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XLIX. évfolyam 9. szám 

"LÉGY HŰ 

Az embcristg ~lelalDl:lllás.:lban három nagy v;lágesem~ny dön
l/l U.ercpel játszott. Az egyik a kercszl~nystg, mely Jézus tanítá
sa alapján uj utak keres~fre b fclulrására vá llalkown egy új lel
ki viUg meghonosftllsa érdek~bcn. A másik nagy esemény a re
fonnáció, mely kereSle azl az utal, melyet Jtws egykor meg mu
IIIIOIl, melyen haladva ft szerc l/l lsten közelébe való eljutás az 
ember életében boldogságol. ~kes.séget hozzon. A harmadik 
nagy világcscmény a francia forradalom. mel)' a reformáció poli 
tikai teslvfre voll. OC tévedései. vagy uJ lúsai ellentre is a .,sZll
badság. testvériség és egycnl6ség" jogának melegágya és az 
egyes tálUdalmi életformák gyOkérnálai is !alán ide nyúlnak 
vissu. Ez utÓbbit csak azért em1flcucm. men a történelem folya
mán az ember vallásos élcltnek vetületére derűt vagy borul a tár
sadalmi tlet mindenkori politikája hozOl!. 

Ilyen gondolatok &redtek bennem pOnkösdi ünnepünk után. 
Megclevcl\Cdhetett előttem rcfonnáeiós törttnclmi múltunk 
1568. éti .. dcrfije": a tordai oT$úggylll~n kimondon lclkiismc
mi ts teljes YBllásslllNdság törvénye. mellyd Erdtly a lelki mG· 
Yelt5l!g klasszikus haúja lett. Majd pedig megelevencdhetett III 
IS79. tY ,.borúja", amikor örökös rabságra Ilélték ~ a dtvai Yár
börtön cclláj:iba zárták Dávid Ferencet. ahol nemes lelktt viSSlII' 
adta Tacmtl'ijinek. 

Aztán prób:il!am a jÖYőbe tekintb gondolat:iyal foglalkozni, 
dc m4!gis a múltrtáJ maradtam. Egyháli tlctünk nehiz ts küzdel· 
mes útjil.n hordoztam vtgig tckintctemet. Elmondtam magamban 
káténk 27. ktr&!5I!re adandó feleletet: 

"I»Yid Ferenc haJ:ila után egyháwnk történelmében nehh 
kornak kövctkClclt. Kezdetben a felekelCti lllrelmetlenség. ké· 
sObb a politikai elnyomás súlya i5 ránehezedeu egyhá:1:unkra . 
Oscinknek épllts helyett önvédc\emre kellett fordltaniuk minden 
erejüket . E nehh küzdelemben elveS7.CIl sok templomunk. egy· 
há1.kOzségílnk ts hlyeinknek mintegy 314 része. A teljes megsem· 
misllltstőllsten gondvisel~e. a yaUásszabadság lörYénye és a hl· 
vek egy résIének h6si kitart:\$a menlelle meg egyházu nkat. " 

Úgy érzem szenl kOteles5l!gUnk leborulni lsten S1.l11C e l6u ts 
Mitt adni ne~i. hogy több mini négyszáz es~tend6n kcreut(l1 
mmden id6ben S7,ólou egyhá:1:unk mindenkori vezetllihez és ve· 
1.etenjeihe~. lelkéneihez.. tanIIóihoz ts hfveihez a lélek paranesá. 
nak nent kivánságával . biltlt:is.hal: . .Légy hiv mindhalálig. ~ 
neked adom az élet koronáját." 

Testi ts lelki ~dlls volt cl. a billatás. mert ennek jegyfben Ilk 
nem álltak meg a félúton. hanem Uintorithatatlanul kilartottak 
meggyllzlidbük mellctt $ haladtak a kitCiZÖl.t dl felé: megllrizni 
Dávid Ferenc hagyalék"-. ~ a hagyatékol mi vettük ál. Ezt 
megllnzn! a mi kötelesstgünk. mert aTC kell ~pftc:nünk lelki ~Ie· 
tünk Yall:lisos "holnapj$l". 

A múlt acmtnye,bIIl vinont jOvllt ~píteni ano!lkUl. hogyaje. 
len! ne YegyUk lekimelbe. nem lc:hel. A múlt ~s a jövll panjail a 
jelen hldja kötllIssze, Ha el a hid er&. báuan mcncrelhelilnk is 
rajta. viszonl. ha gyenge. akkor biwnytalan a sikeres tovlibbjuú. 
!.Unk. Induljunk hál a XVI. J'lÁlIdb61. abból a>: id6b6l. amikor a 
vallúos ktnltsek fOlllalko1.lan~k a lclki ~S szellem.világo. és a 
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társadal mi ~\Ct mikéntie hállérbe SlOfUlt. Ez a millI k~pc, és a je. 
lené éppcn fordltott. A szociális kérdések állnak BI életlC~keny. 
ség eltíten!ben. és a vallásos kérdések szoru ltak háuérbe. Ett 
tisztán kell látnunk magunk cl611. A tény. hogy egyházi élctilnk. 
ben bizonyos lazulIIs észlelhet6. lalán éppcn innen ered, Ez el. 
gondolkodtató. E ~érdés mclleH nem mehelllnk ci érdektelenül. 

Gépkocsin haladók tltkll7.ben ha a jármCivön valami rendel. 
lenességet észlelnek • megállnak. vizsgálódnak. meg·meg s.zoríta. 
nak egy-egy meglazult csavart. kijavltjllk az tszrevell hibát s úgy 
foJytatiák útju kat. Nekünk is meg kell állanunk, kercsnllnk kell 
az adoll nehh5l!geinkhen azokat a \chet651!gekct. melyekkel val. 
lásenölcsi élctünket efÖsfteni lehetne. 

Valahol olvastam. hogy egyszCT egy hajón utalÓ férfin nagy 
félelem veu efÖt. A~ a gondolat kezdte kfnozni, hogy Útonyra 
futhat a hajó. IzgatDltan járt·kelt a fedélzeten. és amikor taliÜko· 
ZOli a parancsnokkal. megktrdCl.te t6le: .. Vannak-c ebben a ten· 
gcmcn zátonyok?" Nem tudom - válaszolt mosolyogva a hajós· 
kapitány - de azt tudom. hogy hol yan I mély '>'fl. 

A létát való küzdelem, a munka lendülete nagy cröfeszílbt 
kiván a ma emberét61. Ez a körtl lminy egyházi tlctilnkben bizo
nyos útonyszcrCiséget jeleni . dc nekünk nem czt kell keresnünk. 
hanem a mily yizeket. Hol vannak ezek a mEly vizek? Hol kel l 
keresnünk? Elsősorban a családban. Dll mcgtaláljuk III élet so~· 
rétCi jelen5l!geiben. ahol a szeretet ts hlhtg feltétlen kivinalom. 

Induljunk hál a C$aládi ttet tengerének viún befel~ Kiket tá· 
tunk 011 eltíször? Az egybekclt ifjú ])árokal. Nem 011 van a mély 
viz. ahol a házasságkött$ egy hivDtalos szerz/ldts csupán két ifjú 
egymás melletl való élésc tekintetében. hanem 011. ahol ugy nt· 
zi~ a családalaplt~s tényét. mini a hajnali pinadat után alkonya· 
tig tartó napsugaras napfelkeltét, n S7.ere lem utáni szeretetnek si· 
rig lartó hllségét. Alt:!n Olt látjuk a gyennckilJdásl. Ncm Olt van 
vallilserkölcsi felfogásu nk mély vitt. ahol n gyermeket úgy né· 
zik. mim egyszer{] sejtek. atomok ts elektronok cgy~~lé.sénck 
növckv6 fejllldését. hanem Oli. ahol az édesanya elfelcJ\1 hIrtele· 
nUl al. életves7.élyt. amellyel szembcn~ell. amelyben vol,t. és ej. 

felejti a fájdal om mérhetetlen nagyságát. ami kor mcghallJa gyer· 
meke sfrását. Vagy amikor megjelenik a mosoly ~ Ode &reCCS' 

kán. és feJcsendOIlU: elsll értelmes SZÓ D gyennek ajkán. meUyel 
apját, anyját Sl,ólftja, s boldog a szUlllpir. III VBn a szeretel ts hu· 
5I!g mély vize. 

AZI'n a gyermckne~elés aggodalommllteljc.s sok·sok kU~I. 
me. . l1ny :ilmallan ~jszaka a gyermek bctepg~4n~. menny.' fa· 
tés ts mennyi rcmény#g a nUl6k részá61. Majd kés6bb lU' ,si;o;>
lállatás gondja. A p.1lyav4lasztÚ alkalmával a nagy rohanás: ver· 
scngts, egyik iskola kapuja után a ~ikon való Ii~~r ~~~ 
való kopogtatás. 011 mennyi nehézs<'!,. melyeknek Jól;imc 
sok szeretet és IIG5I!g ~lkDltalán lehetetlen. 

Egyszer csak önállÓ keresethez jut a ftltell gyermek. A s~lll 
jótanicsál nem hallgatja me,. olykor megmosolyogva marndmu 
lalálja. AlI:!n kirepül a esallkli f~szckb6l. ts <;sak. akkor tér haza 
nagy ritkán. ha ll:< anyngi hillnyt otthonTÓl pótolm kdl. 
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M~rhelcclcnUI nagy $wmonlság M, ilyen kép a magukra ma_ 
radt stillllk námm_ Ilyenkor ~gy cOnik, hogy u élet nagy hajó_ 
jÚl nem "án in!.ny,·áho,.cnli!s történt. Ennek mi nt oka? Talán ab
han rejhk. hogy a konndnykcrc:ket n.nbndjáfa eng(:(itél:. nem 
huznállAk akkor .• mikor talán a legnagyobb szUkstg lett volna 
,L 

A ktpletcs kjfeJe~k hannálat6vallltt kell kifcjez!lCm, hogy 
a ,.mtly vizek felett" a mi vallásmOlesi ~lctünl: biuonságáról 
csak akkor tfrgyalhatunk. Iul minden esetben rá tudun\: mutaeni a 
mindcnhalÓ Istennek irántunk való nagy szcrctcc~re, szent áldá
uira. melyek _ mLnt nagy Erttkek - u élet boldogságának alap
ját k4Jczik.!s ha u sikerül. akkor már megindul a nagy Ulrtozás 
törlcsr:t& az lstcn inlnti hitánk Icrovása. 

, , 

~lalljuk h~t ~ 51-Ól, a Iigye1met.tettst! Ugy hO mmdhalil.lig ál. 
d01l lelk~ szille,dhcl slron innen, vagy dron tül, kik nappallá tet
ték a tc Jóvoltod!!n mtg Dl ~J$7.aklit is. Ugy hO csahitlodho1-. hu_ 
vestár$adhoz. gyenneketlhCl' .. mert lsten knldOue tehozzád ~Ietetl 
szent örömére. 

U~y hO mindhalálig ahhoz. a nyelvhe,,, 3melyen tdcsany6d n 
el.I;Ö Imádságra tan{tou. hagyományainkhoz.. melyen kercsuill a 
mult szól tehozzád. Ugy hfi embertárslJdhol.. sokal nenvedctt 
egyháWnkhol., Ohid Fcn::1I(: szem hagyat~káhot. hogy elnyer· 
hesd . .az ~Iet koronáját" Ámen. 

KIss Mihál y 

NYELVEBEN EL A NEMZET 
Tiltakozó nagygyűlés Debrecenben 

Kodály Zoltán Magyarokhoz clmü kórusmüve, és Reményik Sándor - hires és mindig aktuális - Templom és iskola ef.. 
mO verse nyitotta meg július 27·én a debreceni Nagytemplomban a Magyarok Világszövetsége áHal rendezett nagygyií
lésl Csoóri Sándor, az MVSZ elnöke bevezetö beszédében elmondotta, hogy a környező országok kormányainak a ma· 
gyar kisebbség érdekeit sértő intézkedései lettélt szükségessé ezt a nagyméretO tiltakozást. 

