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Legyen támaszod az Isten
,.Azér t, ahi azt his zi, hogy ó l l, meglássa, hogy el ne enék ",
Pói I. Kor. 10,12.
Hogy mennyi örömei tud nyújtan; egy ki sgye rmek. csak az
tudhatja. aki Mesnp:inak vagy édesanyának nevezheti mag:!l. A

gyemlck bökez(lcn hozza az örömök sokaság:ll. A szü lés fájdalma felen bizton gy6z a boldogság gyönyöre. Jön m~ cl!tŐ mosoly.
a látásnak. II hallásnak első bizonyságai. 37. első g6gicsé16 hang.
az ctső integetés.:'I fejemelés. az első prób:ll kozás a fe!ülésre. AzBin jön a legnagyobb öröm. amikor egy szép n;lpon:1 gyennck lá-

bacsk<'ilrn :UL Megáll a sujdt I~n. igaz még minden nagyon bi7.onylalan. dc a gyermek áll. S lm egy nupon jön az örömök öröme. ami kor a gycnnck elengedi a tllmaS'lt. ág)'llCsk:lja korlátját.
vagy a s1i k lábát és támasz nélkül áll. Istcn.:m. a szU1ők sírnak a
boldogságtól. De nyomban jön a jaj! - a lábacskák mtginogn3k
a térdecskék megrogyn!ik. és a kisgytrmek eJc~i k . S7.ÖS:át gyermekfejét belevágja az asztal kemény hibába. piros kis ".ib elgörbül s bclcfúj Ul :mgyalok trombitájábn, keStrvcs sirásba keztl ...
Édcs,mya. 6dcsapa fájó szívvtl rohan nz e lcscll ki sdctlétlc7. és
szorítja l1!Jgilhoz. aggódó tekintene l vizsgálva a kis fejecskén le,·ö ütési. [me a sok öröm utáni el kerülhetctlen trag&1ia . IgM kicsi
baj. k31Onadolog vagy meggyógyul. mire mcnyass7..ony les7ahogy IllOndani ~wkták . de mindez felszínre h01.7.3 M apoMoli
örök iga7..S;\gol: Azcrt, nki all hiszi. hogy :\11, megl;1ss,"1. hogy ti
ne essék! Qh, nem akisgyermeknek s7.ólnnk a komoly iotö S7.avak ... his7 ő öSZtÖflsztríileg jót akar. amikor támasz nélkül szeretne megállni h l E ,1.3v!ik nekünk.
t
I
és
nekem. I:lbun on mar tég támaS7. I" I
amig ki~gyennek v3gy. a IegMgyobb felodn! megtanulni állni.
állni ulmasz nélkül, s ezzel Mt hi szed clsajiltítottad a legn agyobb
tutlom llny t. az állás múvészt:tél. Pedig csa k késöbb, am ikor már
nemesak állni. ti c j5mi. sőt szaladni is tudsz, okkor kezdötlik a
mgy próbálkozás: a lélekben való megállás nagy-nagy tudomilnya. mdynek elsajátítása sokkal nehezebb tlolog. mint a lábakon való mtgállás.
A két nltgállás rokon vonásokat tMulmaL Ttstiekben. noh3
eltinte támaszra van nü kséged a meg:lllilshoz. a késóbbitk során
meg tutl sz állni mmdcn támasz nélkul. Ez feltétlen hatással van a
tclkl m~gllllás nnt;y problémájára is. Eleinteérzed. hogy támaszra
van ~tuk séged a lelki mcgállásban, k6őbb cllököd magadtól a
támaszt. és saj~t erődben. tutIásodban bízva Mb--.:! Ime cz a szám(alall trJgédm sl.lIIónnYJa. Aztán keulesz többet akarni. nem elégs7.c1 mcg alZal. hogy állni tuds1.. és Cl. helyes is. Jelswyun k a
mmtllg többet. mintIig jobbat. nemcstbbct. C~lunk a tö ké letes.
ség, utunk a t(\kéletts<:d6 útja, S ha vall egy jelsz.wunk. télun k
és u1Unk. h~ e7.1 kö\"etjll k. noha Ut hisszük. hogy magunkra állunk . ,'~n egy Jóságos támaszunk. ki ké7.cn fog. gondot visel
ránk: E tálna~z ncm más. mim maga ajóságos Istcn ... Dc ajclSl!Ó
hamlss,-\ válik. a cél megváltozik, utunk iglV.ságtaJan lesz ... SáI'iJnl.CI eltOlti az önzö szcr~ttt, lelkünket a gOg. a nagyrnv~gyás.
FennhtJb.Ókká és önteltckké yMun k ...
Megáll a gyermek is a sajá!. lábán. uimasz Ilclkúl. K ésőbb fut.
rollan. visu..lél ~aJát lábainak a blttonsághuL Néha "tsonglönt.
~,rl.u~tJ alaubat.:há váli k. Kifeszítell kötélen j1rva. h..ljmcre!i"ttö
muta\Ván)okal véga_o Azt his"ti. hogy hll.lo~an áJI. pedig lU lIyesmmel. trJgt!(]la .1 ,·ége. Elesik. lezuhan. l.áMt tÖI"!, nyakát szeg'.
TJlán meggyógyul _ dc t:lma.lr:l. botm. vagy mankóm 51.orul.

Ot ha s7,ö myri tragéd ia nem is nyomorítja meg az embert . vé nsé·
gére tígyis elÖkelil1 a támasz. a bot. Ugyanígy válik öntelné II lel,
kiekbcn megállni tudó enlber. Lelki zsonglórré. nkmhatává v:llik.
Visszaél tud~sával. hatalmával és erejével. A1.I hiSZI. hogy úgy
áll. mint a főldbe vell eövtk . Támasz?! - mit ntkem! Megá llok
én 3 saját erömből és meggy5zÓdésemböl. Félre al utamból
milltl, akik támasz segitségével áll tol:., Majd megmutatQm én.
Szemében öntcIt esi11og;\s és b!rdeti: nézzétek. milyen magasan
állok. és táma,l flél km ~lIok. Ali és magasan álL.. és akkor nagyo! zuhan. Minél magasabban állt. mmM nagyobbat esik ts pont
akkor. a mikor a legjobban van meggyözÖ<Í\"e sziltirdságáfÓl.

.

..

masz
hogy szcmlé!t: tL'd helytS és Igaz.
hogy etik átl es~lh atn tlan. hogy cselekedeted a legjobb és leghelyesebb. - nincs iga7.ad. meglástI, hogy ti ne essél. Tudom.
mindhiába. Az önteltség elhomályosítja a l:1t.ist.:I pillanatnyi SI·
ker taps vihara Illegsü ketíti hallásukat. s nem látj:i\.:. hogy rozoga
poltuk. melyre ftlálltak. mily labilis. mily könnycn felborol, hin
ezer járnnal rág!:!. át r:ljla magát az cmbtri bú n. nem látj~k . hogy
támasz nélkül mekkorát es nek. Pedig a pok alan mM ou nyögnek leeseu. megnyomorodott ezrek. kik mind azt hiuék. hogy lámasz nélkül mcg lehet állni. Gondolj csak ttst\"üem D I"ICmrég letúnt tálladalml rendre, melynek félmG ,·el t. esll líceumokban
szenCll diplomásai . akik" üldö"tték a vall;1st és egy hnnt. akik ateizmu su kon keresz tül meg volla k gyözöd\"c, hogy örökre ö\'é k a
világ. mekkomt zuhan tak. Szegény lelki dnták. bénák ts va·
kok .o>
Testvérem, állni gycnne kkorodban mtgtanultál. ~ most álln
testi lábaitIon rcndlthett!lenül.
Hadd higgyem. hugy tudsz állni lelkiekben is. ot: cgyre szere·
tellel figyclmeztet lek. egyre nagyon kér lek: lelkiekben:ll. élct terein támasz nél kü l soha ne járj ! Ne szégyeld. hogy t:!manm szorulsz. mell e támasz nem más, mint a dicsőséges. hatalmas lsten.
Bizony fÚSwrolun k támaszára s kercsnúnk soha nem kell őt. ..
Alyai keze mindig nyl1;tva van felén k. s mi tsak bele kell fogózkodjunk. Van.e ennél ftnségest:bb és b1ztonságosabb támasza :IZ
embernek ?
Ha lsten veled. megállsz mintlen körühnenyck között. akkor
ki esod a ellened?
.
Testvére m. ug ye ncm a kaIlz nagyot zuhanni, és lelki nyomo·
rékká válni. ugye nem hi szed. hogy az ő scgftsége .néJ kll1 ..mcg
tudsz tilIni. ugyt nem hi szed és nem h,rdeted. hogy n,nes szu ksé·
getl az Ó támasl.:im"!
Legyen t!i m;lS wd M lsten !
Dávid és Gól iát nlCSéjét ugye Ismered az ÓtcstanlCl1lumból?
A gyönge p:1s7.torltú. Dávid. páS"ltOrbotjára, panuyáJár:l, dc RIkg Istenére s lll. Ó 5tgfl'>tgére t;ímaslkodou . A hmalmlls, ~n~elt
és g6gös óriás. GÓ hát. saját erejére. acél vé"J~re. p:lncfl S1!k1I.:J:ira. hatalmas dárd:ij:íru. Ó alJ hi!!",. hogy áll. ts l.:öliK'n elesett,le·
1
gyölte 61 a pá!i"/.torliú. aki nem szégyelte. hogy tám ..... la az Isten
Azéll ak1 Mt hi></.I. hogy :I ti , meglássa, hugy el ne essék'
Aálmánv Csaba

Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története
a XVI. és XVII. században
Hosszú hallgatás után sz61nl mcg a krónikus újra. hogy
továbbmondja az uniUlrizmus történetét. A ha~lgal~ oka a
slcnó slcmmutélCi és a gyógyuhis kényszerplhenóJc volt.
ezén a múlt b májusában clcjlcn fonalat csak most 'lehelte fel újra.
Minden rosszban van valami jó is" mondja a magyar

kö~m ondás és lehel is igazság l>en~c, m~rt kényszerszünetem miau kél kiváló tanulmány IS mC&Jclcnt $7;1kály Ferenc történésztől, és elek igen fon tos ~alok~1 lesZnek kö7.1.é unitárius vonatkozásban a Dunántulról. cs gazdagítják ulQlsó rejczclünkcl az Erdélycll kívüli unitárius
tünénctból.
Már :I legutolsó megjelent folyllllásbilll, ~s c~1íI~llem.
hogya felsó-Duna-mcll ,! ki és a dunánlUh un.~[anzmus
missziója mintegy százhúsz esztend~n ~eres;.tul élt. és
több mint félszáz községhen voltak unllárlus hivek ezeken
a területeken. Pécsett európai s~.intú unitárius főiskolát tartollak felIlI. Hilviták,ll ulrtott:!k. amelyek közül az egyiknek. a pé!.:sinek a teljes szövegét ismerjük. Ezeken a vitákon ncm~sak hitüket védték. Imnem olyan egyetemes emberi jogokat és igal.ságok~t is megfogalmnztak. amikkel
ellenfeleiket is tiszteletre kényszerítették . Olyan polgárokat neveltek. akik teológiai felkészültséggel védték igazsá.
gukat. Százhúsz évig maradhattak fenn. és csak <lZ ellenreformáció fegyverei és ad minismatfv eszközei semmisítik
meg szervezetüket az 1100-as évek első harmadáig. Eszméik azonban újra meg újra felbukkannak a Dunántúl délnyugati részein. a Dávid Ferenc tanításaihoz húséges és
aZI továbbfejle.~ztő hillanuk pedig puszt ulásuk után is erő
sítője a kolo7.5vári unitárius szellemi életnek a refomlátus
fejedelmek. majd a Habsburgok elnyomása alatt.

