoráYal JélUS hal~lál ~mlclJlIk mmdaddIg. amfg újra el !ICm jön. JétU5 másod,k eljövetele. tudo·
mányosan: a paruzia. nekOnk. uni t:lriusoknak legyen II lelkt VI_

5zonlJáIis élm61yc.
Jézus bántlinemli anyagi üzcJICthordozója. akár !UlaJdon testc
is, az ő lelki eljövctelt!. S"lolg:ilja. Em: kts:till&h 'c hmlctjllk Jézus
halá.l:lt az urvacsor:lval,s.

•
Október I·én vasárnap MIiI~7.alkán példátlanul sikeres véradlist szervezetI S:iktd), FerllllCI!é Pat!lwwj Borbála, cSyh:b,k(i~
s~nk buzgó pénztlImoh, Az alapos, fáradságot nem kfmélő
SZCf"'czts eredményeképpen 97 jclentkcWb61 80-an adtak vén al'.
oly sok.lÚZOn.J16 beteg részére.
A szervezést táT$adatml s1.ef"'cutek is támogan,ák, valamint a
helyi sajtó és a polg.ármc$teri hivala1. A megyci lapok kllilntet6
elismeréssel honoráluil; az eseményt, Ke"és ilyen hordcrejú ma·
gánkezdeményczést Jegyez a környék kmnikllja.

•
_ SzáJlIOS kisebb·nagynbb turist3CsoporL kereste fcl templomunj,;:u. a nyár folyamán. MindegyikIlk közönlegnépcsebb volt a
nyiregyháti Apáczai Csere János gyakorló iskola két nyolcadik
ostlál)'ának látog:u.ása okl 4-tn. ZsUfolásig rncgtöllönék a temp·
lomot. ts a lelktsztőt csak \;i egészftést kének eSYlk;,;k előadás:l
hoz. Kelleme s meglepct~ként b1 bennünket, hogy templomunk·
TÓI és vallásunkTÓt szenelt gazdag iSffiCretanyaggal készültek a
fc1ken:sésünkre,
Ok is, mint minden 1111Is látogató vissUlvilgyik h01,zilnk, men
iuhon érzik nálunk magukal.

Tájékoztató az Unitárius Ifjú sági
Kör (UNIK) megalakul ásáról.
\ 995. szeptember 3D-án 24 unitárius liatal és felnőtt kő·
t6s elhatározásából Budapesten, a H05gyes E. utcai gyüle·
kezeli teremben megalakult az. UNIK. legfontosabb felada·
tunknal< az unitárius Ilatalok összefogását tekintettük. Ennek megval6sftása érdekében havonta egyszer (a hónap
utolsó vasárnapján) 6sszejövetelt rendezűnk. Minden második alkalommattiatalok tartanak előadást vallásunk/ól és
annak helyzetérÖl , a tőbbi valláshoz val6 viszonyáról.
Várunk közénk minden fiatalt. akik kedvel éreznek be·
kapcsolódni munkánkba . A kör 1995. október 29·én 17 órai
kez~ttel rendezte meg első összejövetelét a Nagy Ignác
utcai templom gyülekezeti termében. Müködésünkr61 bő
vebb infoTmáei6t József Dénestől kaphatnak (Tel.: 250·
0457 este)
Steretettel várunk minden érdeKlődöt

"ósj András 3.000. SaMui Zila Réka 2.000, Slillmj M"gdobln
4.000. U,,/áui Noimi Kjnga 3.500. és SUlbó AI!drea 4.500 F1·01.
Ifjaink középiskolások, ken/! f6iskolás és egy egyetemiSla. A pá.
Iyadfijal megkapták a szép kiviLelezésli emléklapol. A dfjakat a
családR/, al. emlék lapot a IcIkész nytljtOlta :Il. Legyen á1doll az
emlékező lélek, lesyen áldolI az emléke annak. akmek nevt! VI'
Sell alapftványun k, legyenek :lldouak az alapítók és mlOda7.ok.
akik anyagilag támogaudk ~ támogatják e csodálalos emberi Jó'
sulndékot. Alapitványunk lOv:\bbra ;s vlirja a támogatásokat ~s
minél több Ifjunak a pályázás.'!t, Legyen a minél többszöri és minél nasyobb ajándék07.ás legalább enyhftO balzsam :I7.ok számá·
ra. akik örökre szfvUkbc zárták a Iraglkus3!l clmcm fiatal fiut!
AuguS7.IUS utolsó vasárnapja "oh a teadélután alkalma is. A
5zok:lsos templomi ifjusági istenllntclet után az imatermUnkben
clfogyasztouuk az erre al alkalomra készítell agaptt. Jól tn:uuk
magunkat, m, aInk megjelcnlünk III.
(Ruue/tk a fiiusgyarma/i Unl/árills KeresZ/mysig c. kiad·
v6nyból)
1 _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
I r

o.