Erdélyböl. Felvidékrol. Kárpátaljárol és a Vajdaságból több ezren ér1teztek. hogy jelenlétúkkel nyomatékol adjanak, kép
viselöik szót emeljenek a magyar nyelvi iskolák megmaradásáért. 

A nagygyillésen beszédet momiott T6kes Lászl6 püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai 
Egyűttélés elnöke, Marlc6 Béla. az RMDSZ elnöke, Kovács László a leváltott gimnáziumi igazgató a szlovákiai Somo~árót. 
Orosz Ildikó a Kárpátaljai Pedagógus Szövetség elnöke, Csörgics József a horvátországi, Dudás Károly a vajdasági ma
gyar kisebbség képviselője, SOt6 András, az MVSZ tiszteletbeti elnöke. 

Záróalctusként Dobos Lászl61e1vidéki magyar lro olvasta fel a Világszövetség nyilatkozatál, amelyben többek közt fel
szólt1ják az Európa Tanácsot, hogy szenteljen nagyobb figyelmet a magyar kisebbség anyanyelv használási jogának, és 
kérik a kontinens minden népét. l'IOgY támogassák erre irányuló kOzdelmOkel. 

A tiltakozó nagygyűlésen az unitárius egyházat Erdélyböl dr. Erdő János püspök, Andrássi Gyótgy és Mik6 L6rinc taná· 
csosok. Magyarországról Bencze Márton pUspök, dr. Murvay Samuel l6g0ndnok, Bajor János debreceni lelkész és ifj. 
Bencze Márton képviselték. 

NYILATKOZAT 

Al. Unitinus Egyh~ évsclzadokon át egyik fontos feladat:!
nak tanotta hivet 3ltyanyc1V1 oklatásárok bi7.tositását minden 
sziNen. 

Egy1t.tt.unk megdöbbcn&lcl Velte tudom:isul az 1995. június 
28.án a Patlammt ittai megS7.lIvazou Oktatási 'njrv~n)'t. amely
nek tarUllT\3 egyrészt ellent~tbcn áll az AlkotmánnyaL. m:isrtsl.l 
figydmen kívül hagyja a Román,a által vállalt nemzetkÖZi köte· 
lezetlSL!gckel. mélyen sénve a kisebbségek egyenjQg6ságárót hir
detett elveket. 

A törvmy alkalma7.ása gyakorlalllag a romániai magyarság 
gyors ass~imilkiójliho1; vezetne. A törvény tov:lbM Iigyc1men 
kivül hagyja n Alkotmány II . sz:tkaszál, amely a nem,.etk01.i és 
a bclfllldi jQg viszonyát !iub:llyoua: 

• .(1). A román :illam kötelezi magát. hogy pontosan b jóhisze· 
mGen tcljesfli az azon szcl7.6dtsel:böl fakadó kÖlelczcuségeit. 
melyne\: r~zesc. 

(2). A Parlamentben a torv~ny nerint llIufil::llt szcrllldésck 
hoZÚlanll1.nak a belfl)ldi joghol.. .. : 

valamint a 20. Szakasl.ban foglattakat : 

,,( 1). Al. állampolga.ri Jogoklll 65 n.abatls.tgjogokra vonatkozó 
alkotminyos rendclkeúsck az Emberi Jogok Egyelemes Nyilat· 
kozalAval , ama paktumokkal ts többj $zcrl.6d~$$cl OS$>!hangban 
tnclmcu:nd6k ts alkalmazandók. amclydnck RonwlIa rtsl,cSC. 
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Dr. Erde; Jtinos 
pClspök 
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(2). Amennyiben ellfrtsek állnak felln :ll; aJapVl:tO emllcn j0-
gokra vonatkozó olyan paktumok b sun6dtsck. amc:lyc\:ncl: 
Románia rbzesc. ~s a belföldI törv~nyck kÖZÖlt. a nemzetkÖZI 
sz:tbátyoknak "nn elsöbbstgük." 

A lör,~ny mcga!kotásakor nem InrlOlIál: be u Európa Thnics 
176-0s Wleménycr.~stl. melyel Románia a feh'ételckOf 1993· 
ban elfogadou. és. amelynek 8. POnlJ3 :ll; alilbbiakat tanalmau.a: 

.. 8. A kO~gyü lts felkéri a rom.1n kormányt. hogy $zolgállMSa 
visS7.D az egyhhi lulajtlonokol . és btl.IMitsa eg)'h:izi iskolák ala· 
pflás:!t ts mfikOdI~!ését. kUlöllÖs tek;nlellcl a k,s.:bbségckha car
tozó gyermekek anyanyelvi oklat:1sám," 

Kmön ~zÓl emelünk e törvénynek a tÖf1énelmi múll~ feleke
zet i oktatás ellen, inlél.ketlésci mIau. melyek lehetetlenné tesZi k 
annak vis5't.aállit ~stlt.!s mcgfclcll'i kC1't!lckben lünén6 folytaul.sá~ 

Az Oktat:lsi Törv~ny több szakas.1.a. tic k!llöllÖsen a XII . feje
zel stilges ellentétben :III a Románia :Iltal ~lfogadOIl. más nem
,.ctköl.i okmányokban vállnl! kötcleleltso!ge,,·el. valamtnt Rom:!

nia Alkotmányával. 

Al. Unimnus Eg~'hh elváJja <11 okt:ll:isi torvmy üjr:u:irgyal:l
sát b 3ltnak olyan mcgfog3lmnAs.tt. mdy biltoJnJ3 nllnden 
nemzetiségi állampolgk JOgaIRak egyenlö gyal:orlás.it ts a korl~· 
lozás nélk n1i anyanyclvQ oktatási mllllkn sunt"". 

Jenei Dezsó 
l6gond nok 
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BARTOKBELA 

(1881. március 25.-1945. szeptember 26.) 

Bartók 

Kouamczőkön járó ezüst
koronás fejedelem. 
Te Idnad. hogya gyűJölcttól 

res1-<:g zászlók mint 
cSlIpódtak egymás arcába, 
s nem tudtál a hódítók 
lába-vert porban ful1doznL 

Elmentél. hogy végleg 
hnzaérkczhess! 
Állsz 
A n~pck hangvcrsenycsamolo::!bnn 
ezüst-koronás meste r. 
Pálcád ini. Dalba kezd: 
ntáv, magyar. német és román. 
H:lnn6nia! 

Pedig mindenki csak a maga dalát 
fújjal 
Jaj. csak senki. senki 
abba ne hagyja. a Kárpátok 
hangverseny csarnokában: 
ölclkc7,Zcnck össze a hangok. 
ölcl kCZlcnck össze a da llamok, 
ölclkclzcnck össze a karok! 

Budaházi István 

,.Mai em~r, minden idiik legvodobbikcinak embere, próbálj 
mUldeneke l,!" ember lenni; B ha felfoglad, mitjell!"1 

emberllek le nn" csak akkor törődhetn ha.liá lla~ tón, al 

~. baráttaL" 

Bartók Béla emlékműve 
a Högyes Endre utcai templomban 

(Zágoni Sándor alkotása) 

(1935. j anuár) 

Bartók 
Amerikában 

testén átjár a szél 
felhők menekUlnek az égről 
lúdbőrzik lenn a vfz 
s a parti fül,. komor 

jönne bár kÖ7.elcbb ha1.ájo 
- parányi abroszon 
néhány összetört vonal -
hol szárnyakat növesztenek a csikók 
S kísén a sínekre hojJó 
test magánya 

tompán konduló harong S2.3\'át 

túlharsogják rezervátumok mélyén 
feJdűbörgó sámán dobok 
rekedt hangja sírva fu ldokol 
S testén átjár a s7l1 

Otáh András 

ÍGY EMLÉKSZEM A HALÁLHÍRÉRE 
Ertltlen ~olt a késő szeptemberi nap. fil· 

IlIdt·kék al. tg. Mintha a magassjg szána· 
kozó 1nO$01lyal nézett volna le 3 magyar 
vil~gra: annyi l'Ial~lt elbirtatok. el fo&játok 
viselni még elt al. egyel. Akkor _ éppen 
ötven 6 ·c. 1945 szeptemberében _ még 
gyarlón müködöu a hfrközlés. mégis 
gyorsan. nlig huszonnégy óm múltán. már 
tudta iuhon mindenki. hogy 31. óceán túl. 
$ó panj:!n elhunyt a legnagyobb magyar 
7.encrtcn6. Bartók Béla. A mindennapok 
gondjai súlyosan nehezedtck u orsdg 
népi:re. visl.Onylag kC"csen v~uék tudo· 
m:Lw1 a gyiszhlrt úgy. mint a Ilemuti tro. 
géd!a egyik kbei jelenetét: mIlliónyi ma. 
gyar pusztulása után elvcsztetlük a század 
legliSZl:lbb szellemű. legigazabb magyar. 
j:1l is. 

Meri ann;il:: tllTlhaljuk. Ki tudon annyi. 
ra igM maradm awkban a hitványságot 
tennö évckben. mint ö? Éppen ;I]''':rI. men 
annyIra tl57.la voll. annyira ember n Cm. 
benc\cnségben. sokan gyanakodlak nl. so. 

kan nem érlelték. slit - "magasubb helye
ken" is - rosszindulatú megjegY7.éseket 
tettek r6l11. Az igazak és igazán nagyok 
gyakori sorsa. 

A progresszfv " ncm~ti gondolkodás 
• • awnban. bár maga IS kénytelen Yolt a 

romba döntött oTS~ág hétkö1.napi gondjai· 
val viaskodni. rel fogta. érteue. hogy Illi! 
jelent a hahllhfr. cgy nagy fegy,'enárs CI· 
vcsztfsét eszmei és társadalmi harcok erő· 
próbája idején. Egy héucl később. október 
J·án. hangvcr.sennyel emlékctlek ahalou. 
ra. A 'Z.eneakadémia nagytcnnébcn Rllcg 
eg)'$7.cro emberekből. dtákokból álló kö· 
zönség gyúlt OsSI.c. A gyán döbbent ~. 
masága sűrűSÖdöu :I nélŐtc!rcn. amikor 
Basihdes Mária énckchc: .. Elmcg)·ek. el· 
megyek. hosszú Úlra 11Iegyek..." Akkor ez 
a népdal Bartók SOTSS'limbólunm \'011. EI. 
ment. hosszú ulra. amelyról élve ncm tér· 
hetcn vissza. Dalokkal. 7.ongoradanlbok. 
kal folytatódolt a hangvcrseny: a szUnct 
után vonul! be a 7.eneknr a pódiumra. 

hogy ru: elhunyt mester eg)'lk nag)'ttne
kari múvét cl~dja. A gyász töretlen ts 
ünnepi:lyes voh. akkor még ismerték a 
tapstilalm3l. 

... A hang~cr.;enyt a kommumsUl párt 
rendezte. Ug)'(lII"'. u p1n, amely tl~ évvel 
később, ,1Ilamp:lrlk/!nt, nz ideológiai dik· 
tatúra jegyében mcgpróbáhn Ban6kOl a 
szenem; horizont szélére szorítani. Le_i· 
leue a műsorTÓJ A {:Sodó/(lIOS m/lmJtoriM
"f)'/lllOU a mű'·ct. amelyet a Honhy·ha· 
tóságok is be1il10Ilak ... 

199 l , a Sl',üktés Sl.lizadlk évrordulÓJa. a 
nemzeti keg)'el~ éve \'olt. 

Bartók. a magyllf cmber, az l'g)'~Il''''U 
mOg)'/lr életf3jz:1nak tga7.J utQ!$Ó monda· 
tát a Farkasrtli temctöbel'1 fntik. a simlII. 
és nem tollal: akkor. anukor az Ul1llárius 
püspök ráteue koporsójára a havas; gya
pán. A lennéncttcl. a magyar c!gbolual ts 
cgyhllz~val való örök klltösJégénck )CI. 
képckél11 és bil.onys:lgliul. 

Dr. Bán Ervin 
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XX. 