Mikor és hogyan jutottak cl az unitárius eszmék a Duna
mellé?
Kanyaró Ferenc őrizte meg azt a líraian szép uni tárius
tradíciót. amely szeri nt Erdélyből. egy ifjú lelkészckből álló CSOpOlt Basilius István irányítása mellett végigvonult az
AIróldön. és mindenfelé térítve. Szegednél elérkezett a Tiszához. llt a fiatalok clbúcsúztak lelkes pártrog6jukt61,
majd nyugat felé továbbhaladva. a Duna-Tis7.a kÖ7.én Báesot és Küllöd öl érin tenék. Ez utóbbi község né l átkelnek a
Dunán egy hitvita végeztével. és a dél-baranyai tájakat
próbálják mcgtéríteni . A forrás azt is sej teti, hogy Baranya
egyes helyein vannak már unitárius gyülekezetek, és az
ifjak célja ezeknek a meger6sitése. Kanyaró sajnos neveket nem említ hitelesen. és csak feltételezésként jön sz.óba
Já.>zberényi György és Alvincz; György neve. A legenda
tÖTléneti hilelességét nem vonhatjuk kélségbe, az azonban
biztos, hogy nem ezek voltak az első unitárius misszionáriusok a Duna környékén és a Dunántúlon. Alvinczi
Györgyről. a későbbi tragikus sor..ű unitárius lelkész-mártírról biZIosan tudjuk. hogy ő nem ezt az utat járta. Ahogy
Bornemissz.a Péter. az Ördög; kísértések címu munkájában
megírja. miel6tt Alvinczi Baranyába ment volna. nála járt.
Amikor meglálogalt.'l.. Bornemissza II Bala:;siak birtokára
hűz6dva élt. Nem említi,hogy hol. de több szen:ó Semptére gondol. Ez azonban nem va lÓszfnu. mert Alvinczi rég
Bar.lnyában térft. amikor (1572-ben) Bornemissza ide költÖl.Öu. Vitathll.Uitlan Ul. is. hogyaFe lvidékról Nagymaro-
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son és Székesfehérváron keresztül vezet a legegyencsebb
Út Baranyába és Pécsre.
Közelebb visz a tények megismeréséhe?_ és megértéséhez egy igen fontos adat. amit Nagy Barna. a kiváló reformálus hittanlörténész állapított meg. Szegedi Kiss István
egyik könyvét tan ulmányozva. Megállapitotta ugyanis.
hogy az unitáriusok ellen írt könyvet (magyar címe: "Igaz
bizonyságtétel a Szentháromságról, némelyek balgatagságai ellen, amelyeket Szervélnek és más eS7.eveS7.ett embereknek vélckedéseiból merítettek és hoztak nyi lv:ínosság·
ra. most első ízben Magyaror..zág némely részeiben.") (A
könyv latinul Genfben jelent meg!) A mű 1519. április 22e előll m:ír készen volt, vagyis a Duna menti reform:ítusok
már komolyan foglalkoztak az unitarizmus előret öréséve l .
Erre utal az a tény is, hogy Veszprém város első ismert
református prédikátora. Báthay (egyes szerz/'ik s7.e rint Bácsai-nak olvasandó!) István három környékbeli unitárius
egyházközség me gszervezűdé ~é t jelenti. S~.ékesfehérvárét.
Polgárdiét és Batthyánét Bauhyány Boldizsár veszprémi
főkapitánynak. Figyelmezteti már csak azért is, mert a török kézen levő két falu Batthyány birtok volt, hogy az
uraknak kötelességük a veszedelmes erctnekséget gyökerestül kiírtani.
Ezeket az adatokat rigyelembe véve megállapítható.
hogy az un itarizmus két irányból hato lhatolI be a Dunán·
tú lra. A Felsó-Dunántúlra vala mivel korábban (1569-1510
fordulóján), és Baranya környékére valamivel későbben
(1510-11 körül).
Az unitáriusok dunántű1i megjelenésének időpontját
tÖbbé·ke\·ésbé tisztázva felmerül a kérdés: ki VOll, vagy
egyáltal:ín volt·e olyan erős egyéniség, akihez kapcsolható
a dunántúli unitárius misszió. Az Eger-Kassa-Ungvár ini·
nyába terjeszkedő unitáriusok kiváló vezetője Egri Lukács
volt. Az AIróldön Basi lius István vállalta ugyanezt a szerepel. A dunántúli és a fels6-Duna-vidéki unitárius ke7.delek
homályos ködéből egy világi hívő unitárius élesedik ki
egyre jobban és jobbnn a tudományos kutatás fényében.
Ez a vi lág i unitárius Trombitás János. nagymarosi harmincad-vámos. jónlódű keresked/í volt. Életraj zára és az uni tarizmus ügyében végzett tcvékenységéről még több folytatáson keresztül szó lesz. Most csa k IIZ indulásban való
közreműköd ését emlíIcm röviden.
Az "elfajzolI Hah.~bu rg" Miksa császár idejében az egy'
re izmosodó protestantizmus egyes irányzatai. főleg a Jutheránusok szabadabban lélegzettck. uralkodójuk reformá·
ciós rokonszenve és toleranciája következményeként. Az
udvar ezt különösebb jó szivvel nem tapasztalta. és ahol
lehetett. követ hajftott a duzzadó reformáció sodrása elé. A
lutheránusoknál kevesebb türelemben részesü ltek a reformátusok. Egyes .. veszedelmes" eretnekségek képvisel6i
pedig éppen olyan megsemmisítő kirekesztésbcn részesültek, mint m á.~ mű velt nyugati államokban. F6kénl két magyarországi vallásos mozgalom. az unitárius és az anabaptista kapta meg az "anatéma siC-ct. a tÖrvényenkivüHsé.
ge l. Fókén t a pol.sonyi or..zággyúlések ha~~zallli irány.ullak ellenük. 1570-ben cenzúrarendelelet hmletnek kl a
könyvcikkc1 kapcsolatban. 1512-be n megsemmisítő intézkedéscket hoznak ellenük. Mikor pedig az 1514·es or..zággyu1ts összeül. a felháborodott karok és rendek egyöntet~-

cn ítélik CI Trombi tás Jáno~ nagymarosi vámost az egyik
Icvcl~ért. S.:erencsére a levél szi;vege a.: utókor s.:ámám is
fennmaradt. Ugyanis a városo k követei kÖZölI 011 volt
Gast Kristóf bcszlerccbányni)egyzo is, ~s a ley~1 szövegét
megSZere7.Ve. azt lemlisol!:l. Igy ma is iSl11erjU k. V~gs6 fokOIl a szöveg semmi oly:m eretnehéget nem tnrtalm:lz,
nmit Dávid Feren c~k nyíltan nem hirdeuek. t:sak a nyelvezete volt keményebb. mivcl egy hitvitázó kon;zakot képvi~cl\. Adatai azonban nem ke\'~sbé érdekesek. Megtudjuk
helőle. hogy Trombitás állandó kapesolatb;m állt Dávid
Ferenccel és Ko lo 7~wlirra l. onnan könyveket kapolI. sót
tervczte. lelkészek hozlis:ít is.
Snjnos:l másolaton nincs kelte zés. de II remi adatok he·
lyes é I1e1me7.ésc nzt hiszem, tájékoztatást nd erre. Van
azonban egy még érdekesebb adat, amit Szakály Ferenc
bányászott ki tanulmányában. ( .. Mezőváros és refonnáció"
Bp. 1995.)
Akaratlanul merül fel a ké rdés, vajon milyen kapcsolat
épülhetctt ki és mikor. Trombi tás és Kolozsvár kö:r.ött.
A kérdéssel foglalkozó kutatók közül Esze Tamás próbálta megválaswlni a kérdést. Feltétcle7.ése sze rint Buda
,

Far/ws Arpád

PORKAHAVAK
Porka havak hulladoznak,
rehó reme róma ,
öreg füvek fárado znak
kimászni a lóla.

eles tekor ( 1541) a magyar fövárosból több család költö.
z~tt, po ntosabba n menekUl~ szerteszét az országba. Ezek
között vol tak olyan Trombitás nevúek, akik Kassára menekUltek. Mivel pedig Kru; sa több nyomát vise li Egri Luká cs hmlisának. sőt Csam"ldi Imre is olt lelt uni tárius~á, fel tételezt\!, hogy Tr?mbitás János is ,.ebbe az iskolába járt."
Ezt ~ ltalába~ el IS fogadták Szakály Ferenc könyvének
me&lelenésélg. A meglepetés teljes volt, ami kor kiderült
az össze(rmookból. hogy Nagymaroson élt egy Sinig nevu
család, akinek egyik tagja Marosi Si nni g János Brass6ban
tanult em sok kal Dáyid Ferenc ut án. Székelykeresztur első unitárius lelkésze leli, majd esperes, aki feltétlen híve
lett Dávid Ferencnek, annyira, hogy az 1568 márciusában
~ende~lt un. másodi~ hitvita unitárius résztvevője és
JegyzőJe volt. Még a Jegyzőkönyv egyik s7.crke sztóje is.
Marosi Sinnig János unitárius meggyőződésére jellemzŐ,
hogy saját ajánlásával két unitárius könyvet adományozott
Keresztu ron a rcktorának, hogy ismerje meg és térjen át az
unitárius hitre.
(Foly/arjl/k )
Szász János

H áromezer esztendeje
ugyanez a tél hull,
mégsem hi nném , hogy az ember
végül belebénul.
Fölmorajló meleg testem
jégcsap szemek nézik.
Fut az idő , mint a hideg
a hátamon végig.

lma a papi hivatásért
Gondviselő

Istenünk, szerető édes jó Atyánk!

Köszönjük a közös hozzádfordulás lehctóségét! Ami
közö~ hcnnünk az. hogy mindannyiunkat valamiféle hivatásérzet kerülget. s részben betölt vagy kímélve elkerül. S
mi fogymékos hivatástudmu gyenne keid. véZna hitünk
megcrősítését és kételyekkeltümöll lelkünk tisztulását Ná·
lad keressük.
Erős&Ié~re és tisztulásrn vár akaratunk is. amely sze-

rim: s/.olgalni szeremök embertársainkat s nem ki szolgáltatni magu nk m - a Te neYl.-dhen: a Te igazságodat hirdetni.
s ha megegyezik il miénkke l. csak akkor:\ l11:lgunkét: hin.
ni mindazt. amit hirdetünk. s nemcsak szegény bizalmasainkk:JI elhitetni: vesz\!ndőségünkbcn kesergő dalokat nem
köheni. hnncm táplálni egy Ill:pnck a reményt: s igánk terhe nlall nem megnyirbált slabadságun k ürügyén sopá nkodni, hanem felismerni: a s~..ab:ldság bennünk _ önkéntes
swlgálatunkban - él.
Hogy ez az :lkaratunk valóra váljék: segits rendezni
S7.crtelcnségünket: önkéllz6re fordítani haszontalan idő
pocsékolá:,unkat; leyedleni hóbortos szeszélyeinket és káru~ s/.envedélyeinket. de nem azért, hogy n~lkülük nyomorOgjunk. halicm szabadon folyhassunk eélunk feh!.
Add vi~s7.a természele~ mért~künket , hogy ne az öncélú
sóvárgIls, hanem jó célunk mindenkori igénye jelölje meg
anyag; kötclékcinkel.