•

Felhívás
A szokásos. évi, Dávid Fcre nc halálára cmlékelő
koS1.orUz,ást IJOvember 12·én, WlSámap 1/2 l 6rakor
wrlj!lk a XI. kerü leti Dávid Ferenc utcai emlékláblá·

nál.
Novtmber 15-1n . Szerdáll, II ómkor emléktábl~ leleplezés lesz Pestszcntlórincen a Dávid Ferenc utca és
a Baróka téri sarkán lé .. ő óvoda falán. Az emléktábla
Sqm' KOI'dc! tl'a pests7.entlőrinei hivünk ad ománya.
(A hely mcgl.:ölc1fthctó a Határ ullól SO-es ,' illamos~ul
a Béke térig, o nnan 193-a$ busszal tovább.)

Be nele Ma rglI és Se hmldt Dá n iel titká rok
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•

Beszámoló az
Egyházi Képviselő ~an á cs
szeptember 30·an
megtartott ü l éséről
A1 I99S III ncgycdfv; ~léSl, ,tJőt)en
SlI nl': cg)'becsvc lI'-lIszi h:llaadú (inllC~·
,'cl. ,lgy is tekinthetjü k. mml a gazda
~ ~mvcté5b hcwkarítás után. megáll"", a
csOr kaPUJjban. II pin.;e gádor.!b.1o, $lá·
mONC("C, vajon jól gazdálkodnI! t3Yl1SUlII

mcg nyál\:)n. 6s ezek ulá"

al. ~gre

tcki!ltvc

hjl~t mnmJ II segítségé". amely nélkOl
munkája aligha credményc7..hcUc volna II
bő

arJI4sl.
Az Egyház ósli száml'l1ésc ugyanc5:\k

mcgdégcdbscl ,ölthette el a KépvIselI!
Tanocs la&j8JI. jóllehet nem IeheteIt emil·

•

•

lb n~lkul hag)'ni azokat II kedvezőtlen
cscrntnyckcl sem. amelyek ~11:1I1 II mcgclégedelt.oig maradéktalan leu volna.
Al. mb II püspök megnyItója ulán Il11:'ghallgana II f6gondnok besdmolóját. megemlékezve cl61j:1róban egyházunk Jeles
t3!:Jjr(il. Bartók Béláról. Imlálának SO. évfordulója alkalmából.
Ezt I:ö"ctőcn Ul. elmúlt negyedév dnöklleg ehmücll ügyeit ismcrtcllc. és kéne
a Képviselő Tanács jóváhagyás:!t. amelyet
al. meg is adotl.
Beu .iimoló hangzott el ezután a Heltai
Gáspár Kfi. tev~kcnyst'!génil és gn7.das.1gl
helyt.etél"lil.
Örömmel nyugtázt;ü; a Jclenlévllk.
hogy nyugdijasamk állami t.1mogalását
1995 évre az .1l1am biztosilOua.
Majd bcnámnló hangzott el Jogtaná·
csos részéről az egyházi ingatlanok hdyy-eténil. kulönös tckintcuel a budnpestl
templomos épüictekre . melyeknek állami
viS$laadása elsőrendű érdeke 31. Egyl1l1tnak . jövőbeni tevékenysége szempontJából.

•

Dómb szüle/cn 3.1. egyik magyadalll
ingatl an ",sSUlvásárlás.áról. valammt q:y
budapesti mgatlan :irubabocsátái-.1ról.
mel)'nck bev~de megoldást Jelentene a
Iclkfud; lakásproblémáinak.
Ugyancsak luulrollak a képviselök 11
debreceni és a hódmezővásárhelyi egyházk özségek IakáshclyrdHítás;lnak t~mo·
gatás:ir61.
Tllmogatást S1..3V31.011 meg a Képvisel6
Tnnács a Duna Televízió és az Evangéliumi Szlnház részére. ille/ve segélyek kiuta·
lásáról döntött.
IsmenCltsre kcriih a továbbiakban az
október Il- l S kötött megt.anandó teoló'
glal konfcrencia programja. a Dávid Fe·
renc Egylet közgyiilés ös5Zch!v:1s:inak
$7.Übéges§<!gc. valamint kÖflyvkilldások
clökbzlt~ ft mllleccmerániuml únncpségek kereta,.:n.
A OOWtÚr:l nyúlt ulés ut jn a réS7.tvevllk
all al a Jólesö lu\laual állhanal; (el. hOl!~
IMcn ~cgftséghcl ga7.dag tCrmé~1 lnkarf.
lIlIlak be az IISl; hálaadás ünncrére .
Ml k6 István
lö gond n okhelyeltes