Törvény és szövetség 
A modem unitárius kereszténységnek is van egy 

közege, hfveink egy népes csoportja, akiket n~mes 
cgyszorúségükről ismerünk. Számuk n~lunk IS fo
gyatkozik, amit természetszerű npálYJelenségnek 
fogunk fel, de a maradékot féltl5 87.crctettcl kell 
pá8ztorolnunk. Akalmazkodnunk kell a válto7.As
hoz. Szolgálatunkat tudnunk kell irányítani azok 
fel é akiket már csak a hagyományaik kötik az egy
házhoz, és azok fe lé is, akiket cgy természetesebb 
lelki szükséglet hoz el a templomba. 

Tárgyunk ez utóbbiakat érdekli jobban , akiket 
plebejus keresztényeknek is neveznék. Ke~és~ kö
t6dnek a felekezeti hagyományokhoz, az Igehln:le
tés mondanivalója érdekli jobban akct, mint az 
ell5bbieket. Ök is a mi igehirdetésünkön n6ttck fel, 
de abban a hitet keresik, és a szövetség törvénye 
gyanánt érzékelik. 

Fontosak nekik a hitélet külsőségei. Ebből pedig 
mi nem sokkal szolgálhatunk. A mi egyszerüségiink 
elsősorban a külsőségek egyszerűségét jelenti. 
Ezért igyekszünk azokat a legmagasabb szinten 
nyújtani. Laikusok is érzékelik, hogy a vallásgya
korlatnak nemcsak külsőségei vannak, hanem ben
s6tBrtalma is. Sorozatom VI II- IX- X. részében pró
báltam erről képet nyújtani, amikor az imádkozás 
tárgyát tekintettem át. 

Elvilágiasodott életünkben csak az imádkozik, 
akinek spontán, természetszerü lelki szükséglete. 
Gyakorlásában hagyományokhoz ragaszkodik, és 
külsőségek között imádkozik. A belső tartalom fo
galmazódásában a helyükön alkalmazott külsősé
gek nélkülözhetetlenek . Egyszerű léleknek mégis 
kevés kü lsőség kell a tartalmas imádkozAshoz. 

Az egyszerű lélek nem föltétlenül iskolázatlan. 
86t: az igazi kultúrember lelkében egyszerű és pu
ritAn marad. '!UdAsa csillagmagasságokba emelhe
ti, lelkében egyszeru halász marad, mint J ézus ta
nftványai . (Mt. 4.18 ., Ap.CseJ.22.3') Tiszta lélek, 
akiben az imádság tartalma is egyszerű marad , hit
életének minden további tartozékával együtt. 
(Mt.6.5.) 

Az Isten iránti kötődéshez nem kell sok tudás, 
csak tiszta szeretet. A tudás ahhoz kell , hogy segíte
ni tudjunk másokon, védekezni az elidegenfW csá
bltások ellen, kiszúrni lsten üzenetébő1 a zavaráso
kat. (Mt. 5.8.) 

A tiszta istenszeretethez ismerni kell a szövetség 
törvényszenlségeit. Nem {rott törvényck ezek, ha
nem a lélek tiszta ragaszkodása az élethez. Ahhoz 
az l'!: lethez, mely Isten akarata. lsten akarata tör· 
vény, a törvény szeretet, a s;r.erctet kölcsönös lsten 
és ember között. A kölcsönös szeretet pedig szövet
ség szült! és gyermeke, teremUS és teremtett lélek 
kö;r.ött . (63. Zsolt.4.,9.) 

lsten akaratát, a tisztale lkű életet azért nevez
tem törvényszer(iségnek, mert n szó értelme csak 
mint jelkép érzékelteti II lényeget. A ~törvényW és a;r. 

4 UNITÁRIUS ÉLET 

isteni akarat között döbbenetes hasonlÓ9ógot ta
pasztalhatunk: megmáSíthatatlan, kikerülhetetlen 
és megfellebbezhetetlen, mint a természet Wrvény
szerűségei. (R6m.9. 19-20.) - ~s ub'Yanolyan döbbe
netesek a különbségek is: akkor lesz Wrvénnyé, 
amikor törvényévé tes;r.i a lelkiismeret. Amikor 
nem mások kényszerílcnek a betartására, csak a 
saját, a csak Istentói, senki mástól ncm függn: saját 
belátás. Akkor pedig már nem is törvény, mert már 
több egy törvénynél. Mert már áhítattá szentelte 
azt n lelkiismeret. (Róm.IO.8.1 

Amit nekem egy törvény diktált, azt nem Vn cse
lekedtem, hanem valaki más, az, aki a törvényt 
hozta. ~n csak eszköze voltam. Feletteseim, vagy 
akár Isten szolgája, de nem a gyermeke. Alattvaló
ja, de nem a szövetségese. (Jn .1O.1-5., OaI.4.1.) 

Az Evangélium, mint az ószövetségi törvény be
töltése, h;tennek nem önkényuralmát hirdeti, ha
nem szolgálatát kínálja fel nekünk. Ezért (~szövet
ség az Újszövetség. Önkényurak ped ig mi magunk 
vagyunk, amikor kényünk-kedvünk szerinti istent, 
bálványt imádunk Istenünkben. (I .Jn .5.20-21.) 

Az unitárius reformáció központi tárgya ez. Ez 
adta nekünk az unitárius nevet. Ahogy az egész re
formáció fl kereszténységet az őseredeti egyszerű
séghez akarta visszavezetni, úgy az unitarizmus az 
isten hitet is az eredeti egyistenhithez kalauzolta 
vissza. De ebben szerintem nem az a fontos, hogy 
lsten személyében is csak egy, hanem az, hogy Is
ten szeretet. (Mk .12.19-31. , l.JnA.13-16.) 

Lehet egy bálvány is a szövetségesünk. De a bál
vány nem valóság, és szövetsége is képzeletbeli. A 
képzelet úgy foszlik szét a valóság eI6t.t, mint az 
üveg, ha k6höz ütköúk. Isten szövetségBJánlata pe
dig é l ő' valóság, a legél6bb minden valóság között. 
Az élet akaratának Lelke, az isteni Lélek akaratá
nak élete ez az ajánlat bennem, aki teremtetésem 
óta fohászkodom, hogy a szövetség törvény és nl
kotmány legyen. (96.Zsolt.5., EfA.15., Jak.I .25.) 

A szövetség a kölcsönös szolgálat szerz6dése Is
ten és ember között, melyben Is ten tesú az l\iánla
tot. (I .Móz.9.9., Neh.I.5J E;r.t az ember nemcsak e!
fogadja, mint akit Isten megs;r.6Htott. Az Evangéli
um nemcsak holtakhoz, hanem él6 lelkekhez szól.ó 
üzenet. Ezek ncm a feltámadás tétlen várakozól, 
hanem istenkeresl)k. (130.Zso1t.5-6., Mt.27A6-47.) 

J ézus meglátogatja Zákeust, aki nem hfvta, csak 
örömmel befogmita {it (Lk.19.6.i de sokkal Wbbsz~r 
megy el azokhoz akik hívják. t.;s Zákeus kfváncsl
sága is hfvás volt (Lk.19.3-4J, a fu ldokló lélek kiál
tása a segItség után . 

A szövctség azok törvénye, akik kérik, mint fa
gyott fUl d a melcget, mint tikkadt n:'cz6k a;r. es6t, 
mint árvák az örökbefogadó szülőt. Kiknek Islen mr. 
élet törvénye: cs6, meleg éi:! szeretet. 

Nyitrai Levente 

• 
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Erdélyi napló, 1995. június 9-18. 

Alul/rollak és még nyolc társunk már bemutatkoztunk a 
Hőgyes Endre utcai unitárius gyOlekezatnek 1994. június 
4.én. kon lirmációnk napján. Bemutatkozásunk egyben 
nyilvános mOködésunk" kezdete is volt, hiszen a konfirmé
~ós szertat1ás keretében tettOnk bizonyságot arr61, hogy 
már mlnt .felnőtt" unitárius fiatatak, önálló tagjai lenünk 
egyházunknak, s mint ilyenek kezdjOk meg tevékenysé
gOnket az Egyházban. 

Most azért jelentkezOnk, mert mindenkivel szeretnénk 
megosztani azt az élményt, amelyben részesOItOnk az 
1994-95·ös nyári szunel etső két hetében. Ez az időszak 
jelenlelle ugyanis Erdély meglátogatását. illetve az Oli élö 
un~árius hittestvéreink egy részének, f61eg a nagyhoma
ródmentiek élelének megismerését. 

Kászoni József lel
kész és faleságe veze· 
tésével Hz tanuló és 
hat felnőtt indulhallunk 
titoek a szép Erdélyor
szágbe június 9-én a 
délutáni Ól'ákban. Egy 
hosszas és fárasztó 
autóbuszút megtételé· 
vel. ami nem vo~ ke· 
vesebb, mint 15 6ra, 
érkeztOnk meg Buda
peströl másnap június 
Io-én a kora reggefi 
Ól'ákban, Székelyud· 
varhelyre. Dnoen pe
dig egy személygép
kocsival meg egy -
őreg -, több mint húsz 
éves Volkswagen mik
robusszal. amely hüséges társunk volt utazásaink alkalmá· 
val. 14 km megtétele után jutottunk el Homoródszentmár
tortJa a .Dávid Ferenc Nemzetközi Ifjúsági és Konferencia 
Központ' épOletébe. Bár vártak érkezésOnkre, reggelivel és 
kényelmesen.komfortosan berendezett szobákkal, ahogy 
csomagjainkallelehettOk, fáradtan ugyan, de az izgalomtól 
lelcsigázottan, indultunk meg felfedezni aNagy·Homoród 
mente központi reszen ellerGlő Szentmártont, mely tíz na· 
pig volt otthooonk. 

Jobb vezetÖink. mint a Kászoni lelkészházaspár nem is 
lehettek volna, hiszen 14 éven keresztOl voltak a homoród· 
szentmártoni unitárius egyházközség szolgálatában s igy 
kiválóan ismerték nemcsak a Homoródmentét, hane';' Har
gita megye minden nevezetességét is. 

MegérkezésOnket követően annyira elszéledtOnk a falu
ban, ki a Homoród és Gyepes egymásba ölelkezésénél hú
sOlt, ~i az iskola melletti pályán kergeIle a labdát. ki meg 
csak ugya maga kedvtelésére sétált a község utcáin, hogy 
csak ebédnél találkoztunk újra mindannyian. ahol már nya
ma sem volt az előbb érzettláradlságunknak. 

A falu beszolgál6lelkésze, Kiss Ákos, délután 2 6rai kez. 
~ttel tartott istentiszteleto!. amelYfe mindannyian elmen
tunk. s Igy alkalmunk v.OIt .találkozni az unitárius hivek nagy 
részével IS, a szép umtánus templomban. Az istentisztele. 
tet követöen mindannyian kisétáltunk a Nylres erdőbe 
ahonnan szép kilátás nyRt a falura. ' 

Este, ahogy mondani szokás, senkinek nem kellett a rin
gatás, hiszen ~ hosszú út megtetele, meg az ózondús tisz
ta levegő, am~ magunkba szMunk. annyira elfárasztolt 
h?gy mara?ék erönkből csupán arra fvlolla, hogy ágyain: 
kig v.onszO\luk magunkat. És ez lett az este odaérkezésunk 
utá .. " első nap. 