Csill:lpíts szerénnyé. hogy sohase csillogjunk, csak
mindig gazdagítsunk.
Istenünk, mi tudjuk. hogy hivatásunk teljes odaadású
embert ig~nyel. Mert egy néppe l ne m egyűlltengooni. hanem él ni C:S hinni t:lnítani, amikor jövőjét alapjniban 1IIegmeré nylik. nem lesz könnyű. Dc hi tesd el velünk azt is.
hogy boldogok. akik a nehezet könnyűnek érzik, 65:1 kil á·
tástalant reménységgel tö ltik me.g a jövendő számára. Boi·
dogok, akik nehézségűkben ncmtsak sírnak. de általa erő
södnek és erösítenek is.
igy kérjük segítségedct az örök?s fe~c~clkedés~z é~
újr:tkezdéshez; eh'etélt jó szándékaIIlk klvllclezéséhez adj
újabb lehct óségeket!
Most ezekkel a gondolatokkal imádkoztunk hozzád ;köszölljűk, hogy meghallgall:lJ.
Hisszük imánk meghallgatását. s reméljük válaszodként
hivatásunk tóledvalóságának, fcnségének érleté!.
Mindezekct és az imánkb:l nem foglaltakal tekintve legyen meg a te nk:lratod.
Ámen.
SzabÓ Lászl ó teológiai hallgató
(a Kolozsvá ro tt megJelenö Unitárius Teológusok
Ön képzökörenek lapJáböl)
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Unitarizmus és humanizmus
3. Az emberiség vallási egysége
AI. embe ri fnj földü nk kü l önböző térségcibcn nem azono.~ utak:lt tcU meg. dc a fejl6dts közös jegye a k~t l é[S~
felismerése. ~S mi ndkcuón haso nl óság van n ku ltu rák kulőnbö7.ósége ellenére. A Itlrsoo:d ma k ta pasz ta lati é lclé~ n a
Icchni kai.lcr;:hnológini kllpcsol!l1ok fokorA tosa n egysegbe
S7.cl"'\'t"7.OOnek. A trnnszce ndens lélsíkon a lét és nemlé,l. az
ember és lsten vagy a LcgflSbb Lény, az e~ber és a v,.~:'ig
mi ndenség ku(X=solauinak én clmczésébcn IS halad II kozeledés re lé. A gondol kodás. az ismereteI:, II kUl lIlások és (l lah'íhminyok az embe ri séget annyi ra közös n evezőre hOlZák.
hogy II bioszférlin belül. aIlonl: l:g fcJs6b ~ .. Hlr10 má n yába~
földünkön valóságoslI n létczl'inck IsmerhclJuk fe l nz e mbert
tudm-sz réra (noo-szJéra) létezését is. Ebbe n az cgybcfon6dás felé halndó emberi lélezésben nem lehel egyellen résztvevőnek sem kizárolngosságn. kiválns zlotlsága. Istenben
minden ember. és semmi képpen scm esak az egy is t e nh ívők
Tere mtőjét kell lálll unk. :lki egyformán minden emben a
hozz:'i val6 kÖI.cledCs rc alkotott és rendel t. Tarthatatlan az
egyetlen igaz. \'allás. az egyedül igoz. iste ni kijelentés. az Isten hez \'ezető egyetlen út koncepciója. ISlent mi Igazság.
na k és Szeretel1Jek vn lljuk. és egyi k tulajdonságával scm
\'olna ö~szeegycztethctó, hogy csak 0 1. egy-egy volláshoz
tartoz6k:1! szeresse. csak az ó iidvösségü ket akllrja, a többieket igaztalanul és szeretetlenül éppen esok mos toha. nem
kívánt gyenlle ke ine k te kin tené. Követk ezésképpen az sem
volnn összccgyellethe tő lsten lé nyével. ha bármely vallás
Istennek cs3k egyetlen kije lentőjét. kiny ilat kozL.1t6ját minősítenc ig37.nnk. A három eg)'islen h í\'ő v311ás egyi ke sem
lehet lsten üdvözít ő szándék:h'al sze mbehe l yezkedő V3gy
egyedüli hi teles, és 3 Ir.lnszee ndcns lélsíkon ugya nazt a világosságot keresik. A nem kijelenteti, a nem egy Istent valló
vnll:isok lényegében n tr.lnslcendens léts!kon ugynn cs3k
ezekre 3 kérdésekre keresnek \'áI3SzokaL Eppen men ne m
a tudományosan ig3zolt és bizonyít6an dokumentál ható lé·
tezés területéről vnn szó. n tmnszeendens létsík m i ll ető
gondolatok érthetocn különböznek egymástól. és 3 sokré leség egyáltalán nem tehet kétkedók ké :lZ . .ig37.at" illetficn. A
tmnszcendens lé tezés titkai nak megisme rése. a tapasz·
tJlaton túli világba \'etelt hi t kic légftése. nz embe ri be nső, a
lélek. az öntmnszcendcncin kiteljesülése UI,lni vágyakozás
egészen érthetócn nem csupán az egy mást vált6 és az egym;'issal pjrhuzmnosan élő nngy kult úrközösségek között. dc
még ezeken belül is. kül önböző ut nkon j:'in 'u k ül önböző válaszokhozjutott és kínált fel közkinccsé. Az e mberi gondoImkines egyre kevésbé marad területileg zárt, csup;'i nesak
egyes .kultúrák sajátja. fI.'legindult a csodálatosan ga7.dag
emben tudat-szférán belül:lz én ékek megismerése, :'itJd ása
és, átvétele, kölcsönös megtennékenyítése. A fejl ődésbe n
mmden tére,n az ö~szete tlség. n sokféleség a legje ll emzőbb
vonás. és mlén le nne ez másképpen az emberi tudat tmnsz·
cend~ns síkj:'in, a \'nllásos hit te kin tetében. Az embe riség
egyscges, cgyetlen val1ás:'iban val6 re énykcdés, vagy
akár a kereszténység mar:ldéktalan egységesítése egyrészt
sze~~n :'ill a rejlódésben kétségtelenül ta pasztalt he lyzettel es Iránnya l. de egyéb ként is kétségtelenül elszcgényilené az emberiség hi tvilágá t. va l1:'isainak szépségét. a hiléleltel szembeni \'ár:lkozások gazdags:'ig:'it.
A hag)'.ományos kereszté nység nem csup:'in \·it3tt3 mis
\'allások 19azának lehetőségét, de hntáro:w ttan I:l.niloua.
ho~y nmcs más útja az üdvösségnek: ISlen egyedül igaz kinyllmkozl:llás:'inak a Bibliáttnrtolla. és a más hi tet vallókat

hitetl eneknek minósftelle. Az emberiség Krisztus utáni kél
é\'ezredes története val6bl'ln azt igazolta. hogya kcreszténység mi nden más va ll:'isn:'il nagyobb befolyást gya korolt
az egész emberiségre. Ebben n n3gy eredményben tenné·
sze/esen je lentős S'lcrepel j:'itszotl a kereszténység missziós
külde téstudnta, dc nem kevésbé a hite lvek szervesen összeilleszked ő rendszere, ame lyhez hason lóval a nng y viltigvallások (a juduizmus éS:lz iszltim kivételével) általában nem
rendel kez nek. Mindhárom nn gy egy i ste nh ívő valllis. így a
7.sid6, n keresztény és 37. iszlám. szenl könyvekbe roglaltn
azokat a végső soro n Istennek tul ajdonított kinyilntkozt:lláso kat, ame lye k é rtelme zése lehet teljesen kötöt! (rund amen tn lista) vngy viszonylag szabndnbb is. de alapszerepük
minde nképpen érvé nyes ma rad .
A kereszténység alapkönyvének . :ll. Új lcstamen lumnak
két fO l:\rt60szlopa van , nz evangéliumok. és P:'il apostol le·
vele i. Pál apos lol Jézust ne m is merte. közvetl enül től e nem
részcsülhetell a kijcle ntése kben.A leveleibe n foglalt, a keres zténység ben dön tő je lentőségu v é v:'i lt megnyilatkozá·
sok, az ő személyébe n megfoga nt. a Kri sztus iránli rajongó
szeretettel át hatolt "p:1li" vall ásos hit nek 3 ke reteit adják.
Az c\'angéli sták a Jéz us hal:'il:l ut áni második és harmadik
nemzedé k közösségeiben megóil Ötl hugyományokat roglalt:ík ír:isba, amelye k ugyan bizonyár:l a Jézustól hallottakra támaszkod nak. dc bőségese n tart nlmaznak olyan
részleteket is, amelye k semm iké ppen nem tükrözh etik Jé·
zus kijelentéseit. hnnem az ezekbe n a közösségekben ki:lla·
kult, a Jézus iránti odaadást je l ző "mitikus" kiemelések.
megv ilágításo k.
A legutóbbi egy, másfé l évszázad és koru nk bibliam agyarázn t:li megfelelő tám3szokat nyúj tnnak ahhoz, hogy el
lehessen különíteni az Újszövelség nek a minden bizonn yal
Jézus nak tu lojdonítható. éS:l tő le feltenc töc n fli ggetlc nít hetó szövegrés7.cil. A 16. és 17. századok un itariz lll usa igazodott a ..csak az Írás" e lvé hez, és hitelve it nz Újszövetségre,
fOképpen az evangéliumo kra épített e. Ezen az alapon \' al·
10lla közismert al aptételét: "Egy 3Z lsten". és va llotta a n:'i·
z:íreti Jézus em be r-voltát. úgyszin tén az em berké ntteljesitell pró rétai. tan ítói, megv:'iltó i szere pét. Istent és lsten országát kije l e ntő Krisztus-\'oltát.
.
A korai kereszténység már az e lsO é vszázadok során dicsé retes akarássa l és hi uel igye kezet! rendszerbe rog lalni a
hite h·eit. :lTne lye k áltahlb:m meg is fe lel hetlck az akkori kereszténység többségében ki ala kult hitn ek. és le hetővé tették, hogy ne kerüljön partta lon :'i.ramlato k sodrn ba. A hitelve ke t azonba n már az els6 zsi natai n általános és kötelező
dogmákká emelték. amelyek leg nagyobb részé hez a mai
kéle7.cr éves hagyomá nyos kerc.szténység is mereven rag:lszkodi k, j6I1ehet többné l is a lig igazolhat6 37. eredeti értel mezCs fe nntn rl:isa. illel \<e n mégis fonn:il6dó új értelm ezés nagyon kétségesen illeszthető be az eredeti tartalomba.
A dogmák szükségtclenne k ítélése nem jelenth eti a hitelve k szerepének jogosulat lanságát. hiszen minden vallási
közösségnek szüksége van olynn közös keretekre. 3l11eIye kben az egyéni hilvallások közös nevezőre hozhnlók, A
közös hi teh'ckben meglalá lják egymást a hasonl6 hi tet \'allók, segítik hitük közös vonásain:lk er6sitését ané lkül. hogy
hitbcni kapcso llltlli k egyéni vonásai t e l ke llene \'esziteniö k,
( FO(I'wtjllk)
Dr. Sztan kóezy Zoltá n
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL

Kénosi

Tőzsér

János (1708-1772)

Kénosi TCizsfr János neve cgyhl\zlörtén.ct-rró kém váll i.~Illc:n·
té. Nevével mind :Il unitmlls. mind 11 nem uni tárius tönéneti
munkákban találkozunk . Azonban részletes életrnjzával és munkássága énéke!6éveJ ncm találkozunk.

Csegezi László. a több nyugat-europa; nyelvet bcszéll) Iclkész-esperes és ismeri egytláztönéllet-ímnk. és Kanyaró Ferenc.
a nagy múltú teológiai s~.aklapban. a Keresztény Magvetőben

közölt az életére Ilonatkozó följegyzéseket. Foglalkozik vele a
Révai N~gy L<:~i kon XL kötele, továbbá Varga Dénes: "A tordai
unitárius gimnázium tönénete" (1907), Gáj Kelemen: •. A ko-

lozsvári unilárius kollégium

főnénete"