Tudósítások, hírek
A svédoTS7.ágl magyar {lrotcstáns
gyüle ke1.ctc k lapjának .. Uj Ki ve"
utolsó sl.áma. (II. évf. 4. S7~ ) közli
Mo/mir-Veress Pál Iclkés7 rövid tu·
d6sftását .. Épitőkövek n rcményhc'C
címen. mIS7.crint:
.. VendéglclkésJ. s7.0lgálatával kczdl'ídÖl! al istenti sZlc lctcink óSI.Í sora.
Régi ismc rőst köszönthcnűnk Kás:.wni Jó:r.scf cgy kor homoródS7.c ntm:lrtOIli. ma hudapesti unitárius le lkész
Slemélyébcn . aki mOSI rokonlátoga·
tásra. magánszemélyHnt úkczctt a
svéd Fővárosba. Kérésünkct. hogy
szolgálna újból közÖltünk. örömme l
elfogadta. s örömmel fogadta ót is elóbb Vastcros. majd Stoc kho lm gyülekezete. Prédikációjában érdekes párhU7..llmba állította II fe lvil ágosod:1s korának s1. ilbildság, egycnlŐség. leswériség - ilZÓ!;1 is csak á lo mnak maradt
- hármas jelszavát a korinthusi levél
hit . ronény és szeretet-hármasával.
melyek kö7.ü] ez a SJ;eretet.::t jelöli
legnagyobb értékként. Korunkban
a/.onban - s ezt nap mint nap tapasltaljuk _ a legégetőbb s1.űkség a reményre \an:'

•
A .. T/w Cono(/illll Uni/aria/'"'
szeplemberi. hamladik negyedévi
száma közö! írásokat azokról a IcikéSlekrói és teológusokról. akik m'. idén
meglátogatták Kanadát. ill etve ilZ
Egyesült Államoka\. így é rt esü lheitünk 'IrrÓ!. hogy l..!,·igmolld K inga Réka végJŐS teológiai hallgmó. jcienleg
HomoródSlcntpéterre kineve7.cU gyakorló segédlel kész. a nyár folyamán
hosszabb időt, két hónapot. töl tött kanadai meghfv:1sro. töhbek közön a
Vancouvcrhez tanozó Beacon-i egyházközségben Fra/lces Bllckmlultr
[elkészn ő vendége ként.
Ugyancbből

a laphól olvashatunk.
arról is. hogy Kdszoni Józse/részt vehetel! az idén a kanadai unitáriusok
év i k. özgylilésé n. amelyet Torontóban
tartonak májusban. és enne k kereté·
ben besz,.""Ímolhaton a Magyarors~.ági
Unilárius Egyház e1. évben clé rt cred·
ményeiről. az egyházközségek életéről. hírekról a ..45 percben a vi lág körür' programjának a keretében .
Ugyanennek a műsornak még két másik meghívott el6adójil ' ''011: al. Egyesül! Államokból Naw/ie Glllbrwll/Uli. "Z [ARF elnÖknöjc. valamint
Amh-ew /lill edinburghi unitMius lelkés~.. Az előadás. amint ,ll t II címe is
sej teti 45 percbcn kalau zIl Ita ..:[ a hall-

gatóságot a nCm1.etkŰll 1'"1t:lriu~ élet
bemutat:ls:lra.

•
1.995. szeptembcr 13-án a nyIreSYházi evangélikus templomban du. 6
órától ökumeni ku s istenUSJ.telctre
gyűhek öss1.e af. ottam evangélikus és
más hitágill.athoz tartozó felekeletek
tagjai. Istenti S1.telet keretébe n. amely
nem kevesebb mint Ifl lelkés1. s70lgálatát jelentette. Cavmcw Tibor ref.
espe res-le lk ész Erdélyböl. Sumer
Mik lós r. kat. plébános Adáról (VaJda!;ág). Fador Viktor ev. kÓfhátlelkész
Budapest. KOII)"D András on odox pap
Ukrajnából. Kc/enWI ls/win ref. lelkész Erdélyból. Káswn, J6uef unit.
lelkész Budilpcst. S~lallkó Gyöngyi
ev. lelkész Nyiregyháza. Vsz /sIVán
magyar ortodox pap Nyíregyhá1.3.
Labore,-)' Céul ev.lelkéSI; Ny'regyhá.
za. Csert/ák (s/will metodistIl lelkész
Nyírcgy há~a, a s7.0lgáló lelkészek
mindcnike 2-3 percet beslélt 11 Hegyi
Besl.éd különböző. tiz reS1.re OSltOl!
fcjc7..ctérö1. Minden beszéd után
Cr)"lIl1s Dóvid és Vilmos .. Hegyi bc$léd" címu zenemuvc egy vonatkozó
réSle hangzott el. mcly 6~bcmutató IS
vol t egyben. his7.en kö7.önség elött
akkor j átszott:!k a j ól ismert lenéslek
1egújabb S.1.ene mé nyükcl.
A musor végén Bazorácli ZoI/6n esperes mondOlI imát és köszöntőt a
gazdag program bcfejez~se k é nt.
A találkozó al !996-os liszadobi
tábor e l ő készítésének 1.árÓ ak kordja
volt.