Másnap, hétllSn, június ll-én 'lI9geli VllIn kezo;ltGk meg II 
nagyhomoródmentI barangolásainkal. A talu gondIloka 
Szász Gyul~, felajánlotta az egyházközség Iraktorát, ~ 
gépállomás Igazgatója, Sorbán Mihély, aki szintén unitéri
us. kO,?sönözl8 azt az utánfutót, amivel ehndulhattuflk 101-
le~z~1 a Nagyhomoródmentén etlerOl6, teljes egészében 
~nilánusok takta községeket ElsO á1lomáshetyünk. rövid 
IdOre. R~senyéd volt, ah~1 a templom megtekinlése után 
lehet/Sségu~k adódotl arra IS, hogy betekintést nye~ünk ab
ba, hogy milyen egy vidéken éllS, gazdálkodó unilMu& lel
kész hétköznapja. Alig foglaltuk ol helyúnket az allah,mk 
.Dlótörő··nak elnevezett buszban, [nevét onnan kapta 
hogy nagyon rázotti. máris le kellett szállnunk, hiszen HO: 
mor6clszentpálon voltunk. A lelkész házaspár ugyan nem 

voll otthon, (hétfő at 
erdélyi unitárius lelké
szek szabadnapja), de 
ott·lartózkodó rokonaik 
szIvesen mulatták meg 
az igényesen, szépen 
berendezett és kar. 
~antanott templomol. 
Ujabb 2 km megtétele 
után Homor6dszentpé
terre érkeztOnk, ahol 
láthattuk a vidék lego
regebb templomát. Kö
vetkező állomásunk 
Városfalva voll, ahol 
nem csak a templomot 
látogattuk meg, mely 
arról nevezetes, hogya 
századlordulótól állan
dóan mOködik a torony

órája, hanem a falu temetéijét is, amely a környék, a vidék 
egyik legszebben rendezett, leginkább karbantartott lemo
tője. 

Ezt követöen Hargila megyél magunk mögött hagyva át
mentünk Brassó megyébe, ahol Daróc községellátogattuk 
meg, ahol vegyesen élnek románok, magyarok, németek, 
akik még szülöföldjOkön maradtak. Itt alkalmunk volt meg
tapasztalni azl, hogy mennyire békésen találkozik a Szé
kelylöld a Szász-vidékkel, amelynek szomorú emléke az 
elhagyolI, lakallan, üres házak sokasága. 

Mielőt! ebédelni tértünk volna vissza az ifjúsági Házhoz, 
a szentpáli halastavaknál hüsültünk egy keveset. Ebéd 
után a bágyi hegyre mentünk, ahonnan gyönyOrü kilátás 
nYilt a vidékre, A tetön állva több mint tfz falu templomtor
nyál számolhalluk őssze, és a Fogarasi havasok is jóllét· 
hatóan körvonalazódIak. Vacsoránk elköltése után a szent
mártoni liatalokkal Ismerkedtünk a helyi diszkóban. 

Kedden. 12·én nagyol fordultunk az öreg VW·nel, hiszen 
(I délelőlli órákban indultunk Homoródfürdő, Csikszereda. 
TusnádfOrdö érintésével a . TengerszemO hölgy"-höz, - a 
Szent Anna-tóhoz, - ahogy Jókai nevezte regényében ezt 
a valóban gyönyörű szép lavat. Ennek partján élveztOk .a 
nap melegét, a tó liszta és hüvŐS vizét. A bátrabbak át IS 
úszták a tavat oda és vissza, s (gy kiérdemelten lehettek a 
nap hösel. A délutáni órákban indultunk vissza, s még ide
jében érkeztOnk 8 Szenlegyházaslalu közelében levő Szel· 
tersz fOrdöhöz, mely tennálvizéről hfres, hogy megfürOd· 
hessOnk még egyszer a Szentmártonba való visszaérkezé
sOnk előll. És Igy leli este ismét az odaérkezésOnktől szé· 
mftott halll1adik napon. 

(fotytatjuk) 

DemJán L.ehel , Kászoni Zsuzsa, Margithay Beáta, 
Nagy Zsuzsa és Varga SzlMa 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Jakobinus János (1575- 1603) 

A XVI. század nagynevu un~áriusai sorában ma a 420 
éwel ezelÖlI szOleten fejedelmi Utkánal, az első magyar 
formuláskőnyv szer:zöjével, Jakobinus Jánossal ismerKe
dúnk meg. 

Jakobinusról megállapaható, hogy egyike a XVI. század 
haladó gondolkozásu, értelmiségi pályán muködö unitárius 
férfiaioak, akivel csupán kevés irodalmár és történész fog
lalkozik. 

Ennek oka az, hogy Jakobinus - a szó szoros értelmé
ben sem klmondonan történetiró, sem pedig irodalmár. Tu
Iajdooképpen egy tőle szánnazó formulaskönyv nyomán fi
gyelnek föl rá. melye~ a megtal~ló:- Valentiny Anta! eg~et~
mi könyv1ári igazgato és az uoilánus Kelemen LaJOS torte
neltudós - azooos~ szer:zöként Jakobinus Jánossal. 

Ezen els6 magyar fonnuláskönyv szer:zövel érdembeti
leg elég kés6n a Bónis - Valentiny szer:zöpáros foglalkozik. 
("Jakobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve' 
1944.) De rá és munkásságára vonatkozóan értékes ada
tokat találunk az unitárius Jakab Eleknél, (,Kolozsvár törté-
nete' 1888) a szintén unitárius Gál I 
vári un~árius kollégium történate' 1 
nál, (,Erdély története' 1866.) 
irodalom története' 1896.) az I, 
(,Trauzner Lukács, Dávid Ferenc veje. ,Keresztény Magve
tő' 1972. 1. sz.) és Zoványi JenÖflél, (.A magyarországi 
protestantizmus 1565-1600-lg' 19n). jóllehet ez utóbbi in
kább családjával ismerteti meg az olvasóI. 

Jakobinus Kolozsvárt szUletetl- amint Bónis - Valentiny 
és Kenyeres Ágnes (.Magyar Életrajzi LeJ;ikoo' 1967) meg
emliti - unitárius vallásu patricius csatádból. 

Apja közéleti tevékenysége nyomán jól ismert Jakobir11.JS 
Bernád, alscideC$i szász unitárius lelkész. kinek - Zoványi 
szerint - pártfogolt jának, Hagymási Kristófnak - halala 
után tavoznia keltett a lelkészi állásából. Báthori Zsigmond 
1587-ben öt kuldte a varsói országgyulésre, hogy a lengyel 
korona megszer:zése érdekében az onani unitáriusokat fel
sorakoztassa maga mögé. Ó hozta be Antwerpenböl a val
lási nézetei mia" menekUlni kényszerül6 tudóst , Erasmus 
Jánost. a kolozsvári iskola tanárának. Sebesi Pál szerint a 
Dávid Ferenc védelmében irt ,Defensio' egyik szer:zője. és 
ellenzője a Hunyadi Demeter-féle mérsékelt unitari.zmus
m.k. 

Nincs tudomásunk arról , - bár nagy a val6szlnüsége -
hogy Jakobinus tanult volna kOl/öldön is. a6nis - Valenliny 
csupán annyit jegyez föl , hogy latin nyelvtudását otthon és 
Erasmus tan~ványaként szerzi meg. 

Jakobinus János tizennyolc éves korában lépe" Kolozs· 
vár városa szolgálatába. ahol Jegyz6i tisztet töltOn be_ 

Ezt követően t 598. április 1 0-től Báthori Zsigmond fele· 
sége, Mária Krisztiema titkára. Ebben a minőségében szol· 
gálja 1598. október 28-tól Báthori Zsigmondot. Titkára a 
t~gikus S?rSÚ Báthori Endrének (1599. szeptember 23-tőt). 
Mihály Vajdának (1610. július 12·t61) és Székely Mózes fe
jedelemnek is. (1603). 

A lejedelmi titkári állásról tudon, hogy az a XVI. század 
végén hivatallá válik. A titkárok. az oklevelek szerKesztői 
politikai állásfoglalas nélkül _ mint hivatalnokok _ szolgai. 
iák n egymással sokszor ellentétben álló urukat 

. Jakobinus szolgálata sem személy szerint a felsorol! fe
jedelmeknek Slót, hanem a hivataloak: az erdélyi fetedelmi 
kancetlária továbbépftésének. 

Jakobinu$ nevezetes .FormuláskOnyve- révén válik az 
utókor számára ismertté. 
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A formuláskonyvek általában - Irja Bónis _ Valenbny _ 
a~okat 17 ~evet~kellartalmauák, amelyeket a leiedelml 
kancel1ána Jewől a gyakorlati éleire nézve jellemz6nek 
és. irányadón~ tekint~ek .. E~eknek leírásával a jegyzők 
s8Ját és ut~alk munkáiát kIVánják megkÖl'lnyiteni. Ugyarr 
akkor megon~nek mértékadó J0gelvekel is. 

Jak~inus. lormuláskönY':'e - Bónis - Valentlny s~erint
n~ kIVán ugyneve~etl ,Liber Regius". aZ82 kötele~ő ér. 
ven nyel has~nálandó könyv lenni. Az összeáll_ás egyéni 
és elsősorban saját munkáját hivatott megkoonyfteni. . 

Jakobinus nem volt bíró. Igy formuláskooyve nem tartal. 
~azza a perekbőllevonható tanulságokat. F6leg az erdélyi 
Jognak azokat a résteit v'ilágftja meg. melyekben szinle 
korlátlanul érvényesü' a fejedelmi akarat. 

A gyüjtemény, amelynek összeállftását Jakobinus 1600-
ban kezdi meg, a mintákon lúl ismerteti a fejedelmi jogál
lá~t. a fejedele~választás szabadságát, és a fegyveres 
erovel szer:ze" fOgOt. Szó van még benne a lörvénytelen 
adományokról, és az önkényes intézkedésekr61. A vádlevél 
formák mellen tartalmaz nemesleveleket, mágnássá eme
lést, fejedelmi adományt, fels~entelést és a Székelyföldre 
is kiterjeszte" jogrends~ert bemulató okiratot. Találunk 
még benne az erdélyi s~ás~okra vonatkozó, és az egyházi 
felügyeleti jogol bemutató okiratot is. 

Jakobinusnak azonban nem csak a hivatali munkát seg~ 
tő ,Formulaskönyve' ismert. 

Amikor tizennyolc éves korában Kolozsvár szolgá.latába 
áll, annak jegyzöjeként a város egyik neves polgára, Ka
kas István és Rómer Zsuzsanna házasságkötése alka/má
ra (1592. január 12.) ir verset ,Chorus Musarum' cmen. 
Bemal Lajos (.A protestáns iskoladrámákrór 1902) e mun
kát mennyegzöi, alkalmi darabnak mondja, de sem 6, sem 
mások, tartaimát és sikerét nem ismerik. 

Történeti munkának tekinthetö Jakobinus Báthori Zsig
mondnak 1595-ben, Slil'lán basa ellen folytatott haqárata. 
nak megörökitése, melyet Bónis - Valentiny szerint a szer
ző klasszikus mintákat követve dolgoz fel. A munkához az 
unitárius Tordai Máté irt udvöz!ó sorokat. 

A munkát a győztes fejedelemhez szóló ajánlás vezeH 
be. 

Ezt kövati a cselekmény száraz leírása. A kritika megál
lapftása szerint a munkában egyeUen rész található, 
amelyben az iró a korabeli társadalmi viszonyokkal is fog
lalkozik, és közli a maga állásfoglatását is. 

Beöthy Zsolt (..A magyar irodalom története' 1896) a 
munka ismeretében Jakobinust Bonfini munkája folytatójá
nak mondja, aki e táborozás megirásával is meQÖrökiti a 
nevél. 

A XVI. század unitárius .,hivatalvezetöje· a korabeli za· 
varos állapotok egyik irásban megörökftÖje. Amit papirra 
vet, -látszólag - annyira nam jelentős, hogya mult nagyjai 
közön emlftenék nevét. Ami számunkra jelentőséggel bir. 
az az, hogy unitáriusként meg tud maradni a katolicizmus 
hatalmát visszaálIftani törekv!5 fejedelmek udvarában, és 
on olyan tisztséget töll be, amelyben tudása nélklifözhetet
len . 

Jakobinus Jánosról főljegyeztél(, hogy 1603. július 17-eo 
_ 30 éves korában _ Székely Mózes fejedelemmel agyOn 
esik el a Aadu Serbán vajdával vivott szerencsétlen -
Brassó melleni - csatában. 