(19]5) c. fom1sénékfi

munkája. Olvashatunk felőle II Szabó Károly ncrkcszlcne "Régi
Magyar Könyvu\r"·blln. II "Régi Mugyar K öltők Táráball" és az
"Unitárius S7.6sI-é I(' c, cgyházi bcs1-édgyújteményben ( 1910),
ahol Deák Miklós, Balás Andcis Iclkés7.ek és Vári Albert ttológim tanár ten e mlítést felőle. ÚjabOOn Zoványi Jenő "Protcstáns
egyháztönéneti lexikon"'-ja (1977), és napjainkban a szegedi Jó7.$ef Attil a Tudományegyetem magyar irodalmi tanszé ke jelentctel! meg (1991) az ,.Adouár XVI-XV III . századi szellemi mozg~lmaink tönénctéhcz" sorozatban egy könyvet. amely Kénosi
két alapvctő mun káját mutatja be - angol nyelvcn.
Kénosi Tőzsér Ján os - ismerteink szeri nt - 1708-ban szllle tel!
a Homoród menti Kénos községben .
Csegezi Lászlótól tudon. hogy iskolai tanulmányait Kénosban
kezdi. u kolozsvári unitárius iskolában folytatja és ill is fejezi be
Szentábrahámi Mihály igazgatóság~ alan. Tanároi a külföldön
gyújtó Kolouvári Dimén Pál. a frnnkrurti egyetemen tanuló.
majd a piaci templom elvételekor ( 17 I 6. máre. 30.) nyomorékká
vert Keresztúri Sámuel. és II már említctt igazgató. a késóbbi
puspök Szentábrahámi Mihály.
Kénosi Kolouváron tnnulása idejénSI nincs életét közvetlenül
érintő feljegyzésünk. Az tudott, hogy az egyház nehéz időket élt
:It. Utalhatunk in a templom és az iskola erosUlkos elvételére,
vagy éppen a diákok anyagi fenntart ása biztosítására végzen fizikai munkákra . Ezekből következtethetünk arra. hogy Kénosinak a kololSvári iskolában eltöltött tanulóevei nem zökkenő
mentesek .
Az ciII/n isko lai tanulmányokat el végző diákok többnyire
szellemi mun katerületen keresték életü k boldol,'Ulá$ál. A legtöbb
diák pályafutását tanítósággal kezdte. A kiemcikcdó eredmény:
nyel vég1.Ő ifjak kü!róldön tanu lnul: tovább, majd iuhon váJJalIlak tanári munkál. Legtöbbjük azonban a megélhetést jobban
biztositő lelkészi pályát választja.
Kénosi Tőzsér János tallulmányai végeztével a kolozsvári iskola szeniori :\lIá~1 tölti be. Ez az á llás bővebb hatáskörrel és
jogkörrel uz SO évvel t:t.d6tti, az i ~kolákn ál léteslllő úgynevelell
.,fclugyeIG tan:\r"_ok mun kakörével azonosHható. A szcniorok
ugyanis már nem diákok , de még m:m tanitők. Van. aki ebben a
munkakörben hosszu fvcl;eltölt el. és van, aki nt első kínálko_
zó alkalmat felhasználva, folusi tonítóként mCiködik tovább.
. Kénosi a k.olozsvári is koláná12 évig. U7..3Z I 732-1 734-ig sze~lOr. Zo~ánYI egyháztÖrténete surint 1734-ben a tordai iskola
IgazgatÓI állását foglalta el. Ezt a IIsztségét 1734-1755-ig viselI,
Mmt Igozgató. tanít is és fr is teológiai munkákat. Gál Kelemen
említést tesz egy Kátéjllról, ame ly 110 tükre a korabeli egyházi
álláspootnak.
KénOSI a tordai igazgatói állást 175S-ben fólcseréli a közel levő Bág~on 1clkt:>zi :IlIásával.
Kallyaró Ferenc ..Erdély első hibliogcifusai"' clmCí tanulInányáhan fölemlfli, hogy Kéllosi egyháza mtlhjlinllk földcrftéSo!hCl tordai igazgató komban fog hozz.li. ÖSsugyCíjt minden léle-

z~ fomlst. e~ybeá1lft minden fchaláthli tó ~datOl. gyújl. mlÍsol,
kIvonatol és Jegyez~cl. Ilyen irányú munkásságát li nyári iskolaI
szlInetek alan végZI. EgyháUörtrneti jelellloségCí esemt'!n k
t~rgyaJó gyCíjtőmunkájának eredmt'!nye "Az erdélyi uni~~:
egyház tönénete"' l. klltete. Ez II lmin nyelven fn egy hiillönéncti
I~l ullka több másol~tban m~rad föm . Kanyaro megállapftása S7.tnnt e másolatok kIsebb tCl)edelmÚCk. mim lU eredetiek, men a
másolók a lényegtelennek ítélt és többszÖ!' megismételt részeket
öss/.cvonják vagy kihagyják. A négy föntmaradó máSOlatnak ktl
m~görökrtője ismert: U1-oni Fosztó István és Kozmo Mihály.
mmdketten a munka folytatói . A mhik két m~50ló nevét nem
ismerj Ilk. A másolatok egyik példánya a Ilfres könyvgyOjtő és
utnzó Jánosfalvi Sllndor István révén kertJI a s7-ékeJykercsztúri
iskolo köny vtáráb~. A másik másoi nt n nagy hírű tön~nenudós
Szilágyi Sándor tulajdonaként ismcn. Egy példányt nt Erd~lyi
Múzeum Könyvtárának gr. Kemény Jótscf féle kézirntgyújteményébcn. - egyet pedig a kolozsvári unitárius koll~gium Simén _
féle gylijteményébcn óriznek. Az utóbbiak a nngy államosítási
időszakban a Román Tu dományos Akadémia kezeltsébc kertJI_
tek. A ll. világháboní után ~ kézirntot Márkos Alben. a kol 01.$v:1ri kollégium néhai latin tanára ühene át magyar nyelvre.
Kénos inak II fent említeuen kívül még ké t jelcntősebb mun,
kája ismert. Az első az l 753-ból való " Erdélyi unitárius írók"
dma munkája, amely rtszlete$en mutatja be 31. addigi unitárius
(roklól s:clnnazó lanulmányokat Kanyaró feltételezése szerint
Kénosi euel Saud Kri stór .,Ant;trinitárius könyvtárak" eímli
munkáját kívánja magyar vonatkozásokk ~1 bővíteni . E munka _
mondja Kanyaró - a "tudományos pontosság tekintetében
mcsszemenőleg meghaladja Saud vázlatos. és ncm mindenütt
megbizható ismertetését."'
E munkál Kénosi II következó év (l754) nyacin kicgész/ti II
T heophi lo MOllotheita álntven ín .. Erdélyi unitárius nyomdák
és nyomdászok"' dmú tanulmányával. E t;lIlulmány rtszletes bemutatásával, illetve a nyomdák és nyomdliszok ismenetésével a
mllr eml ített, 1991-ben megjelenö, •.A XVI-XV III. sz. szellemi
moZgalmaink tönénetéhez" készllIt ,.Adattár" foglalkozik.
Kénosiróltudjuk. hogy 177I-ben az addigi bágyoni lelkészi
állását fölcsere lte a toroek6szentgyörgyivel. ahol az <lranyOS-lOrdai egyházkör jegyző; tisztét is betöltölle.
1772-ben az egyházi mhatóság Szentmihályfalv:1ra rendelte.
Ezt nz állását azonban II közbejövő betegsége miall nem tudta
be tölteni. Az áll:\s nélkül maradt lelkész-tönénetíró TOfOCzkai
Zsigmond földesur egyik torockószentgyörgyi jobbágyházába
költö1.ö1l. lu halt meg 1772, jtlnius 21-én - éjfélkor - 64 éves
korábnn.
Csegezi följegyzése szerint Kénosi porhüvely~t II toroc kószentgyörgyi templom eintermének déli részében heJye7..!é k ötök
nyugovóra a halált követő napon. június 28·áll. A gy~zbeszéd~
II torockószentgyörgyi lelkészi állásban utódja, Sárdi István. és
a tordai lelkész. Gcjzánovics József tartja. Kmlyaro megemlíti.
hogy sirját az I. világháborút követ6cn feldúlják. dc sírhelyét
őrli az az emlékkó, melYlICk IOlállitását Simo!nfalvi György torockószentgyörgyi lel kész kezdeményezte 1891-ben.
Az első unitárius lönénetfro Kénosi Töuér János emléke formskénl használt munkája révén marad föm. Pintér JenO irod~
lomtOnénész ("A magyar irodalom tönénete" 1909. II. kj, mIközben latin nyelvú kézi ratát kincsesbányának mondja. értéké!
abban I~tja . hogy "számos ismeretlen mlivel6déslÖnéneti mozzanatOt ment meg a véglegc5 clenyészéstöl.··
Kelemen Miklós
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Az erdélyi unitárius leánynevelés története
Hánll<lll (/orgo~lUnk a kolozsvMi
n&'7ij\'ctséll nwnlwlcrméhcn, Zsnkó
Erzsébet clnökn6. Sigmond Júlia, aki
szóH. ó én "ágtam II rongyol.
Bcp.éJgctés közben megjegyzi az
clnöknó. hogy valaki mcg kellene írja
az unitárius Icányncvclés történetét.
PillanalOkig csönd. Aztán bennem
mozdult valorni. valami belső készletés. hogy én végc7J.crn cl aZI ti munkál , merI sokáig. 7 évig '101Iam 3Z
Unitári us Leányonhon lakója Kolozs·

\',íron. Tizenegy éves koromban léptcrn ;'[t ennek az intézclnck a küszö·
hél. és hagyulIll el. mint okleveles laniIónó. Gazdag larsolly<ll indultunk

a'f. é1clnck. magunkkal hozva aZI a
szellemet, nuwkav<'igY'll. amil ez az

intézel súgorral. igényességgel épr.
lelt bClloÜnk. I~n valIOllarn s mondom
most is. nagyon so kat kö~zilnhclck az
unitárius egyháznnk. Ezért v,íllalko7.tam II dolgozat megírására. hogy ezáltal lerójnnl Idl:ímat s emléket állítsak
azoknak a lelkes uni táriu s férfiaknak
és asszonyoknak. akik a leánynevelés
eszméjéért kÜl..döttek. és fáradságot
nem ismerve dolgoztak értünk.
Már vénü lő ke7.emmel fogom II tollat azért. hogy az utókor is megismerje a mi nevelésünk történetét, s ha mi
már nem leszünk. ne merüljön fele·
désbe ez a szép. küzdelemmel tele
korszak. S még valami. Boldog lennék. ha csak néhány fiatal ha n is. elindíth:unám a másokért tenni akarás vágyat. Legyünk méltók nagy elődeink
hez. akik érettünk éhék le S1.ép, nemes életüket!
Munkámat a7. unittirius egyház levélt.5rában ke zdtem. majd II lelkészi
hivatalban kutaItam régi Unitárius
Közlünyökben. Levelet küldtem volt
intézeti t:írsaimnak. kértem, írják le
emlékeikel a bentlakás életéről. Mindeoki válaszolt. felbecsülhetetlen segítséget kaptam tőlük. amiért e7.Úton
elismerésemet és hálás kÖS7.önetemet
fejezem ki.
Emlékeimet a Leányotthon életéből
mentem. de nóneve lés folyt falvakon.
vMosokon. n!Ss7.övetségekben. azonban erről az Ors7.ágOS tevé kenységről
egy másik munkában kellene beszámolni . Lelkes, önfeláldozó lelkészeinkről, első lelki nevelőimről mégis
megemlékezem.
Szülőfalu mban, Més7.kön élö és tcvékenykedő Bal (i1~~ Ferencről.

aki nek
lángja ors7.águnk határain lúl is melegít ma is, és a felejthetetlen Kökösi
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Kálm~nról.

akik életük kel utat mutmwk, és talán még most is fogj~k a kezemet. Az ilyen embereknek soha
sem volna szabad meghalni.
Az unitárius le~nynevelés gondolata. egy leánynevelő ouhon lélesítésének szükségessége 1903-ban. a Dávid
Ferenc Egylet januári kÖ7.gyiilésén
vetőd ött fel. Megállapítollák. hogya
tanintézetek tá volsága és a városi élet
drágasága miatt sokféle akadállyal jár
a vidéki leányok taníttatása.
A Választmány e kérdés tanulmányozüsám egy bizotlságOl küldölI
ki. Le lkészek útján 12 helyről jött válasz. de csak elvileg s7.ólottak hozzá.
holott a bizottság aziránt érdek lődött,
hogy évente hány leányon kellene segíteni.