•
Megjeleni .. A le,·,,"' c. folyóirat
1egújabb Sleptembcn S7.áma. amely a
svájci magyamyelvCl protestáns gyülekezetek értcSitője . frásokal közöl a
svájci gyüle kezetek é!ct~bö1. rolyt~
tást SZÖlŐ.fS)' Pd/ tollából n kárpát-aIjai magyar ki sebbs~g é leté~óI. ködi a
gyulai S. Magyar QkurnentkllS Tal~l
kozó záróny ila tk o1.ásá1. és meghívót n
zürichi ö kum eni kus istentisztcletre.
melyen al 1956-05 fomdalomra C~
lé keznek. Meghívott \endégelk Tokés L:íszló a Kirá!yhágó mellékl Re·
formátus EgyMzkerűlet pusptike és
Tempfli JÓ7.sef nagyváradi római klltolikus pü spök.
A folyóinIl éventc háromszor Jdenik meg. ezután is sz/vesen oh'assuk
és kŰllünk rövid üSSl.dng!;llól II
SvájchDn élő protestálls lIIiIgyarok
életébő l.
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Könyvesboltunk
ajánlataiból
Al Eit"'''''' proI,j/ans Mog,... r $:.a/xld·
tg)'t'/tm kiad,oán>V1':
H, [. MOvo!sZCI a jOv6 swlg:ilatában l ,

(EPMSZ. 197.5)
A mCllúJuhis Ú'Ján ln
{EPMSZ, 1976)
Csak lIuta forrásból 12

(EPMSZ. 1980)
Vándor Györgyi: Pál levele az
Európabcl;ckhe~

(EPMSZ.1977)
E6Y~u Európában
(Uliulrs K,a(\Ó. Oslo- Bécs 1971)
M Iko Imre: Huszonhét év.
Az crdtlyi magyamg politikai IMénele

(EPM SZ.1978)
Pap László: Tlz ~V o!s ami utána
következel! 1945- 1963

Szabó Zoltán: Terepfch"cr6
(EPMSZ. 1987)
SUIbó Zoh~n: Ósök és [lirsa~

(EPMSZ. 1984)
Hanna, 1'11: Freud. Fcrenczi és a
magyarországi pszichoanalízis
(EPMSZ. 1986) "áswnkölésbcn
Ooroohidi MI~1 6s: Patkoln; kell
a bársonyl
(EPMSZ. UnióIBudapeslll99l)
Nyugati magyar lanulmányirók
anlológlliJ3 - 1987.
(EPMSZ. 1987)
VIily, Nagy ErvlR; Minden idök peremén
(EPMSZ. !993)
Domahldl Miklós; Könyörte!cn é"ek
(EPMSZ. 1988)
Nyugau magyar esstések antológiája 1986.
(EPMSZ. !986)
Domah,di Miklós; Al. 05Ur.l~ vádion
(EPMSZ.1916)
Peisy Rezs6; Malomkövek közön
(EPMSZ. 1977)