Keleme" Miklós 

• 

• 
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Itt van már az idő, mikor táborozni kell! 
(régi cserkésznóta) 

Csapatunk hagyományainak mcgfelel6en cst:Rtszcink idtn is 
cgy llelet lölllluck .)lomM'" köríllm.!,nyck közö,n. Ehhez kitűnö 
helyn{n! a ImIgyarktll; cgyhhkőLStgl lelek nyúJlon. 

Ha valaki kimegy ma Magynrkú1rll, llithalja. Ilogy már semmi 
sem eml~kcz[eI a bdccrilcn zöld n!\cn július közcpm állott sál
rakta. a blISloktn magasodó u,szlórúdra - melyen laval)' a Kirul)' 
menl; crdtlyi táborunkban "felavato"" ííj cscrkbz tábori ÚSZ. 
tönk lengetI -, a magunk ÚUl konyMra.latrinára. a sajál készíté
sű ,.zuhanyozóra", . .étkez6rc", men mmdent be!cmetlilnk és 
gyepLégIával boriwuunk szokásunk szerin!. 

Dc a wk !"levett!;. vidámság, a nagy kirándulások. a riadó iz
galmai rmg mindig 011 vibrálnak mindannyiunkban. Nl!zcgeljük 
a so/r;: f61y képct, ts jÓl nevel. akinek eszébe JUI valamely esetté
se.bothlsa. Mi eg)"üt' is marodunk, alrogy a;: el",úl, ivek során is, 
foly/atni az /989·hen e1kn.dm (Jtrkbvnunkól! 

Termm;ulescn. hibák és hiányosságol ezen a ,.kétszeres por· 
Iyán" is vollak - mint az élei bármely Icrtllclén, mindig - annál is 
inkább. men első Izbcn fordult ell!. hogy nem a nagy !apasz· 
ialallal rendelkező .,régi" cserkének, vezetl!k. késtilették cl a 
tervel. a s7.ámrlásokal. II beszcrzm;1 és II .,Iáhori·' progmmOl, ha· 
nem a 17- 18 évcsekbl'il álló .. ve7.érkar". De jó S1..:1ndékkal. közös 
munkával, egyclértéssel6s figyelemmel mindem meg lehetett ol· 
dani. 

Mennyire mAS álélni valamil. mini elmesélni ! 
Most pedig. hogya lábor hangulat:!1 felidbWk, álljon in egy 

az idei lábortűzi mesélnk köWI (egy némel népmese). mely nép
dalaink . cserkészrKdmk, lábonfizl lréfáink és jeleneleink ulán el· 
hangzott: 

Volt egykor olyan aranyidö II flIldön, hogy az angyalok a h<.>
mokbuckákon egyUttjit.nottak a paruztgyerekekkel, az ég ka· 
pui tárva·nyitva voltak •• úgy özönlött aróldre belllliik az ara· 
nyos menn~i f~ny, akAr az eM. 

Az emberek a flIldrOl ,'U'! 
flInn II menny~lieket, 
emberek (elkös~tek az i 

, a%Glr. pedi( 

volt n akkoriban; de nem tartott IIOká.ig. Egy napon a jó 
laten. akit mel(W,ntottak &% emberek hli.lli.tlanSlÍl(Ukkal. bünte
Waill hec.ukatta a menny kapuit, N Igy nólt &% angyalokhoz: 

- Hagyj6tok abba a muuikAt. mert Iwmorkodom! 
Az angyalok erre nagyon ellwmorodtak, a mindegyik egy fel· 

Mrc (lIt a kott(ibal a apró. aranyos oU6j6val elvagdosta a 
hangjegyea lapokat apro lZeletk~kre, melyek IeBzállingóztak a 
flIldre. A n~1 flIlkapta a papirueletk~ket, a hópehely m6djára 
nórta n~t az q:6n vil4l(on. Az em~rek elkapkodták a papir. 
foulli.nyout, 8.1 ecyik oalY darabot, a másik kicsit fogott el ill 
mindenki gondosan eltette a macll.~I, mert tudták. hogy ezek a 
Cludilatol menny~i zene hantiai . 

. ld6vel azonban elkezdtek veazekedni az emberek uon, hogy 
k~nek van lubb darabja a menny~i unlÜ>6l, mert mindeoki azt 
h,tte, holY li fOCU ~l a lepzebb rNu, I vé",1 mindenki ut 61. 
lI~ua. hOllY. Ö\'~ I l\l~onk~ppeni m~onyei ..,ne, a tobbii ha· 
m .. rtvli.ny. ta ahelyett, hOCY öe.ull.lIottak volna fa együtt éne-

kell:ék volna a menny zen6,i~l, h't mindegyik külón Enekeit BB 
ellY'k "",k egy 110rt. a m""k.euk nEh'ny uöt, a h"",,adik há.. 
rom vagy négy CIIOn~a hanCltcYet. N~melyik azt4n elo.l h.6tul 
megtoldotta a h~egyeket ~~t n6tA.i'val. IlY énekeitek fU 
emberek Ö81~.v"",za. Ez biwny nem volt azép b~k, hanem 
mllCllka·muu,ka. Ez a, oka, hogy az emberek közt oly IIOk a '. 
Szály,. 1O'Ü'!ilet, har"" .lrigyHl b ellend~kedh, mert m~r 
nem .amerik a mennye, zenét. 

De ha megjön fU f4\let napja, mikor a eaillllgok a flIldre hul. 
lanak fa a nllp a tengerbe zuhan, az emberek pedig a menny 
k~puj~áI f~ak BUlrong~ni , mint karieaonylr.or a gyermekek, 
aJt6ny,~ elott - akkor aJ61~ten öu,egy\ijteti lit ane;yalaival a 
menn~et k0t:t'~ klfnY"?'ek mmden papS. .... eletjét, a Dagy dara. 
bokat 'B, a ki~,kéket II, m~1( 8.1 olyan aprócakákat is, melyeken 
"",k egy hanl:legy van. 

Az angyalok ilmét Ifuzeilleeztik a darabkAkat I fUuUln a ka. 
puk foltárulnak, él a mennyei zene ~ra felhangzik oly n~pen 
magantosan, mint hQjdan. . 

Az emberek álmélkodva N megsúgyenülten 611anak majd a 
menny arany kapujli.nli.l él Ul fogjlIk egymásnak 8úgni: 

_-Ez volt a tied . Ez volt at enyém. De most szebben, gyónyö
ruhben, egbzen másképpen hangzik, hogy egybe van ilIentve. 
~8 minden hangjegy a maga helyén van. 

Igen. igeflf igy lesz. Bizonyosalt lem.ltelt beflllff 

A lábor "vezérkara" ebédel 

Kedves ifjú unit<1rius lestvérem! 

Remélcm, kezedbe JUI Cl az újságcikk. St;ert",illk N~ud is 
mi,uüm nemilyutlt dmuiln;. hogy kedwf/ ki1pj II cst,kuu/n. 
Sz~nlnink Neked is (írŐ/"el suru.fli, J~enl",!nk, hl! tisZJ vtnnil 
vidIim. d~ ltasUlos cser/l.isulellinkhen. hD jiJwre Te iJ 011 I~hel· 
nél velii"k az il"ts numkil megkororuitásón, II nyári táboron". 

Remélem. minél ell!bb 1a1IUk01.unk, s addig i' cserkészkÖ$Zön· 

téssel 

J6 munkál kívánok Ncked 
Sipos Emoke Villo 

51 .. tpk. 
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Egyház, több haza 
KŐ7.élet. egyhál" irodalom. E dmcI válllszlolla al: idén ft 

Kolo7Ji~áron immár negyedik alkalommal megrendezell 
Stpbldi-napok tudományos Ulés.szaka. amelyet most is az 
Anyanyelvi Konferencia. a7. Erdélyi Magyar Közművelő
dési Egyesület és a Korun!: Stúdió rendezett. 

S;:pb/di Lász.16, II kolo1.$vári magyar egyetem tanára. 
emelJen kiváló fm és költó volt. ak it [959-ben, az egyetem 
felszámolása ulán, II román titkosrendőrség öngyilkosság
ba kergetett. Nos. az li emlékére sz.ervez~ölI me~ 1992 
májusában az első U1lálkolÓ. akkor SzabédI llooalml mun
kásságától, eZI követte 1I1.lán II korrorduló magyar felada
tainak megoo.ztl6e. II kolozsvári fró által sz.erkeulell 
Termés dmO rolyóirat egy 1943-as ankéljának kérdései 
nyomán. majd tavaly az egyetemi magyar i~oda
[om történeti oktalásról tartOlI eszmecsere. most pedIg az 
az előadás- és beszélgetés-sorolat, amely a7. egyházak tár
sadalmi és kulturális szerepvállallisának kérdéseit vetette 
fel. 

A tudományos ülésszak az unitárius egyház kolozsvári 
d[sztennébcn (a Brassai Sámuel Líeeum épületében) zaj
lou le. patinás teremben, a falon körben az unitárius egy
ház egykori nagy jainak, püspökeinek aremásaival, közöt
tük Kriza Jánosnak, ll. székely népballadák nagy híru gyuj
tőjének és Ferenez ló1.sefnek. a két világháboní közötti 
korszak te1cintélyes egyházi vezctőjének az an:képével. A 
közönség soraiban is, kolo7.5vári magyar egyetemi taná
rok, írók, szerkesztők mellett. megjelent néhány egyházi 
vezető, (gy Csilro Kálmán refonnátus püspök. a magyar 
Egyetemes Refonnátus Zsinat nemrégiben megválasztou 
elnöke. Az előadók: Kán/or Lajos, Komlós Atti/o, Cstke 
Pller, Sklllllr)' Csaba. Kölő Józse! és jómagam pedig arról 
próbáltunk képet adni, hogy a kereszténység a jelenben 
milyen szerepet tölt be a magyar közéletben. különösen ll. 

kisebbségi magyar közösségek életében. s milyen szellemi 
hll.lássat van a társadalmi mozgalmakra. a kul turális életre. 
az irodalomra. 

Tóbbcn is beszéltek arról, hogy a keresztény meglijulás
nak folytatódnia kell, ugyanis az a szellemi, hitbéli és er
kölcsi reneszánsz, amelyet a római Katolikus egyházban ll. 

ll . vatikáni zsinat és a protestánsok körében is ll. vallásos 
SlClIemiség második világháboní utáni felfrissülése ered
ményel.ell. mintha megtorpant volna az utóbbi években. 
holott éppen a kölép-európai régióL is érint5 nagy történel
mi váhozások. az úgynevezcIt ,,rendszerváltás" elhozta a 
vallásszabadságot, és most már semmi sem állhatja útját 
egy valódi megújulásnak. már ha az érintett .. egyháziak" 
és .. világiak" valóban erre törekszenek. Sk/llli/)' Csaba 
idézte nagyOll bölcsen Órs)' Ltís~1ó amerikai jezsuita egye
temi tanár egy megállapítását a legutóbbi gyulai ökumeni
kus lal:ilkoIásr6l: .,cleiszÖr az egyházaknak kell megtémi
ök·'. 

A keresztény megújuhIs zökkenőit mutatja az. hogy az 
ökumenikus szellemiségnek az a nagyszabású kibontako
l.ása, amelyet a nyolcvanas évek végén oly sokan vártak és 
reméltek, és amelyet ll. nyugati magyarság több vallásos 
szen'ezete (a katolikus Pax Romana és az Európai Protes
táns Magyar Szabadegyetem) is képviselt. ugyallcsak nem 
következen be. Akkor többet vánunk az ökumenizmustól, 
mini ami valóban megtörtént. hiszen ma is lehet érewi bi-
1..almallanságot, versengést a történelmi keresztény egyhá-
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zak között , talán nagyobb mértékben IS. mlllt a kommullts
ta diktatúra éveiben. midőn a politikai elnyomás kÖ/-öscn 
elviselt terhei valamiképpen közelebb hozták egymáshoz 
az egyh:b.akat. 