1904 augu~7.tusában Dézsi Mihály.
né szov<ÍIÍ voll lelkész neje Unitárius
Leányotthon t óhajt folyó év őszén
megny itni a Kolozsváron tanuló le:ínyoknak. írja az Uni tárius Közlöny.
A Dávid Ferenc Egylet választmánya nőtagjai a felügyeletet és minden
erkölcsi
támogatást
felajánlanak.
Azok. akik leányaikat v idékről Kolozsvárra akarják howi, folyamodjanak a ti szteletes asszonyhoz Nagyajtára. Ugyancsak 1904-ben a Dávid
Ferenc Egylet XX. közgyiilésén bes7.ámoltak arról. hogy a leányouhon
létesítése ügyében több irányban teltek lépést. dc segélyalap hiányában
sike rt nem értek cl.
1911-ből

ismét találtam egy cikket
<IZ Unitárius Közlönybcn, amely sü rgeti <IZ intézet felállítását. A le lkészkör a7. udvarhelyi gyűlésen már indílv(tnyt tárgyalt ebben <IZ ir5nyban.
19 12-bcn ismét foglalkoznak II kérdéssel. Égető szü kségszerűség n ek
tartják a vidéki IClÍnyo k el helye7.ését
egy ollhonban. Keresik a megoldást.
1916-ba n az évi Berde-ebéd 600
koronáj5\ a leányotthon mcgalapít5sára fordítják. Már van egy kis alap.
1917-ben a Berde·cbéd 600 koronája
mellé megkaptuk az első adományt.
Dr. Váradi Aurél ügyvéd és egyhá7.;
képvise lő tam!csos Gál Ilonka emlékére koszonímegváltás címen adományozott. Kedvesen veszik a bánatos
szülök és hálás lesz majd a7. utókor.
amelynek lesz leányotthona.
1918-ban folynak az előkészítő tanáes ko7.ások. Leányotthon lesz. Tcibb
alapftvány érkezett. Haller Rud olfné
I CX>O korona. Péter Sándor maecénás

pap 1000 korona. u kUküllői egyházközség Guid6 Bél:! espcrt~ tiszteleté·
re 2CX>O korona. Móric7 Mártonné
Vári Eszter emlékére leánya 100 korona. A leányou hon 1919·ben fog
megnyOni, mivel a hadiállapot miau
a7. arra S7.."Ínt lakást nem lehetett kiUrÍleni.
Az elindulás évei

1919. okt6ber 2-án a beind ult le·
ányollhon fogadta az első növe ndékeke t. Termeket al. Unitárius Kollégium (ma Brassai) külön utcai bejfu"atlal bíró, és a töbhi reszétől teljesen elkül önült részében kaptak. M . Otthonba felvettek unitárius középiskolás leányokat. és ha hely maradt, más vallásúakat is. Havi díj 200 korona,
egés1. évre 4 kg disznózsír és 100 kg
búzaliszt. Ágynemurúl, mosatásról.
eví)eszközökrő l a tanu lók gondoskodtak. Az Otthon felügyeletét az alkalmazandó anyahelyeIles végezte.
Hogy ki volt az első nevelő. nem tudjuk. Nem találtunk erre vonatkozó
dokumentumot, csak feltételezzük,
hogy Péter Rózsi ka leheteu, mive l
1924-ben már olvashatunk róla az
egy ház levéltárában. Okleveles tanít6n15 volt, és az Unitárius leányiskolából helye7.ték át az Otthonba. Helyettese Krassovs"lkiné volt. A díjakat
a kollégium iga7.gatóságához kellett
fizetni, s ide kellett fordulni mi nden
kérésseL
1920-ban az Egyházi Képv i selő
Tanács okt óberi gyűlésén kimondja,
hogy unit árius vallású leányokat felves7.nek a7. Unitárius Kollégiumba
nyilvános tanul6nak. Elfogadta és
életbe léptette 11 Kollégium igazgatósliga :iltal e lkészítell sZllbályzatál.
Ebben uz évben köszöntötték a Leányotthon növendékei és Gál Gyula
te ológus Ferenc? József püspök urat
gyémántlakodalmll alkalmábó l.
1922-ben a Dávid Ferenc Egylet
4000 lej alapítványt tett a Leányouhon részére. Újabb felhívást intézett
alapítványra. Ebben az évben az in tézet még egy helyisége t kapot t. Az
1923-24-es dokume ntumok szeri nt
dr. Boros György egyházi főjegyző
vezetésével a leányok het i egy 6rában
vallásos. erkölcsi nevelésben részesül tek ..... a leá nyaink va llásos érzésének, erkölcsi felfogásának és az
unitárius szeJlemiségne k finom ílása.
e rősít ése és a jövcnd1:i unitárius n6i-

nek clOkés7.ílésc érdekében" - .»ond ja dr. Boros György.
Ekkor a7. igazgatói lisztet dr. G;il
Kelem en visehc az Unitárius Koll égiumban .
1925-ben az intézet igazglllónője
Kovác s M~,rgil tanárnő lett. A székelykcrcs7.Uíri ft'lgitn m'iziumból helyezték át. Pé ter Rózs ika visszament
a Le;inyiskolába.
Ismét bOvült az in téí'-ct. A s7. uterén
swba fülkéjét berendezték fürdőszo
bának. Ebben a m unkában áldo7.atkész unitárius asszonyok segítenek. A
Nőswvetség buzgó közreműköd ésé
nek sokat köszönhet nek a szülők és a
leánynevelés baráta i.
Március 29·é n házi ünnepély voh,
melynek jövedelmét a növendékek
megsegítésére fordították. Dr. Kauntz
Jó~serné kalapkészftésre [anította a
leányokat.
1926-ban a Leányolthon a templom és il Kollégium közölt kedves játszóhelyct kapott. Ebben az évben helyezték át Jobbágyfalváról Sigmond
Ilona tanítónőt a L.cányo tthonba felügyelőnőnek sze ptember l-jétől. Is·
mét bővüh a bentlakás egy hálószobával és egy 7.Ongorateremmel. Az
élet az intézetben il megállapfton házi rend s~-crint folYI. Naponta két eso·
portbun jártak sétálni. Halottak napján a t emetőben virágot tettek unitári us nagyjaink sfrjára. kikről Kel emen
Lajos tanár mondott megemlékezést.
Az étkezés év elején a Kollégium
kon vi ktusában, később a bentlakásban türtént.

A növendé kek eljártak az Erd élyi
Irodalmi Társaság fe lolvasásaira. kol légiu mi üllnepélyekre. színhtb:ba. ifjósági e l őadásra . Tóbbe n tagjai vohak
az unitárius női énekkarnak. Vasárnap
templ oma, vasárnapi iskolába jártak.
Szomorú esemény is történ t ebben
az évben. Skarhítjárvány ütÖI! ki az
intézetben. Dr. Márkos György nem
tudotl egyedül megbirkózni ezzel a
sólyos feladattal. ezé rt a Püspö kség
ismerős unitárius orvosokhoz fordult
segftségé rt. Bentlakó betegápolót fogadtak fel. Megkezdődött az ol tás.
fertőtle nítés. mesze lés. Az egés~.séges
növendé keket hazaküldték.

fehér sodronyos ágyakat. hozzávaló
éjjcliszekrényeket helyeztek a betegszobába.
192~.be? a Mnői fe lügyel ő bizotIság

és a VIdékI Nos7-övetségek célul túzték ki a bál6szobák ilyen ágyakkal
való berendezését. Ezért kérte a nülőket, a Nl)szövelSégekel, az cklézsiákat, az áldozatkész hitrokonokat. segítsenek a terv kivitelében. Egy áity
ára 1450 lej.

1928-ban a LeányolIhon kiköltözött a Kollégiumból. és az Egyházi
Képviselő Tanács a régi Kollégium
egész e l ső emeletét rendelkezésükre
bocsátotta. (Ma Liceul Sanitar. a Sora
mellett). Mindjárt érkeztek adományok is, pénzben és természetben dr.
Mikó Lőrincné és dr. Borbély Istvánné részéről. A Nőszövetségek 4 fehér
ágyat ajándékoztak a betegszobána k.
Ismert jótevőnk Mr. és Mrs. Evans
Angliából 8000 lejt ado mányozott a
Leányotthon javára igazo lva, hogy
nehé z helyzetünkben mindig me llettünk állluk II külföldi hittestvéreink.
Az unitárius leánynevclés felkarolá ·
sára segítségüket többször is megismételték, arcképükkel megajándékoztak.
A betegszoba felszerelésére ri
nagyajtai Nószövetség l epcdőket.
párnahuzatokat. törülközóket és pénzt
kü1d öu . Más nőszövetséggel egy ütt

.,Nem mindegy, hogy leányaink
milyen környezetben nőne k fel. Szeretnénk a s7.épség. a rend. tisztaság
iránti érdkel felkelteni és ápoln i" _
vélekedik a NőszöveISég.
Az adakozás ismét beindul!. Volt.
ak i személy s~-crint egy ággyal sie tett
a fclhfvásnak clegel tenni. A sinfalvi
Nőszövetség egy ágy költségét vállalta. ~s most felsorolom azoknak az
unitárius nagyasszonyoknak a nevét,
akik az első perctől szívük ön viselték
a Leányolthon sorsát: Fangh Erzsébet. dr. Kauntz JÓ7.sefné. dr. Mikó lő
rincné. dr. Gyergyai Árpádné, Ko vács
Kálmánné, Kovács Margit, dr. Janesó
Ödönné. özv. Boros Sándorné. Pál
Ferencné. e sifó Salamonné. Nevük~t
márványba kellene vés ni.
Dr. Mikó Lőrincnét személyesen is
ismertem. Ugy emlékezem rá. mint
mlgyon szép, nagyon szigorú és na gyon jó asszonyra.
Ebben az é vben a Nószövetség
négy unitárius leányt helye7-ctt el az
intézetben saját költségén.

-

( Fol)'tlUjllk)
Tö rökné Borb ély Lenke

Az erdélyi templomaink
rovásírásos emlékei
A rovásfnist, mely mindössze néhány emlékében maradt fenn a mai kor számára, nem tekinthetjük úgy, mint egy
ón.,ugyar. általánosan használt írásformát. Az eredetileg a táltosok-sámánok (javasok. javasasswnyok. orvosok). valammt aMn~mzetségfók és törl.sfö k közvetlen környezeté nek titkos tudománya lehetett. A kereszténység elterjedésével ~s
megerosödésével fokozatosan veszített mágikus e rejéből, és hozzáférhetővé vá lt a kívülállók számára is.
~redeti ,,?vasírásos emlékeinknek a száma nagy on kicsi. Erre ésszerű magyarázatként csak a történelem viszontagságait hozhatjuk fel : török- tatár hadjárato k, idegen zsoldosok fosztogatásai, belvillongások, tuzvészek stb. Ugya nakkor
le galább olyan jelcntös a veszteség a romlandó anyagra való vésés miatt (rovásbolOk. rováspálcák) is.
A magyur r~vásírás hállérbe szorulását. majd teljes eltúnését a XV.- XV I. smzadra tehetjük, amikor az egész Európát
áth.aló szellemi megójulás Erdélynen is Qllhonra talál. Egyre többen részesülnek iskolui tanításban. s a magyar szövege kre Id~mÍloll I.atin b~túket kezdetben lúdtollal kUlyabőrre írják, majd papi rosra. A XV I. század második relére a rmlgyar
rovásIrás lassan telJcs fcledésbe merült. Használata legtovább u Székelyföldön mutatható ki.
. ~ ~u~~tá s jelcn~egi állá~~ s7.cri~t a magyar rovásfrás _ akárcsak nép7.cnénk ötfok ú. legősibb ?allamréICge - belső
á7.s lal. lurk eredctu. BölcsoJe a Szrbédán keresztül hömpöl ygő Jenyiszej folyam és Orkun folyó Vidé ke Ichetell.
~ onna n i~merjük az eredeti betCike!'! Csak részben ismerjük. Rovásbot (pálca) sajnos egy sem vészelte ál a több
évs7.á/... do~ ,dőt. Egy bot szövege kéziratba n lemásolva azonban fennmaradt. A többi cmlék kőbe vésve. puhu téglálm
karc olva maradi fenn , de van vörös krétával falra írt mondat. sőt mennyezetdeszkára és falra feSlett szöveglön:dék is. A
tö~r már .m lnd tollal íródOIl papírra. Mivel a rovásIrás eredeti fonllája a fába "rovás" voll. ezért a felsoroltak sem a
belU!.: al:1I.Jál. sc m a rovás m ű vel eté t nem tükrözik bfvcn. Érdekes módon az ősi rovásírás ábécéjéne k mégis egy perga-
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- "u ' lekel Icki ntik Ez II Nikol shurgi ábécé. amely a XV. s7.áz.adból S7.ármazik . és II fa- rovás jellegei
mcnlapúll IllcgOT7.0 Je
.'
' .
ábé é
.' I
I
ónl. A kul:uók nagyréslt a fennmaradt Szö\'cgck mcgrcJlésénél ezl az . c I veszI II apu.
•
A
o\'á~(r:t~ban 37 jcl szerepelt. A sz:walmt általában egyszeru pont vagy cgym:ls fö lé ITt 2-4 pont vtllaSLtOlta
'.'ók·,
-, .. kül ön ncm J"c!őllék • csup~" n az emian :ldódó fél reértések te tték szü kségesse: azok bevezeté·
cl. A magy.a
maganrhT
angz
II c',_... ,' "..