HALOTTAINK

Dr. Vemes László
e mlékezete
A nevezetes torockói Vernes család
egy éven belOI eltávozott második sarja. László. 191 0·ben született Brassó·
ban. Középisl<olai tanulmányait a ko·
lozsvári Unitárius Gimnáziumban vé·
gezte. Az impériumváltozás kil átásta·
lanná tette az egész család egzis zt enciáját, s főleg a fiatalok jövőjét ; ezért
1929-ben repatriáltak édesapjával.
Gyula bátyjával és hugával együtt
Nylregyházára. ahol az apa Ogyészi
állást kapott.
Jogi diplomáját a m. kir. Pázmány
Péter Tudományegyetemen szerezte
meg (ahol 50 éwel később aranydlp,
lomát is kapott). 1942-ben Nyíregyházán CJgyésznek nevezték ki, de - mint
tartalékos hadnagyot - hamarosan
behivták katonának, 1944 októberé·
ben orosz haditogságba esel!. ahonnan csak 1946 júliusában került haza.
Ekkor visszakapta ügyészi állását. de
1950-ben édesapja korábbi ügyészi
elnöksége miatt elbocsátották. A lorra·
dalom után sikerült közjegyzőként
visszakeriilnie a nyire9yházi birósághoz. Ebben a munkakőlben dolgozott
nyugalomba vonulásáig. 1976·ig.

nan - kivánságának megtele\6en _
Nyiregyházára száll~ották; acsaladi
sílbo1!ba helyezés alkalmával Bajor
János debrecem lelkész mondott érte
imát, és áldotla meg hamvait
Jóságos természete volt; egész életében szeretetet adotl, és öt ls mindenki szeretle, tisztelte. becsülte. RA
gondolva János evangéliumi\b61 lutnak eszembe Jézus szavai; ,Mert pél.
dát adtam néktek. hogy amint én tettem veletek, ti is úgy legyetek"
(Jn.13,15.)
Áldott Legyen az emlékezetel
Or. Nyiredy Szaboh::s
SzaooJ ózser
74 éves
Fitor i Mihály

·e

93 éves
Egyed Gábor
75 éves
Stcnzcl K~iroly
81 éves
lsten adjon csen(ks pihenésI c\lii~oZOH
lcslvtreinknek az anyaföld blében.lel k ll ~·
nek örök üdvössége1- 3 Mtr:lI113radoll gyászoló~nak pedig vigas1.1a1l1st.

Nőtlen volt. A fogságból hazakeriil·

ve, a legnehezebb években együtt la·
kott szüleivel és testvéreivel, hogy se·
g~ségükre ludjon lenni. Szülei halála
utá n senki sem maradt már a családból Nyíregyházán: Gyula bátyia Pécsre köl tözött. húga a Pesten élő gyermekei közelébe akart kerOlni. s Igy ve·
le együt! László is Pestre köl tözött.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem
csak jó unitárius volt, hanem azt is,
hogy csaknem egész életében az Uni·
tárius Egyházat szolgálta: 1964 és
1983 között a nyíregyházi szórvány
gondnoka volt; később tagja lett a budapesti presbilériumnak; haláláig tagja
voll az Egyházi Főtanácsnak. az EgyUnitárius műsorok
házi Képviselő Tanácsnak, s ez utóbbi
keret ében olyan munkatársam volt az
Állandó Vegyes Bizottságban. aki tárNovember 24. péntek
gyilagosan, jogszefÜen és szivvel·lé·
13.30 Kossuth rádió
lekkel kuzdötl minden jobbitó és fejlesztő szandéku elképzelés megvaló" Egy lsten "
s~ásáért, migcsak egyre sulyosbodó
unitárius félóra
betegsége meg nem akadályozta a
megjelenésben. Markáns alakja most
is elémlűnik elárvull swkásos ulőhe·
lyére tekintve, a templom második ré·
szében: a vasámapi istentiszteleteknek ugyanis elmaradhalallan rés zIVe·
Ágosl on Au ila és H odos Katalin
vője voll.
Ba7.$Ó Gábor és Józan I1dik6
Ez év április 18·án szólította magá·
Kubatov Gábor és Fa1.llkas Ágnes
hoz az Úr. Hamva~ április 25-én bu·
l sten gazdag áldását kérjÜk al. ifjú esúztatta Szász János lelkész a Farp~rok élelére.
kas réti temető haloltashézában. ahon-

L apzárta minden hónap 6-án
van. A később beé rkeze tt írások·

kal

szerkes ztősé günk

csak a kö-

vetkező hó lapzártáig tud foglal-

komi. Kérjük ezt

beküldendö
íráso knAl figyelembe ve nn i.
II

1.ap1\JatdOnOS:
M"!lYllfország i UNtiriLII Eg)'ház
FóslMlffilli:
~ Fl'lnciskl

az

--------------1
Eske tések

R!1e~ kitd6;

He/tl1Gilspir Klt.
Inciu: 25 1142

Keszi'! a Cttberul Klt. ~
(6udapest v, Künin LonIt I/. ZI.
Tel.: 132.,35lt)
Felekls vezekl: $eM\idI GiItIor

HU ISSN Ot33·1272

12 UNITÁRIUS ÉLET

L._____________ ..__._~..,..II

e