Végül pedig elmaradt a közép·európai régió keresztény 
egyházainak öss7,cfogása, pontosabban az egyhá7..ak nagy 
része nem vállalta az itt élő népek kölcsönös kiengesztelő
disének szolgálatát. holott erre az egyetemes keresl.lény 
tanítás és morál kÖlelezte volna őke t. Ellenkezőleg, bőven 

vannak példák arra Szlovákiában. Romániában. Szerbiá
ban, hogy papok. püspökök és keresztény szervezetek 
(pártok) a nacionalista uszítás uszályába kerültek. Mert 
mivel lehet magyarázni azt. hogy a szlovákiai katolikus 
püspökök oly mereven elIárkóznak allól. hogy a több 
százezer szlovákiai magyar katolikusnak saját püspöke le
gyen. mivel menthető az. hogy szlovák katolikus egyházi 
fórumok is csatlakoznak azokhoz, akik a magyar vallásos 
közösségekre a szlovák nyelv templomi haszn:ilatát akar
ják ráerőltetni. és mivel menthetók azok a moldovai pa
pok. akik nem hajlandók és nem is Ludják magyarul meg
gyóntatni a csángó magyar hiveiket? 

Egyszóval, a Szabédi-napok alkalmával renderen ko
lozsvári fórum igen sok gyötrelmes gondot is megszólaJla
tolt. talán ezért is sikerült olyan jól. A Szabédi László em
lékének szentelt találkozó kétségtelenül "felnótt"". meger5-
södölt. s egyike lett a kisebbségi magyarság legfontosabb 
kulturális összejövetelei nek. 

Pomogáls Béla 

I.A.R.F. Konferencia a hit és a gazdaság 
kérdésében 

Az I.A.R.F. (a szabad vallások nemzetközi szerve
zete Sz.V.N.Sz.) Európai Koordinációs Tanácsa (Co
ordinatIng Council for Europe) a németországi Bad 
Boll-ban tanotta első, alakuló összejövetelét, ame
lyen megválasztották a tanács vezetöségél. Egyhá
zunkat ebben a szűk kőrű testületben Olbókné 
Szent-Iványi Ilona püspőkhelyettes asszony.képvise
li, az erdélyi unitáriusokat pedig Dr. Szabó Arpád te
ol. professzor. A megválasztott vezetőség 1996. már
cius 15-17 közőtt tanja tanácskozását Bad Boll-ban. 

Az Európai Koordinációs Tanács folyó évi találko
zását kétnapos konferencia követte. amelynek tárgya 
.Hit és Gazdaság" volt. A konferencián öt előadás 
hangzott el: 1. A gazdaság-érem másik oldala, 2. 
Globális gazdasági elika felé, 3. A keresz/ény nem 
lehet kapitalis/a, 4. Személyiségfejltkiés a gaZdaság
ban és a hit, 5. A piaco/ átható hit. A konferencia vé
gén a kelet-€urópai résztvevőket kérték fel , hogya 
témával kapcsolatban adjanak rövid áttekintést saját 
helyzetükről. Egyházunk részéről Sztankóczy Zoltán 
egyházi tanácsos, a Teol. InI. felügyelő gondoka teile 
meg észrevételeit, az erdélyi unitáriusok részéről 
Szabó Árpád leol. tanár, Máthé Sándor esperes és 
Kovács István lelkész vállalták ezt a feladatot. 

Dr. Sztankóezy Zollán 

, 
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,.Az 19/UsJJf} III Wlln 
tisztnsflgf. embe'" csak IIB ni~. 
s IIsz9l'inr él.· 

Ratl!ó J6ne! Ú;VII,ÁGLÁTÁS 
S;;pbadd,·a proles/áns IdJrlink irodalmi pef/yóta/al hirdet unitárius "agy swbaJt/va protestáns fiatllloknok. 
A pálydUlfro egy va/fásos és tgy kötelltt/l Ilmájrí vtrSl l kell benyújtani októlur 30-;g 

Felhős D6vid Ferenc 

4800 VásórosnaminJ, Pf' 2 

dmirt. 

Er~min}"/lrO\'ember /5-in hirdellink Vásárosooméll)'ban, II Szabadell'll Proles/óIIS Kör g)'liIektuli rt mt/hen. 

Most pedig eg)' kis í~lftól adultkfiatal költóink alkotásaiból: 

Szabó Előd: Fazekas I stván: Fazekas1s1ván: 
Két út Zsoltár Ima 

Meri elérkeztem odáig 
Versek sorompójáig -
K~ t út nyOik mögötte 
Egyik nyrtik virágba 
Kőbe, fába. leányba 
Vezet az ~n lelkembe 
Másik nyOik könyvekből 
Tudásból. s~-cn,'edésból 
Vezet az ~n eszembe 
Egyik a gyöngy gyermek~ 
Másik zajló relnótt~ 
Mindkettő az Istené. 

Az Úr engem lángra gyújtott, 
hogy égjek a poklok ellen, 
hogr égjek a haJál ellen. 

TanílS meg Uram 
arra. hogy vagy, 
s valóban 
I ~tezó a Te léted, 
hogy nemcsak 
bennem élsz Tc, 

:17. Ur engem lángra gyújtott. 
Ám aki ég, énekben él. 
hogy ft kínját eldalolja, 

mint az egy-igaz Élet 
hatalma~ parancsa. 
hanem úgy is, 

s ha nincs ének. minI a kutya 
felüvölt a te1choldra. 

ahogy az írva van. 

A kiábrándultak mentsége 

Sokan megfogalmazták már, hogy .a jó csak álom, 
valami kimerilő erőfeszítéssel szorgalmazott, de 
szüntelenül halogalolt terv, olyan cél, amit nem érünk 
el soha, uralma IeheteHen." .Csak az nem kedves, 
urak, köztetek, kik jót prédikálnak" fakadt ki az egy
kori költő is. S ma túl sokan vannak kiábrándultak, a 
lemondóan legyintgetők, azok között is, akik úgy 
érezhették: közölniuk kell őnmagukat , mert válaszra 
várnak. Túl sokan azok között is, akik kimondhatnák 
az egyik Iéi, a gyengeséget választók szavait. Örök 
érvényűen, a jövöben rejlö beigazolódás pillanataira 
hagyatkozva. Mert ami maradandó, azt magára 
hagyja az idő. 

Sokan megálltak, akiknek menni kellene, ha a cél, 
ami felé sietheinének, számukra nincs is. De mintha 
minden, egy nemzedéknek mondott minden biztatás 
hitelét vesztette volna. Az is, mely Igy szólt: higgy 
valamiben. a hitben megrejtett tisztaság, erkölcs fel
ismeréséért. Saját óhajodból szerezz egyre több is
meretet, tudást. Szabj irányt és programot magadnak 
lépésrŐllépésre. Törd szét a korlálokal. 

Egyre többen vannak a szelid álmodozók, akik már 
nem tudják. mit kell tenniuk. Hallgatnak, mint akik be
látták, hogy az a mindent eszméi alá hajtani akaró 
.hang" nem némltható el. A hang, mely parancsolato
kat közöl velük, akár a mesékben a lellegoszlopból. 
Amely olykor-olykor hangosabban is szól, hogy föl
ébressze bennük a félelmet. és ne késlekedjenek lel-

ajánlást tenni. Mert engedetlenséguket nem bocsáta
ná meg. 

De csendjét hall hatták-e valaha is? Hisz mindig így 
acsargott: ha nem akarod, hogy összemorzsoljaJak, 
vegyél részt abban, amit én akarok. Faggato~ és 
próbára tett. Semmi sincs benned, f!"'Ondta, ar:mt ne 
lőlem kaptál volna. BirIokba velle a Világot, amit se~· 
ki nem adott neki, s így mindannyian az ő forrásáb?1 
önlözgettuk a magunk kertecskéit. A kritikátlan b~ll
leszkedést, a megalkuvást erény~ek neve~e. Min
denkit elkötelezett jévé kIvánt tenni. Lázadni IS csak 
térden állva engedett. Bár az ember mindig hűsé~es 
alattvaló volt és minden áldozatra kész, ha valamiről 
elhitte, hogy megvalóslthalja ősi, egységes erővé , 
közösséggé tömörltéí vágyát. És lehet·e megfosztani 
attól, amiben hisz. aUól, aki hitében e cél megszállotl 
szolgájává magasztosult. E magasztos szolga n~vé
ben azután mindenkor kész önmagát megtagad11l IS: 

egymás húsát tépni, mint a vadállat. A nép énekesei 
pedig rezervátumba zárattak, de tudták: egyet!en 
nagy szellemi döm ép~ői vagyunk. és valamenny~~ 
eme építmény belsl! terében gyűlunk eg~be. a o 
szembe kell néznunk az igazsággat és mindennel, 
amit az jelent. Tehát mentséget nem kerestek, s ez 
lelemelŐbb, mint tehet~tlenségunk éSá s~~~I~~Sá; 
gunk misztifikálása; mint a báránny u zu 
gyapjú eladásának reményében. 

Ószebó Istvan 
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A Zsinati Főtanács dokumentumaiból 
Foly181juk soroUlunh~ I múli t" novemberében tunott Zs,nati 

f6UMCS dokumenluma.ból . Qrbóknt Szenl-IYl\nyi Ilona külügyi 
titkir beszámolójának ~lelciyeL 

K ülügyi jelenti!> II. dsz 

Nagy·Bri/alUliG 
Az Egyesül! Királyd.gban élő unitárius Idlvfrcinkhcz hosszú 

kapcsolat fűzi egyházunkat. Az elmul! 6 évben is többször t~Uuk 
vend~giil a IIozzánk látogalókat. 1990-ben az évi közgyQlésc:n 
Readingbm Hw.zti János ts Orbóknt Szent- Iványi Ilona veu 
!tsa Huszti János Croydonban latIoU ,stent;stlClelcl Kercld Gá
bor lolmksolásávaJ. [991-ben dr. Roy SmIth ffllllkár Budapesten 
jin. majd 1994 tavaszán a kOIOgyi titkán meghívták Walcsbe. 
hogy búcsúbeszMc:t mondjon Roy Smith nyugalomba vonulása 
alkalmából. 

A közbeeső időben haz.ánkban ján többek kŐl'! Rev. Peter He
wis. aki illor az JUlgliai lestv~regyhh elnöke VOll. valamint Rev. 
dr. Leonard Smith, a manch.estcri Unitárius Teológia dtkánja. 
akivel Bencze Márton ts Orbóknf megbeszt:lf$dr;:el folylallak ha
zai ~16gusok: további öntöndij-lehető5tgelr61. Ennek eredmé
nydc~ppen az ar\gol ~kán, mIután az erdtlyi egyházvclettsscl is 
egyezletle kérbOnket, egy kulön női hallgat6knak sz616 ösztön, 
dfjlll szerzel! MikI6$5y-VIiri Katalinnak: , akI 199$, január-július 
kötöu folytathat tanulmányokat Manchesterben, 

Ame. ilIoi rM( .... i'8)'ü1tkt~rd 
Miután már mindegyik erdélyi unitárius g)IÜlekezetnek van 

amerikai partnere, 3 évvel ezel6U egyházunk ktrte, hogy csatla
kozbassunlr. ehhez a programhoz. Id6kőz.bcn 1993-ban megala
Irul! Amerikában D TcslVágyOlekczeti Tanks, mcly e7J a munkát 
koordinálja. Ennek elnöu Rev, dr, Leon Hopper, IOtltkára dr, 
Gcll~rd Judit. Rev. dr. Leon Hopper már többször ján Magyaror· 
súgon, szolgált Budapesten ts Polgárdiban is. 

A Nagy Ignác utcai gyülekezetnek Cleveland a tcstvérg)IÜleke
tele, a Hőgycs Endre utealnak Toront6. Debrecen ts H6dmclÓ
vásMrely most kapott érdeklőd6leveleket. ts Kocsordnak is kije· 
löllek már egy kanadai gyílleketctet. 