0'

sél.
,k ' ltal:lbnn s7.é kely rovásírásnak",! A megneve zés nem teljesen indokolatlan. ugyllnis a rovásfrásos
MI ri nevezzu
,
"
. 1 r "Id ól .
k A ru
lók"l
ö
k .
emlékek nagy [őbbségü kbcn Erdélyböl . kül önösen ~dig II S7.ckc Y"ű r lsm,e relcse' . m . ~ó~ t~ C -~k""' I SZ v~gc IS
k
,
ál,al
Jórészt
szék'e lyke
, {ródlnk . Ugyanakkor II rovásfchratok és ti veluk foglalkozó muve szerz l IS S= e y rová.~l rásnak
tckinlik ~ szövegeket.
Most pedig ismerkedj ünk meg röviden az unitárius templomokban talállH1Ió mvús(rásos emlékekkel:
l , A székelydcrl.si unitárius tempIomban 1929-ben egy tég la került
e l ő. amelyen rová.~írás van. Ezt a déli. a kijárni jobb oldalára cső csúesh'es ablakocska bcfalazásához hasz-

!

núJták.
A szóvegeI többen is próbálták már megfej teni. A Icgcl fogadh at óbb megfejtésnek a Pais Dc7.sóét tek intik. Eszerint:
A tégla a XVL század e lején kerü lhcte(\ a falba, kel etkezése tehát annál korábbi időre teheto. Olyan felfogás is van.
amely szerint a XIII. századból szúrmazik.
2. A homor6dkaráesonyfalvi unitárius templomban található em lék kora i, de bizonytalan keltezésú. Debre,
, l .........
czeni László fedezte fel 1937 nyarán,
• ........
J.,
'. ~ -"', '
de mivel nem közölte, újnak számítOlI
I~)~fjj Szőke István bölcsészhallgató fe lfeb»Jlt álJ .dezése, aki 1944-ben találta azt újra
• ''''~'OO~'",""
,.,
meg a te mplom északra nyrJ ó második emeleti lórés-ahlakának szemöldökk övén.
A henger ala kúra faragott kő a kapuzat ta gja lehetett. Eredeti rendeltetése, elhelyezése ismeretlen. Több szempont is
anIClletl szól. hogy ez egy. a mai templom előtt; tem plomból sclnnazik. (A falu határában két helyen is - Kövesbércen
és a homoródoklándi határon - régi kápolna maradványai ismeretesek). A faragvány t a torony építésekor illesztették be
szemöldökként.
A szöveg kél sorban helyezkedik el. A fel ső v(llamivcl hosszabb az alsónáL A fe lirat teljes hossza 28.5 cm. Megállapítást nyert, hogy teljes. befejezett szöveggel állu nk szemben, nem töredékkel.
.
A torony építési ideje 1495. A templom több XI II. század végi részletet ő ri z, s a szóban fo rgó kőtömbre már beillesztés
előtt rá kellett véssé k a s7'öveget (így lehetetlen lenne). Ez alapján a szöveg mindenképpen 1495 előtti kell legyen.
Feltételezhetjük. hogy az építő szándékában állt, hogyaszöveget o[vashatóun helyezze et.
A szö\'eget többen is megpróbálták megfejteni, bár cz eddig senkinek sem sikerült teljes egészé ben. így il mintegy
félezer éves s7,öveg jegyei még mindig őrzik .,titkukat".
3, Egésze n más a helY7'ct az énlaki ~--------------------------unitárius templomban található székel y rovásos fe liralla1. Már Orbán
Balázs felfedezte I 864-ben. Sajnos
a7,Onban hibás hasonmásban közölte
a képét, va lamint en nek a Szabó Károly tollából eredő, Arany János Koslonljának IS64. évi 22, számában
kindoll el ső olvasatát is.
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A felirat me gfejt~sé t többen is megkísérelték, az eredmények cs.lkn~ m azonosak. Eltérés csak a7, utolsó négy betúnél
van. Csallányi Dczsö például így olvasta ki : "Egy az lsten Georgius Musnui diakon".
Az újabb kutatások s7,Crint az egyedüli hel yes olvasat ez. " Egy az Isten Georgius Musnai DakÓ". Musnai Dakó György
homoródalmási, majd homoródoklándi lelkész (és nem diakónus), s már kora ifjúságá tól sz{vesen festett templomi
meRrlyeZCleket, éneklószékct stb. Tóbb művéről tudunk, de sajnos ezek közül csak az énlaki maradt fenn való szé pségébo,.
A mennyeZCt más képes mezejében a festő-le lkész latin betús neve és évszám is található, mégpedig 1668 . A szövcg
és a mennyczet fcstésének idcje pedig azonos kell legyen.
ezlre Szabolcs leológlai hallgató
(a Ko lozsvárott megJe lenö Unitá rius Teológusok
Őnképzökörének lap/ából)
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..•.. éli proUStdllS vaB)'ok. /lfi,,1
j/I~II • • ,Ahodelvii. h jóiml,,/tJlli
,,;indell más l'(lllds irálll. "
(Jókai Mór)
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U"fVILÁG LÁTÁS
"Keressetek és találtok!"
"A világminden.éz. c~odá lato. rende~etbége
é. hormónuüa csak ellY Mindenható

UtnlJ ter ve alapján jölu!tett létre.
E:z a~ én végs6 feli .merlsem."
Newton
Rohanó, kételyekkel teli világunkban a modern fiatalság istenhite abba ütközik, hogyan lehet a mai természettudományos ismereteket összhangba hozni a
Biblia kijelentéseivel. Pedig unitárius hitünk a legjobb
példa arra, hogy a természet kritikus vizsgálata, és
az élő Istennel való kapcsolat nincs ellentétben egymással. Sőt a természettudományos megfigyelések
inkább segitenek abban, hogy Istenre figyeljünk, találkozhassunk Vete.
A Teremtő nyomokat, jeleket hagyott hátra. Érdeklődésünket, a megismerés utáni őszinte vágyunka t
juttatjuk kifejezésre a változó, különböző filozófiák és
ideológiák által befolyásolt korunkban. Isten megtapasztalásához nem csupán a tudás, nem csupán az
elvont megismerés a lényeges, hanem sokkal inkább
az a lehetőség, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk Istennel. és valóságosan megtapasztaljuk öt.
Ez a tapasztalás aztán felelőssé tesz bennünket magunkkal és embertársainkkal szemben. A számtalan
jelból, amit lsten s gfiségünkre adotl, a legfontosabb
Jézus Krisztus. Pál apostol szavaival élve ~a láthatatlan lsten képe". Jézus lényében lsten szellemét tanulmányozhatjuk. Cselekedeteiben lsten hatalma
tükrözödik vissza. A legtömörebben Pál apostol fogalmazza meg a lényeget a római gyülekezetnek Irt
levelében:
"Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előllünk ... Ami ugyanis nem látható belőle: az Ó
örök hatalma és istensége. az a világ teremtésétől
fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható."
(Róm 1, 19-20.)
Lehetséges, hogya korábbi évszázadokban, amik?r az ember előll még nem tárult fel teljes dimenzióJáb~n az őt .körülvevő világ, jobban lenyügözte őt a
termeszet, mint ma. Sok terület még elérhetetlen volt
szá~ára, akár a hegycsúcsok, vagy a légtér magasságai, vagy ~z ~eánok mélységei. Az ipari forrada~om. kezdetéig konnyebb volt arra a felismerésre elJutnia, hogy minden mögött ott van a hatalmas lsten
lelke.
Ám a mai istenfélő fiatalság hite sem lehet felszInesebb. mint a nagy szellemi. lelki elödeinké vagy
az Ősatyáké . Dávid király csaknem 3000 évv~1 ezelőtti üzenete ma is példamutató:
.6. Urunk ... az égen is megmutattad fenségedet!"
(Zsolt 8,2)

Minél többet tudunk a világról, annál áttekinthetetlenebbnek lünlk. A kozmosz rádiusza a modern csillagászat szerint végtelen, vagy durva becslés szerint
5-15 milliárd fényévnyi kiterjedésü, s minden másodp~rcben tovább tágul. Olyan dimenzió ez, amely
mtnden képzelőerőt meghalad. A világegyetemet
számtalan nap, bolygó, hold és az anyagi részecskék sokfélesége alkotja, amelyeket galaxisok milliárdjai fognak össze. Olyan törvényszerüségek érvényesülnek, amelyekről a tudománynak a legmodernebb kutatási módszerek dacára is csak sejtései
vannak, s amelyeket pusztán hipotéziskénttud megfogalmazni. A mai ember már túl van a három nagy
áltörésen, amely alapjaiban rengette meg a dogmatikus keresztény világképet. (A kopernikuszi világkép,
Darwin evolúciós elmélete és Freud tudatalatti felfedezése.) Mi, unitáriusok a nagy kutató tudós Darwinnai vallhatjuk, hogy lsten létezésének nem lehet akadálya az, hogy mi nem tudjuk elképzelni az Ö fensegél és hatalmát.
Ellenkezőleg : ~Az a tény, hogy lehetetlen bebizo-

nyItani és felfogni, hogyanagyszera. minden mértéken ferül csodálatos világmindenség éppúgy, mint az
ember, a véletlen folytán jött rétre, számomra a legfőbb érv, amely lsten létezése melle!! szól."
Még sok nagy tudós és kutató vallomását ismerjük. akik a természet nagyszerüségében úgy ismerték fel Istent, mini akitől mindez származik. A mai
fiatalságban azonban az ördög tovább incselkedik ..
Ha lsten ilyen tökéletesen elrendezett világot teremtelt, miért tapasztalható ilyen szenvedés és zürzavar?
lsten mindannyiunkat lelki tehetséggel áldott meg:
hit. értelem, szabad akarat, lelkiismeret és szeretel.
Ugyanakkor ránk van brzva a döntés a jó és a ~ossz,
az igaz vagy a hamis kőzöt!. De nagyon kell vlgy~z
nunk, hogy az Istentől kapott lelki tehetségekkel Jól
sáfár1<odjunk.
~Mert ti szabadságra hrvattatok, atyámfiai; csakhogya szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt
szeretettel szolgáljatok egymásnak."
(Gal 5,13.)
Ilyen egyszeru, és mégis nehéz az lsten szerint
való éleI. Kövessük őseink tiszta hitét, és bizzuk magunkat lsten kegyelmére!
Felhős Koppany
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Búcsú az óévtöl
December 28-án reggel 8 Ófa~~r találkoz.tunk az UNIK .!Unitári~s IfjUsági Kör) tagjaival a Moszkva ten metró kiJár.atánál. A. kirándulast Kovács Levente szervezte. I'llIndaM)'Iunk száma/a. ,Senki nem tudta azt.
hogy hová megyOnk és mit fogunk CSinálni. u~y~1S l ev!n:e az egészet
meglepetesoek szanta. Jó 1/4 órába teH, amig osszegyuftunk, és a magunkkal ...,n felszerelések megérkeztek. ,lg~llC.saIt kedVilnk kerekeden,
almre e~ndut1attunk. ugyanis a várakozas id,eje. ~a~l megfagyO!' a. kezünk~ábunk a dermesz10 hidegben. Annak IS .orultUnk. hogy lepn! lu·

duM ami á1tallassarrlassan Ujból lelmelegedtunk.
Ei'roultunk tehát HlÍVŐSVölgybe, ~ egy m.á.si~ aul~uszra ~tszál ~
va loIytanuk utunkat Máriaremete felé. lit annYI időre azert m~gantunk.

009Y megnézhessük a mánaremetei kegy1emplomol.

IMe,Il Indultunk,
hogy megnézhessük a n:táriaremetei k~gylemp~~. In~ Ind~Uf1k tovább a leslet~elkel pJ'élWra levő uIlCelunk. fele. a~ Ű!dÖ9:3rokh.oz .
Kuszva. maszva, teljesen vizesen végiil is .csuszva:m~szva .feler1\ez~un~
a hegytetőre . Miközben egy·két ba~angot IS megnezrunk •. re~z~n kis~
megpihenhethink. ami ahhOz volt 16, tlogy már az eredeti ubcelunk felé
indulhassunk: a Kétlyukú Barlanghoz.
Fél óran belül vizesen, átfázva és kiéhezve érkeztünk lel a barlang·
hoz. Miután újabb kis pihenőt tartonunk, megn~_ztü~ a b.anangokaL ~tt
telepedtünk le', és rőzseágakat próbáltunk gyujtani (ami nem volt kis
ieladat. hiszen 30 an·es hó bor~o"a az erdőt, a környéket). Miután
munkánk végül is valamelyest ered~é~n~el tárt, fel.szereltü~ a ~~zhelyel.
elövettük a bogracsot, amelyben VIrsirt loztunk. MindannYian lollaktunk

annyira. hogy a nyomunkba szegődött kóbor kutya is megelégedve csóváRa a larkát. és hüségesen szegődött a nyomunllba az út hátralevö részén. öl Bélának nevezlük el.
Közben a bátrabbak, merészebbek egy 14 m-es .szakadékOII" eresz·
kedhenek le - Miklósnak köszönhetően, aki ezt az egész IZgalmas kIrándulást megszervezte_
Délután 3 órára Járt az idö, amire összecsomagol1unk, és elindultunk
a hegyen lelelé. A .galyaléken· való leCSl.iszás legalább olyan élményt
ieJentett. mint a fantasztikusan jó kÖlélereszkedés. MlI.lHin mindenki sze·
rencsésen megérkezett a buszmegállóba. éf2ékeny bUcsút vettünk a
mindvégig mellenünk kitartó kÍ5érőnktöl, Bélától, és kissé láradlan és el·
csigázottan indultunk a legközelebbi cukrászdába.
Még aznap született meg az elhatározás, hogya csoportunk le!natl
tagjai este indutnak Erdélybe, a Székeo/fóldre, az IRF (Intematlonal Retigious Fellowshlp) soron következö erdélYI konferenCIájának a meg·
szervezésére.
Engem arra kértek a nagyok, hogy qak errö\ a közösen töltött napról.
En most arra kérem öket, osszák meg élményeiket a lap hasábjalll az
olvasókkal. hogy ök hogyan érezték magukat a szép Erdélyországban.
Abban a reményben, hogy megteszik. még eg)lSzer köszönöm a kelle·
mes kirándulást, maradok szeretettel és várakozással:
Kász oni Zsuzsa
tanuló

1996. január 1. Csíkszereda

a finomaIlS. "'1

Dani: - Esti program ként megnéztOk az
épOló un~árius templomot, a közeli látszótéren
hógolyócsatát vMtrnk. majd egy rövid ismer1\e·
déses e\öoszilveszterestet tartottunk.
levi: - Az etökésznö megbeszélésre más·
nap Homoródszentmártonban kerOlt sor. Ez
lesz a nyári IRF konferencia szWlelye is. A
nemrégiben az Unitárius Egyház tulajdonába
kerOll, és azóta a gyönyörűe n felúja01\ és ál·
alakaort DávKl Ferenc Ifjúsági és Konferencia
Kőzpont ad otthont a rendezvénynek. A meg'
állapodás szerint a konferellCla július 20-27
kőzölt lesz. Témája a tOrelem és a tolerancia.
A meghi.'otl elöadók magyar és román értelmi·
ségiek. A már hagyománnyá vák második heti
kirándulás a Székelyföldön lesz. Minél több
részvevóre szám~anak Magyarországról is.
Kata: - Délután megnézlük a homoród·
szentmártoni unitárius templomot és temetöt.
ahol két igen ért ékes szarl<ofágsír is található.
Adri: - Az. eSlét Homoródalmáson töltöntik,
ahol megismerkedtünk a hely1 ifjúsági csapattal, akiktö\ sok szép régi magyar népdal! tanul·
tunk.
Dani: - Az óév
utolsó napján temp·
lomba mentünk, ahol
különösen tetszen
az óévi búcsúztató
meleg hangulala. In
elöszŐf a lelkész kő-
szönlöue a gyütekezet tagjait. Isten ál·
dásal kérve az elkövetke ző esztend&e.
Majd a gyOtekezet
legidősebb férti1agja

lev. es Bence. kÓlIJSban: - Mcs\!
Kala:. - A brassói városnézés utan SePSIszentgyorgyön Gye fÖ Dávid, az tRF konferen_
CIa egyik tő szel\'ez6je ván.

lelkipásztornak.
Kala: - Ezt köve·
tően nagyon tinom
ebédet ettünk Szabó

Hazalelé zötyögünk a Kot-ona eKpresszen
az IRF (Intemational Religious Fellowship)
konlerenciájáról. Kovács l evente (levi) a lejél
támasZlja és kifelé bárrul az a~ akon. Tompa
KatinIa (Kata) csak néz és néz. idönként le·
csukódnall. a szemei. Tóth Bence (Bence) és
Sdumdl Dániel (Dani) bóbisltolnak. amkor ls
Szász Adrie nne (Mri) megszólal:
Adn: - Emlékeztek még az indulásra? Hogy
is voll?
Kata: - Mhm. Al. úgy voll, hogy az I!;.isági
Kör kirándulása lIIán eHndu~unk Erdétybe.
Adri: - De akkor még ti sem sejtettétek,
hogy Daniva! egy(itt mi is veletek Illazunk.
Dani: - Adrienne megkérdezte tölem: Dani,
jössz? -Igen. De hová?
Bence: - Brassóba. - Ott az első utunk arra
a térre vezetett. ahol az 1989-es lorradalom
emlékmüve. és az áldozatok si'jai állnak. Szomorú és elgondolkoztató volt látni a velijnk
egyldös lialalak !ényképelt a sirl<öveken. Ezt
köv.etően a Fe~ete·templomot nézlük meg.
ami ~an kapla _a ~evét. hogy az évszázadok
fotyaman többszor IS leégett, és emiatt a talai
megp6rkOlódtek.
Kala: - A sétálóuteában véleHenúl még Ad.
nan Hawarts·szal, az IRF elnökével is össze.
futottullll.
l~: - Ja, OlI yoIl még

az is. hogy kisba/á.
nyok es kántáló kisgyermekek között - akt ré.

gi r~ népszokás szerint virgácCSal vere.
ge~ kIVántak nekünk minden jót az uj esz.
lendöre - tan~ot1Uk meg Adni VM\! és biliar.
dozrl..
Adn: - Ott. abban a vendéglőben enük azt
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kNántha~akata

laciéknál. A hamuban s011 pogácsa egészen
különleges voll.
Bence: - A VIsszafelé úton egy kiCsit meg·
pihen!Onk Vargyason, es benéztünk Sütö bácsiékhoz IS, akinek a családja
az 1800-as
évek elejétöl leslell bUtor készftésavel foglal·
kozik. Megtudtuk ali is. hogyan lehel tenné·
szetes anyagokból festéket ké§ldeni. Megmutana a család régi bUtorait is. Oriinunel mesék
a legkisebb unokájáról, aki folytatja a családi
hagyományt, és be-besegft a nagypapának.
Kala: - A szilveszter-est jó hangulatban
tell. Többen közülunk igen jó barátságba ke·
r01tünk egymással. Ottani idő szerint l órakor
együtt énekeitOk a Himnuszt. és koccintoltunk
többek közt a konferencia sikerére is.

mar
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A visszaemlékezés, a sok nevetés közepet·
te észre sem vettük, menny1re elszaladt az
idő, A román határór barátságos köszönése
szak~ot1a iéibe a beszélgetésünke!. Már csak
néhány óra. és otthon leszunk!
Szász Adrienne
_
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A h o moróds~e ntm rír toni ifjusági h úz e lö lt.

Thdósítások, hírek
"Annak. hogy mi most ors1~~ghat6fr.ll
clv6Insl.tou. klllönálló egyház lr:épviseletében vagyunk ill. törlénelmi gyökerei
mem;c nyUlnak. Tudjuk, TnllJ10nban Magyarorn.ágot darnbokl1l 5zaggaull.k. Ez
há
kt ' kétkOlöállód b '
cgy zun u IS .
n
ara ra t ne.

Egyházi Főtanács
Kolozsvár, 1996, január 18-1 9.
" ,_, ",k mclteu áll6 mérfö,ldAh'". .. ,
'" ..,' j'.,~ik UT. utasoknak a mögöuünk
~ • ~ ~~
hagyotl távolságol és az. utazás ~éJj:1i~ hlitral!!"/! messzC$égcl. ugyanC1.l Jdcnl,k lit.
E"Il.1z élct~bcn az Eg~hfu..i Fömnács ese-

E'l: v......
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, ',,,,,h'-,',"
'".".su ".,
..
~
~.."
, ••
hoz. Eleinte IlChéz volt ebbe bclcn~ugod-

dHes tanlkskoll.ásai.
M. 1996. január 18-19-tn KololSvdron

megl:lrtoll F6tanácsi ÜJ~ kUlönösc.n j.eJentlls hatátk6. mivel az úJ Szervezeti Tör\'én~ hatáJ~b.tJlépéséig biuosítOllD az egyház t"olyamntos mOködését és egységes
képviseletét ezekben a nehéz idúkben.
Nem célja és feladata a jelen beszámolónak a Flltunác~i Ol~s részletcs ismertctése.
kiz:lróJag csak tájékoztatást kíván nyújmni
híveinknek al anyneg~ház nagyfontosságú
escményt!ról és kiemeli azokat a döntésekel. amelyek kUl önös jelentöségOkke! túlmutntnuk a mindennapi élet lillagos levékenységén.
Nagy elismeréssel kell kiemelni azt a
gondos és kötOllckinló elllkésütó munkát.
amelyet II Fótanár;si BizOIlság végzeu.lchetGvé téve a kétnapos ülés program szennti Icbonyolilásál, és 3 ki!úZÖlI feladatoknak minden idGl.l1var nélküli maradékl3lan
végrehajtásiil. Ennek tennészetcsen feitétcle volt n Flltan1es jelenlevő több mint 60
ta.gjának nktiv, építő. dc szükség esctén
kritikus ré.~7.vétele. amely nélkül nem tölt·
hClle volna be al ülés a feladatát, és megelégedb;scl lehetett megállapítani, hogy
egy akaraton lévők értékelték az elmúlt
idöszakot, és jelölték ki a jövö útját.
Al. (l1b; tlirgysoro7.<lta 22 pontol tartalma7.otl.
Ennek keretében megtárgyulásf"J ketilltck II beterjeWelI jelent6ek, a zárszámadások, vnlDmim DZ 1996. évi köhségvetésck.
Személyi kénh!seben is
se k szü!euck.

jelentős

Megjelent II svájci magyar nyelvfi
protestáns gyülckC1-ctck ~rtcsíI6jének.
"A levél"-nek az 1995. évi utalsósz:!_
mn. Folyl~H6dnak a besdmolók II kár",.
~_ [..-< ,
ptaJalutaZ<l:>o .... v,asvájcigyüleke.
k

zelC

életéről, valamint az Európ,;