Az erdélyi IeSIvérgyülekeletek ~Iő kapcsolatO!. h1l1at1ak ameri
ka. tat'ltreikkel. évente 100-200 amerikai utaZik ál Budapesten 
ennek a projeklnek a keretében, és ez bizony sokszor igen sok 
többletmunkát és köllStget jelent egyházunknak. 1993·ban és 
1994-ben nén bironyos segélyért folyamodtunk. az UUA-hcz és 
az IARF-hez. és kértük, hogy előbb·ut6bb egy félállibú személyt 
alkalmazhassunk erre a feladatra, 

Mivel a Márviny utcában megsl:Íint a vendégszobai lehetőség. 
Igy a \lÍlSzakapott Nagy Ignác utcai fóldszinti lakásban alBkltunk 
Ici vendégszobát kOlföldi testvéreinknek. MegllÖvekedc:1I az át
utazó erdtlyi forgalom IS, több lelkész ulazlk Amenkába, sokan 
limai: Budape~n kárp6thlsi ügyben, vagy gyógykezclésen. 

Niml!lOrJlÓg 

Az Unitárius Velel6k Csllcstalálkowján 1992·bcn ism~t sike
rült kozelebb kCfÜlni ntmct unitárius ts sZ3badelvfi testvéreink
hez.. Wolfgang lantt awta már többs'l.Öf ján hal.ánkbM. és a ko
vetkaő tvekbcn egy ifjlls:lgi delegáciÓ! szeretnének meghí\'ni 
FrankfLLrlba. 

IRF 

Al. Unitárius lfjúlJigi NemtctkOzi S1.Övetség már évek Óla 57.D

ros kapcsola/ban áll egyhá1.unkkal ts fia/aljainkkat. Az elnökség
ben több bazai fiatal is .-tszt \leP" ts már kél nagyon sikerr:s lRF 
konf~cnciát is s1.CfVeZlck. Az idén egyházunk S ifjut kúldön a 
waleSI talillkorora az cgyh;1zi kocsival, és újabbaka. biztak IReg 
iZ lRF lap S1.crke5ztésévcl és elnökségi wgs.ággal. 

Fontos ~lo~, hogy Ifjaink már időben bekapcsol6rJJanak a 
nernulközl unllJinus vll:igba, fontos. hogy nyelveket '3nuljanak. 
str!lesfl.'il!k vlhlglálobukal, é. ~poIJ;ik /LZ egyb;1zi kapcsolatoka/. 

Bencze Franciska 
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TUDósíTÁS 
az Egyházi Képvise16 Tanács 

1995. július t·jei ülésér61 

Bevezet15ü1 és emlékeztet601 Idézzük a Szervezelr "RIr
vény 14. Iejezetét: ,.Az Egyházi Képviselő Tanács az Egy· 
házi Főtanács képviseletében, a hatályos törvények alap
ján vezeti az egyházat, s intézkedik minden ügyben ....•... Az 
Egyházi Képviselő Tanács évenként legalább négyszer ülé
sezik." Folytatva a korábbi, de az Időközben megszakadi 
gyakorlatot, az Unitárius Élei hasábjain kívánjuk ismertetni 
a jövőben is hfveinket az EKT negyedévenként megtartOtI 
Olésén elhangzottakról, határozatokr61. 

TesszOk ezt azért, mert a jog és kötelesség nem választ
hat6k el egymástól. Legalábbis demokratikus körülmények 
között. 

Ahogyan a hívek akaratából megválasztott tagjainak az 
Egyházi Képviselő Tanácsnak joguk van egyirttesen dönte· 
ni az Egyház életével kapcsolalos ugyekről, úgy kóleles· 
ségi'lk is számol adni, beszámolni munkájukr61. Ezen gon· 
dolatok elórebocsálása ulán rátélVe a július l-én megtar· 
tott Olés ismertetésére, az a pOspöki megnyitóval vette kez
detét, és az elmúli időszakban örökre ettávozott EKT la· 
gokra történő megemtékezéssel. Ezek ulán a résztvevlik 
megerösftették az ápri lis l -én megtartolt EKT Olés haláro
zatai!, és ezen halározalukat a korábbi ülés jegyzökönyvi 
kiegészftéseként kezelik. 

Ezt követően a p(ispök beszámolója ismertette az elmúlt 
negyedév során az egyl'lá.z:unk belső életél érintő, illetve 
politikai, lársadalmi téren kifejtett tevékenységél. 

A lőgondnoki beszámoló részletezte az elmúlt idöszak 
elnökség állal elintézel! ugyeil, melyeket a jelenlevök jóvá· 
hagyólag tudomásul vettek. Az Ulés rendjén beszámoló 
hangzott el az Egyház kOlügyi kapcsolatairól, Kászoni Jó· 
zsef kanadai útjáról, és Bencze Franciska hamburgi Kir
chentagi levékenységéröl. 

Az ulés ezek után döntött a Györben épftendő templom 
lelekvásártásával kapcsolatban, valamint a hódmezÓllásár
helyi templom orgonaépftésenek kőltség-hozzájárulásáról, 

Ez utóbbival kapcsolatban megvilatásra kenjlt a kulföld
ről érkező segélyek kéreimének és felhasználásának rend· 
je, és döntés szUletell, hogy ez az egyetemes egyház ér
dekében a jövőben kizárólag csak központilag kezelendő 
és intézendő. 

Az Ulés döntött továbbá otyan anyagi természetü Ogyek· 
ben is, amelyek rendezték az 1995 évi SZÓJVányköttsége
ket , és a nyugdijas lelkészek és özvegyek állami nyugdijki
egészftésél. 

Sajnálatosan kelIeIt a továbbiakban meghallgatni azokat 
a magyarázatokat amelyek a Teológiai Intézet Ogyeit, a Dá· 
vid Ferenc Egylet munkáját és a h6dmezővásárhelyi kánto· 
ri lakás rendezetlen helyzetét részletezték. 

Ugyanekkor őrömmel vették tudomásul az EKT lagjai 
aZQf\ el6te~esztésekel. melyek liataljaink a svájci IRF kon
ferencián val6 részvételévet, a Bart6k Béla halálának SO. 
évforclulójával, a Reformáci6 Hetének meglinneplésével, 
valamint a MIllecentenáriumi ünnepségeken történő aktiv 
k6zremílkMésOnkkel foglalkoztak, 

Az Olés befejeztével összefoglalóan megállapfthatjuk. 
hogy a nyári idöszak ellenére a képviselő tanács tagjai kö
telességüknek érezték a megjelenést, és aktfv részvéleluk· 
kel, a rájuk ruházott jogukkal élve legjobb tudásuk szerint 
döntöttek Egyházunk szellemi és anyagi ügyeinek megol
dásár61. 

Dr. Mikó István 

• 



• 

Onnepi megemlékezés 
Bartók Bél6r61 

Bartók Béla halálának 50 éves évfordulója alkalmából II 
Magyarországi Unitárius Egyház Onnepségsorozatot lart, 
maly kertében megkos:i!orúzásra kertll korunk neves zena
szerz~ének sl~1I 1995. szeptember 260án. 

Október t-én ünnepi istentiSztelet keretében emlékelOnk 
a nagy mOvészre, melyet II HOgyes Endre ulcai lemplo
munkban tartunk de. 10 órakor. Ugyanezen II napon 18 
órai kezdene! II Nagy Ignác ulcal templomunkban Bartók 
Bélára való emlékezés jegyében Onnepl koncerte! rende
zünk, melyen fiatal müvészek adnak elő II szerző müveiböl. 
Szeretnénk átfogó képel nyú~anl II hallgal6ságnak II mes
tar munkásságáfÓI, Igy hangszeres és vokális darabjai 
egyarént müsorra karOlnek. A koncert keretén belOI fel
csendül néhány kil10nös ... á!{)galds is. A Musica Historica 
egyi)tlesl6J hallhatunk Bartók népdalgyüjtéséblSl néhányat, 
autentikus megsz6lallatásban, majd meghallgat hat juk a 
szerz6 feldolgozását is. Reméljük ez az alkalom fe lejt· 
hetetlen élményt nyújt majd és tovább ertlsfti mindannyi· 
unkban Bartók emlékét. . 

AZ EPMSZ közgyűlése 
At Ermfpai Prolt!stlllrs MCJR)"CJr Szu/XII/egyetem kötgyCílésttar· 

Ion július g·án a BmV·Madas rcformálus gimnáziumban, ahol 
megalapf10tlilk a magynrországi s7.é~hclyCí Ermífloi PJvltsláns 
Magyar Szabad eg )'e / eIU ·/J'gyt sli/eI. 

M. Egyesület céljai: 

_ a magyar ~ulttlra és a magyamIg szellemi kincseinek ápolá
sa. a Magyarországot érin16 kérdések tanulmányozása. a kömye
zO orsz;1gokban b Europa mils ors7,tigaiban élO magyar értelmi· 
séggel tudományo! . mCívés7.eti és vallbi ~apeso1atok fenntartása. 

_ a proteslanli1.mus s7.ellemi értékei és al. ökumenikus gondo· 
lat fejleszti!se b tel)CSZtése. 

_ SLOroS egyOllmCíkOdés biztosítása a svájci (Basel) székhelyCí 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Bal'áli Társaságával 

A.z Egyuükt ftlodo.lai: 

_ konferenciák (Akadémiai napok) megszervezé:se és megrcn· 
(,Iaésc 

- könyvkiadás 

_ az EgyesIllet céljaival összhangban végzeIt tudományos és 
kultunilis te'ltkenység támogatása erkölcsi és anyagi értelemben. 

Az Egycs(l1et elnöke SzjjlllJsy Pál (Svájc). alelnöke Balog Zo/· 
lán. titkára Kf"'l Bini. taKia Vajda Zs"ua és ifi. Benne Mórton, 
számvitsgálója S<.Öllósy A rpád. 

Székhelye: Budapest, V. ker. Alkotmány u. 12. 

de. \1 órakor isten~szlelet keleté~n a Nagy Ignác 
fidvölÖlhettiJk a S8Il Oiego-bóI (Kalifomia) ér'f(e· 

li ISO-eS csoportjál. Anagylétszámu 
a testvérg.,.:rlekezetét BrassóI, 

t aetak el6, ametlyel a Feke· 

. 
Aki az aznapi istentiszteleten itt lehenek. i9ui éményben részesill

tieitek a $lép művek haltatán. 
1 a CAl'OLYlN és THOMAS 

, akik érdeIdödéO"'"'i;""';;:;;";;~m;':"" u . '" , 
Il8YI!ben mOndI.ri. kOszÖlletettávolél6 hittes!véreinknek 

vendégsze replMért. 

Lelkigondozás 
tö~~~;:~t~ eg~hblcöUég. ~cshuéTluma halárOUltOt h,nolt 

.,cum pa5tora1rs (vagy's a Mvek "",,", • l 
tenzívebbé tétele l:1rgy~ban . l a ,n· 

FOvárosi széts7.Ó"sllgunk sajnos nem t~1 Ich t6vt h 
egyMzl:01.Ség vezet6ségc . .napra kénen" I ' . C • ogYal. 
zetét (egészségi 111Iapot't _ netalan kÓrh:i7t~",e'l~~íve, ttethcty. 
lelki problfmáil. stb.) . t - anyagr él 

AU/l1 a kiriJstllorrl"Jun/{ m",den hi .. /l"kMl.. /ro ki 
jában. i/terve 61101600n Mve",k k6ribt" ol d IO'~, család. 
/)'e~ e!vi.Jel~/6 ... ~ li/tfi~~ remilh(IÓI~g :'f~~elo,ud..::t· m_~: 
10"'. ,rosban (vagy távbeszéltin ) k6~1ft ~ Mr)( ' n}",). 
me/)'ik 1~Ik.isv hivo/al6val (V., Nagy 19nJ)ut<:a ó:~";'~ ~~ 
gyes Endre ut~a 3.). hogy tudjuk. szóban forgó ~Ivcinket hol ts 
~ehel6ség szennt mely Id6ponlblUl kcrcshctnék fel. aklir I lk~ 
mk. ak;ir presbnereink. c 

K6rh6zi keul~s kol=6n pontos t~jéko:aatást kértJnk a hel _ 
~zfn, lehetséges ld6pont és lehetOleg :u. állapot vorurtko~'-''-! 
IS. ~~n 

Híveink kiilIJn kirisi,!, illetve úIV1ICsoraosztással is kiegtszf_ 
tel~ legnagyobb Onnepelnk közelében pedig "hryatalból" felké
szülnek Icikészeink al úrvacson'inak 3 kiszolgáltatására is. 