Protestáns Mag~ar Szabadegyetem
novemberi közg~ulésér6 I , amelyen
egyházunk nevében Tiszt veu ir.,
"JJ
Bencle Mártol! egyházi titkár is. Egy
oldalon számolnak be az 1956-os forradalomra emlékez6 ökumenikus is-

ni. még akkor is, h~ ezt mindenki ideiglenesnek - :Itmenetinek - tekintelle. A pillanBtnyi kén~szerhelyzetbcn mégis ez tunt a
legeélszerllbb megoldásnak. VégUl is mi
mást tehetnénk, min!hog~ tudomásul
vesszOk: a lIílflésnek nemesnk szabályai.
dc lIra is van. A keuéválás kezdeti neMz- tenlisztcletról, amelynek igehirdetői
ségei ellenére megnyugvással állapíthat- Tempfli J6z.sef nagyváradi kat olikus
juk meg. hogy egyOvé tartOzásunk IUdata megyés püspök, és TiJkb Lász.1ó kiés ereje mindenekfölött "\fagyog, n testvé- rályhágómelléki református püspök
ri ragnszkodás melegét árasztva mindnyá·
voltak. Zürich legnagyobb temploma,
junkra."'
a Grossmünster, olyannyira mcgtel t
E kk I
d lato kk I kl 6 k
ünneplő magyarokkal, hogy a későn
ze'
a ~on
a
v In,'"o.~.a; j'o"vóknek már szinte nem tudtak
nnyaegy znn, mm en egyes e J IVJ .
nak és hlvén~k szilárd hitet és reménysé- ,_'::'~'ctc':':"C;:"COC;C-_________
get. hogy munkájukat a jövllben is IsteR r
áldása kiséde.
PeslszenlJö rln c halva n éves. Az
Ml kó Istvá n
egykori Szentlőrinc, Szentlőrinc puszla, majd PeslszenUörinccé lett lelepÍ/Január 19-ikén az OrszáShálban rendezett lés 1910-ben vált ki Kispestböl, és
ünnepi ülésen dr. Göncz Atpád köztársasági
1936. január 4·ikén magyei jogú város
elnök nyitona meg a honfoglalás 1100. évfor. lett. Az évforduló alkalmából január 4dulója alkalmából szervezen rendezvénysoroikén nagyszabású rendezvénysorozalOI. Az Dnnepségen részt ven Hom Gyula zatra került sor. Felavatták a kerOlet új
miniszterelnök, dr. Gal Zoltán, az Ország- zászlaját, majd az önkormanyzat On·
gyűlés elnöke, Kosáry Domok.os, a Magyar Tu·
nepélyes ülése következett, melyet
dornányos Akadémia elnöke, és Magyar Bá/inI műsorral egybekötöU állófogadás kökul1uszminiszter. Az Dlésen és az azt kövelő vetett. Ezen dr. Gál Zoltán, az Országoperaházi díszbemulalón részi veU Bencze gyűlés elnöke tartott beszédet. EgyháMál10n piispök.
zunkat Rázmány Csaba peslszentlóTinei lelkész képviselte.
Az I~gl"ltciwk Wciglmuicst' és :l Kerest. ~.""':.~:::::.;~~~~-----Itill)' E!Ú"s':g 7ilkiimjgCl harminc éve, II
1995. december l6-án a pestsze~tMogyamrsuigi Egyluí::tlk Ok./I/Jlctrikus Ta·
lőrinci unitárius templomban megJelUicsCl tíz éve rendezi meg jnnuár elején az
lenl és egymásnak örök hűséget fog~cgys~gért való imádkozás hetét. A meg- dOIl egy ifjú pár, név S7.erint Ut/v",
n~it6ra január 14-ikén kerillt sor a Petőfi
AIUlrás (25). medgyesi szármacisú
téri ortodOK templomban. Az ökumenikus unilárius ifjú és BUTka Kriszri/w (19)
.
.
,
,. I 'G'·' ·b ' O
k
"á .
Istenirszte te~n ....:t~CSI ,..,/1(11' t" on p S~ budapesti s7.ármazású, r. al. va su
[)Ök. Hl!gl!(lrl~ lJjrwJI refonn6.tus, HCl~IIIt/~1 hnjadon, aki kinyilatkoztnUn azt II
B8a evangélrkus: Be/1~e MartolI unrtáriszándékát, hogy II férje vallását kívánus püspök, Berki FeI.t ortodox esperes· . "
'
"
"
H'
Fod',
jaevcnm.
admtmszt",tor. ec,.er rlg,\'u mct ~S a
. _
.'
:fa kiszuperintendens és Rtivtist Arruul bap"sta
Az IfjU pár lsten minlt hál ~_ .
elnök szolgál!.
nyilvánításaként, templomunk dtszérc
a karácsonyi ünnepekre egy feldfszf1996. január lién a Nagy Ignác ulcai lemp- tcll karácsonyfát adományozolI, mely
Iomunkban az új évet köszöntö islenhszletel
alól az egyházközség áldozatából
után megtartotlák ahagyomanyos álótoga·
odahelye:tett
karácsonyi
szeredás\. A pOsp6ki pásztorlevelei Orbóltne Szent·
letc~omagokat Dö/"ligdi Mik/6s érdeIványi Ilona pOspökhelyenes olvasta lel, majd
"~"~O bábmuvész Télnpónnk felöltözve
kÖS1:önlö beszé<let mondon Miko Isrván tö·
"
6' é
gondnokhelyeHes. A köszöntésre dr. MUlVay osztotla ki a megjelent unit nus "
. ~
má, ..• ~ g,~rmekek
kölön., Eme, Sámuel tögoodnok és Bencze M• 11011 pus~
...
válaszolJ. Az állófogadás egyik kedves szlnlotl·
lett muvész afia egy házközségünk Jajáról is beszámolhalunlr.: dr. László Gyula PIOvárJ 3000 Ft-ot adományozott.
tesszOf dedikálla Alckép és kézírás e. könyVéI.
MindMnnójukn ak hálás köszönetél
mely azoknak a lajzoknak és leveleknek a mondunk. és életükre lsten áldását
gyíllteménye, amikoI a protesszOi évtizedeken
al alkoton, maj<! megjelentetet!.
kérjlIk.
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dönté-

M cg~t!lllSzt ásra kertJlt fOjegywként dr.
SU/hó Arl,6d. míg a halál07..:is és lemondás
, meg' res
o lelllVgollullO
~ _., k'1 pozrer
"ó,
mmtl
elátására dr. SZt/bO Ptil knpon megbi7.ást. A
Főtnl~csl Bi7.olls:lg általános jelentése
foglalta ÖSS1.e ti tanácskozás egeszét,
és jóleső ér/.6.scl ál1upfthauák meg a jelenlevllk, hog~ a nehéuégek és súlyos körühnények ellenére az egyház él. új templomai enlelkcdnck a magasba. és hfveinek
aktív Etuvétclévcl bizakodva tekinthet n
jövőbe.

Al iJlésen n Magyarorsl:lgi Unitárius

E·g~h:\l.at dr. Mum,.v Sámuct fIlgond nok

:h~~~" 1~11"Ú" fögondokhelyeues képvi-

Főgol1dnokunk Udvözló beszédéből n
követke1.Őkben idézcll részlettel liirjuk n
beuámolónkat.
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UN ITÁRIUS ÉLET l J

Kön yvesb oltun k
ajánl ataiból
Új lIol'Í:oul K;mM
1....ts 7.l6 Gyuln: Arc kép és ké7Jrns
Lőrincl.c Lajos:

Meg n őI az cmber Sl.lvC

Condo!m K;lId6
Més'l öly I)czső: Az igazi Villon
Rnlph Dahrc ndorf: .
.
A modcrn társndalrm konfil klUs

D. Nagy Imre:
Gyurkovics minI olyan
Hási': Er/.sébel: Irodalo1l11crápiu I.
Pá~ k á nd i GéZll:

Esslék, clóudások. levelek
Dellk Islván: A lör vényes forradalom
Herm ann Imre:
A pSl.iehoanal (zis 111int módszer
•

•

SZl"El.E AllIpí/l'fílly
Szabó A l1lónia:
S7..álljon ház:uokra egck hanlllllja

/JIelu!e B/-Nm·lI· /m·u/ KFT
Munkácsy· tri lógia ( művésZCIi album)
Krucsay-ollár (mű "és/.cti album)

MEGHívó
Egyhazunk millecentenáriumi ren dezvenysorozatanak megnyitója.

A Budapesti Unitárius Egyház·
község február 17-én, szombaton
du. 5 órai kezdettel .Vallás és müvészet" eimen nyitja meg ünnep·
segsorozatunkat.
Müsor. Gryllus Dán iel és Gryllus
Vilmos . Hegyi beszéd" eímü zenés
mÜve. Helye a Högyes E. utcai
templ om. Utána Va/ovits Lász/6 ko·
lozsvári lestö és grafik usművés z
"Történelmi arcképcsarnok" címü kiállH.ásának a megnyitója a gyülekezeti teremben.
Az estet szeretetvendégség lejezi be. Mindenkit szeretetlel hívunk
és várunk.
, _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
-,

Unitárius míísorok
Fchruár 15. csütörtök
MT V 1.17.50

" fl6mlllsziki ullitárius
/emp/rllllllk"
Február 16. péntck
KossUlh rtitlió 14.30

"Egy az 1.~le,, " unitárius fl!f(;r" ...J
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Halottaink
Mody Mih ályné
sz. Kalmár Ibolya 82 éves
Szécsi Nándor
50 éves

1996. január 1O-en, turelemmel VI seli súlyos betegség után, életének
77.ik, házasságának 47-ik, özvegysé·
gének 3-ik évében váratlanul elhunyt
az Erdélyi Unitárius Egyház lögondno -

...GÁLFALVI SÁNDOR.

Élete szüntelen küzdelem, népünk
és egyházunk jogainak megvédése,
és azok biztosIlása volt.
Semmi sem voll neki drága, csak
az, hogy a rábízott és vállalt feladatokat, a nemes hivatását elvégezze. A
székelykereszturi templomban volt lelravatalozva.
Egész életét családjának, tanHványainak, az iskolának, a rászoruló
csángó gyermekek lelemelésének,
unitárius egyházunknak szentelle.
Koporsója mellett a székelykeresztúri templomban Báró József esperes,
dr. Erd6 János püspök, a Teológiai lntézel nevében dr. Szabó Átpád, dr.
Molnár István, a keresztúri egyházkör
l elúgyelő
gondnoka, valamint az
egyetemes lelkészkör rés zéről Szom·
oatfalvi J6zsef elnök búcsuzlatták.
A símáf beszédet mondtak: Báró
József esperes, Péterffy Miklós, a
székelykeresztúri gyermekotthon aligazgatója, Fekete János, az Orbán
Balázs Unitárius Gimnázium unitárius
részfegének igazgatója, valamint a
szülőlafu lelkesze, Bíró J6zsef.
Pihenése legyen csendes, emléke
örökké áldott!
Rázmány Csaba

Bándi J ános
88 éves
Réther Vilmos
90 éves
Palatka Lő rincn é
sz. B e nkő Julianna 94 éves
lsten adjon csendes pihenést eltávozott testvéreinknek az anyatöld ölében, lelküknek őrök üdvösséget, a
hálrama radotl gyászolóknak pedig vigaszt alás\.
A karácsonyi számunkból a 345. sz. János

Zsigmond cserkészcsa ~atunk 1995. évi adományai közOI - sajnálatos adminisztrációs hiba
miaU - kimaradt Varga Dénes 100 OEM adománya. Póllólag is köszönelIel nyuglázzuk.

re-

A lbérleti szoba k iadó fitl!,,1 nő
szére. A mennyiben mód van rá. a szül ő kke l szere tnék beszélni.

1__ "_'_k_'_0_"'_I3_'_-_3_59_'______
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Lapzárta minde n hóna p 6-án
van. A késő bb beérkeze tt írások·
kal nerkesztősé giink csak a köve tk ező h ó lapzártáig tud foglalkoz n i. Ké rjük e zt a beküldendö
irásoknál figy el em b e venni.

DR. SOPRONI SÁNDOR
A 345. sz. János Zsigmond cser-

készcsapatunk ke dves, csöndes és
szerény, igen aktiv tagja volt a 40-es
években.
1926-ban született - 69 éves korában hunyt el, 1995. november 2 1-én.
Életútja az igazi tudósé volt. 1951ben szerzeIt archeológusi diplomat,
római szakon. Hamarosan megalapította a szentendrei muzeumOI, majd
annak igazgatója lett. Később - halá1áig - a Magyar Nemzeti Múzeumban
dolgozott. a végén mint a RégészeH
Föosztály vezetője .

A 80-as években akadémiai doktorátust és c. egyetemi tanári dmet
szerze tt. Alelnöke voll a Magyar Régészeti Társulatnak. Post mortem
kapta meg a Magyar Nemzeti Múze·
um .Kossuth-emlékdij·-ál.
Áldott legyen az emlékei
Ny. Sz.
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