Fe.ntiekre s7.o:rctc:tcl. hívjuk fel vidéki /e/kisztink is prtsbiléri_ 
'~"..(IInk. valammI II/veli/k figye/mb iJ. killőnőun CJ diusprorábon 
dok esetén. 

Biblia-baráti körök és biblia órák 
októberi indítása a budapesti egyházközségben 
A Nagy Ignác utcai bib!la6rákon szerzett tapasztalatok 

alapján a Högyes Endre utcai gyülekezetünk bíbllaóráit is 
úgy tervezzük megszervezni, hogy rendszeresen és mód· 
szeresen bíbliabarátokként beszéljük át az evangéliumo
kat. A Hőgyes Endre utcai biblia6rákon a három szinoptikus 
(Máté. Márk és Lukács szerinti) evangélil.lmot, a Nagy Ig
nác utcai biblia6rákon a János szerinti evangéliumot kez
deook el, négy·Öt létévet irányozva elO teljes álvételOkre. A 
cél az, hogy a bibliakörök résztvevői kölcsönös beszélgeté
sek kereIében, m al megvilágftásban ugy olvassák és értel
mezzék az evangéfiumot, mint hitOnk megalapozását. Kr-,tá· 
nalos lenne ezét!, hogy hIveink minél nagyobb számban 
kapcsolódjanak be a bibliabaráli k6rök munkájába, miként 
az is, hogy teológiai hallgatóink és saját bibliaórákat nem 
tart6 lelkészeink is segitsék az októberl!!l beinduló bibliaó
rák eredményességét. 

Buda pes t i Egyhá Zközs ég 
Teológ ia i Intézet 

Egyház és mentálhigiéné 
A Memálhigib,és Programiroda és az Orsuigas Mentálhigié· 

nés F6n",) kndeményezésére létrejÖlt az I:"gyh6~ is MM/ál/ligli · 
III KIJzpol1/. Megalnkolását az tellC sl,lIkségessé. hogy az egyhá· 
zakon belU! igen sok olyan tevé~eny.ség folyik, amely az orszá
gos program kerettbe tanozik. s amely a lelki betegstgek meg· 
el6ztsfn uj! minden olyan tevfkenységec magába foglal, ~ty 
az emberi élet min6ségét javítja. A l!ív6 számára D közösségr flet 
a saját és a má$ok sttrrn!lyiJég~t kibontak~latÓ c:szköz. Agylile
keu:tben lévO emberi kapcsolatok. S itCrrn!Jyes5~g ts inumitlis nö
..-cli az eg~n sl3brtillistlt. 

A magyarországi egyházak. felekCJ:etCk és valllisi közösstgek 
"ezet!!i kinyilvánltollák egyecénésilket. s egyben jcJC'tték, hogy 
ha e javaslat _ az országos program kerettn belül - parlarTle?11 tá
mogaw/1I IDIál. akkor az egyházi, vallási ködISségd;: azok ,ntéz· 
rnblyci és stcIVczecci hat~konyooban howi tudnak jArulnl a fla. 

UI menlilthigiénb hcly7.et jaVIJlásáhOl.. 
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Könyvelboltunk ajánlataiból HALOTTAINK 
A~ tiurrJfxli Pro/tstÓIIJ M{J8)~lr Stpbad
tt}~'l'm Kiodl'<fnYfli; 
Janics Kálmán; A hontalans!lg évei 
(Münc hen, ]979) 

Ravil$Z LJszlO: 
Vátogatolt írások 194.5-1968 
(EPMSZ. Bem. 1988) 
Hamvas Béla; Az Ól géniusz 
(EPMSZ. 198!l) 

Sz4lfalusi István: 
UUátok. halljátok cgynWlJ 

Mai Magyarok Auutriában 
(EPMSZ.198O) 
Domahidy András: Árnyak ~ asszonyok 
(EPMSZ. 1979) 

A mcgl1julás Illioo 218 
(EPMSZ. 1976) 
Nyugati magyar 511ppróza 
anlolÓgilija. [982. 
(EPMSZ. 1983) 
Szlaliniunus ts deszlalinilkió 
Magyarornágon 
Fclsúmol!uk·e a szovje t rendszert? 
(EPMSZ. 1990) 
Mit cselekedj ünk? 
(Utitál'$ Kiadó, Oslo-Bécs, 1963) 

Ilyen vol! Haynal Imre 
(EPMSZ.1989) 

Kov:k:s Alldor. FOIl'lKialom Somogyban 
(EPMSZ. 1988) 

Ordass Lajos: Válogatott inIsok 

Esketések 

1995.júnus 24 . 
Molnár Attila Zsolt és 

Réz Gabriella 

1995. június 30. 
Aradi Péter és 

Konkoly Tbege Júlia 

1995. Július l . 
Ágoston Attila és 

Hodos Katalin 

Isten áldását kérjük az ifjú pá
rok életére. 

Kászoni Dr. Szab6 Elek 
emlékezete 

Lapunkbao gyorshír kerettben számol. 
tunk be: arról. hogy eltemettük Szabó Elek 
atyánkfiát Most pótlólag le sz.eretn6k róni 
kegyelecUnkel emléke előll, aki a két vi
lághliboru közÖlt budapesti egyháJ..kö~
gUnk rendkivül aktív, köZlisztelecbcn álló 
fiatal tagjaként volt közismen. ugy is, 
mint a Brassai Sámuel Unitárius Ifjlldgi 
Egyc:sijlet hosszú időn kereS2lill volt vew. 
tllKgi tagja. 

... Kövendcn született. a "Tordai-hasa
dtk ámytkában" 1906. február 12-én. Jó 
cszO, te hetséges gyermekként az elemi is
kolát szülllfalujában jána kl . A tiszta uni
tárius vallásu falu lelkésze 6 tanít6ja is 
biztana szüleit. hogy tanluassik. tovább. 

A kolozsvári uni tárius gimnáziumba ke
rtJl\. Al egyre reménytelenebb helyzetb61 
a román érettségi biztosok dili 1926-ban 
többedmagával az anyaorsúgba mene· 
kOlt . 

Mélységes kötődését egyh!\zához cgész 
nehéz ifjuságán át megőriZIe. A 30-as 
évek elején - jogi diplomával - havat la
p:ilOlt. majd . .fhetés nél kUli diplomás"· 
ként kapta első tisztviselői állását a mvá· 
rosnál. 1942·ben birói kincvezést kapon. 

1945·től az ötvenes évek végéig önálló 
ügyvédi irodája volt; minthogy az egyre 
erősö<i6 politikai nyomás munkaközös
ségbe akana kényszaíteni, vidékre költö
zön. 6; Ocvecserbcn vállalt jogtanácsos; 
állás!. 

Kritikus sze lleme, határozott, nyAl , nem 
egyszer kissé CfÓteljes állás foglalásai mi· 
att kőzismcn voll. Ennek megalapozatlan
ságát. s szivében a hálaérzet őrzését azon
ban mi sem bilOnyi"lja jobban. minthogy 
1984-ben egyházkö~g(lnk egyik köztisz· 
telelben álló 85 éves nagyasszonyának te
metéstn a Fari::asreti temetőben a mélyre
ható lelk6zi ooesuZlató szavak után a slr
n~1 elesukl ó hangon blÍesuzoll az elhuny t-
161, emlékezve a 30-as évekre, amikor n 
Hőgyes Endre (akkor Rákos) utcai Unitá
rius Diákonhon több, mintegy 30 Ink6jD 

- --- -----------1 részére "v3csora'Dkeió'"_t S1.ervezcn és ve

Unitárius műsorok 

Szeptember 3. vaSárnap 
MTV 1., 15.35 

~Ór6mhfr" 

Szeptember 24. vasárnap 
MTV 1., de. 10. 

templomszentel6 istentisztelet 
kÓZIIetftése a Baróti UnitiJrius . 

EgyMzkózSégb61 (Erdély) 

Szeplember 29. péntek 
KOSSUlh rádió, 14 .30 

. Egy az lsten" unitiJrius félóra 

12 UNITÁRIUS I1LET 

~.eten. Az akkor 30-40 éves unitárius 
ass7.0nytánaival egyült spontán gyOjtönék 
a pén1,_ és élclmisuradományokat hfveink 
kön!ben. ~S föztck hetenként 3-6 alkalom· 
mal meleg vacsorát az Erdélyb61 ide súr. 
malOll unitárius egyetemisták részére. 
(Vajha a mai azonos koru gencrációnál is 
ennyi önu:t lenstget. áldozatvállalást la
pasztalhatnink!) 

Szabó Elek atyánkfia 1994. december 
26·án, karácsony másodnapjának 24. ócl
jllban adta v;sna nemes lelkét Tercmlőjé
~k . 

Áldou legyen emléke! 
Dr. Nylrecty ~botee 

KIss Elek 57 éves 
Goutonyl Mihály 76 éves 

Réther Vilmosné 
sz. Deák Erzsébet 92 éves 

Raffai Roz6l1a 85 éves 
Dr. László Jenö 91 éves 

Béla Séndorné sz. Jakab Rozália 
74 éves 

Szathmárl József 74 éves 
(Málészalka) 

Szalacsi József 52 éves (Kocsord) 
Imre Berta 80 éves (Kocsord) 

lsten adjon csendes pihenést el1á
vozon testvéreinknek az anyalöld ölé
ben, IeikOknek örök üdvösséget, a 
hátramaradon gyászolóknak pedig vi
gasztalást. 

" A' Suntföldre 6 napos UlaI 

szervezet.: a Bibliai Utak lrodájával 
november 28-deU/IJber 3 kÖzÖlt. 
73.800,- Ft·ért. félpanzióval. Az 
árba" a 2 személyes /rote/szobo, 
repillólít, Ugkolldicionált bus;:. be· 
lépójegyek, idegellve~eló belIIIe 
van. Érdeklődni Szombath)' Gyula 
re! lelkés1.flél a 258-03-76 ,e/efo. 
nOll. " 

Lapú rta mi.nden h ónap 6-án 
VIlD. A késöbb beé.rkezett irá80k· 
kal 8zerkeszt(iségünk csak a kö
vetkezo hó lapzártáig tud foglal
kozni. Kérjük ezt a beküldendó 
irásoknál figye lembe venni. 

\.aPklIIjdOnOS: 
M~orlZig! UnitMius EgyIIU 

Fóslefk~ 
Benae f oncisu 

Sz.~ .: 
G'1ffy Gábor, Kisz:I'Ozser, 
MuSlka tbolyl!, Nyitralle-.ente 

$zen.:e$Zt6ségi utkár: 
s.ndot Gy. Milyú 

SZEA~EszrOSÉG elME: 
v .. Nagy Ipc utca 2-4. BlICIapesl. t055. 

Te1elon/taJl: 11[.2801 
TerjeszIle MaI1)'aIO!Sl&g! Unilárus E~. 

El6lizethe!6: 
~ kOzpont\riban. a lekészi Jodákban. 
vagy eQ'Aili (:Sekk.." UniliriUs Elet jeligéveI. 

_. Évi e16fiz81ésl d,: 600,- A. 
Egyes SM tra 50.' Ft 

Megj!l1enIc hal'Ollla. 
Kéziralokat "..,.,-iSrtirí< meg lis nem kiJlditic 

""'. 
FeIekSs kiadó: 

HeItIi Gispjr Klt. 

Indel: 25 842 

~C* a Ca-rberul Kft lIonoc.r;tdban 
(tIud~t V., KámÁ'I krut u. 23. 

Tel: 132-3511) 
FeW!, ... Z~; SdmiCI GiIbor 

HU 1SSH 0133-1272 
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