
I 

, 

• , I 

A hit J J 

50. évfolyam 3. szám 1996. március 

"Az Isten-kereso lárma" 

Búcsúzó évezredünk második félszázada legna· 
gyobb magyar unitárius teológus elméjének, az erdé
lyi Gellérd Imrének (1920-1980) sokszor szavaltam 
nagyszerű versei( fiatal gimnazista és teológus ko
romban. Egyik verse különösen rabul ejtett , amelyik 
még prédikáció írására is ihletett nem egyszer. Címe: 
"Csak jöjjetekl" Valahogy igy kezdődik: "Képzeletben 
régi templom roskadt falai között járok,/a múlt üteme 
fúlembe dobol tompán, csendesenJa dúlt falak rései 
közül templomos ősök kőnyökőlnek ki ,/s beszélni 
kezdenek vádlón, sejtelmesen." A költemény során 
aztán valóban meg szólal nak a hitvalló ösök, hogy mit 
is jelentett számukra a templom, az egyház, a min
denkori Isten-keresés, felszakítva a mai aggódó lel
kekben a fájdalomnak zsoltáros forrását: "Mikor 
ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert 
nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó öröm
mel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő soka
ságot, az lsten házáig." (Zsolt.42,5) Igazi unitárius bi
zakodással hívja a költő-le lkész a templomról a min
dennapok gondjai-bajai miatt sokszor megfeledkező 
hfveit, az Isten-keresés ben elfáradt, vagy a világ más 
csábításai miatt közömbössé vált atyjafiait. Mind
egyik versszak a cím szavaival fejeződik be: Csak 
jöjjetek! Akik előttünk jártak - így a vers néhány gon
dolata - azok templomokat építettek nekünk, felál
dozták, sokszor a családjuktól megvanva, legdrá
gább értékeiket. 

Ma nem kér az lsten, az egyház ekkora áldozato
kat, azért nem kell elkerülni a templomokat, és bár 
tUdjuk, hogya hiúság nagy vásárán értéktelen dolgo
kért többszörös értékeket odadobunk, nem baj, ha 
"zsebetekben egyetlen álVa fillérrel is, csak jöjjetek!" 
Régen csak leoldott saruval lehetett a szent hajlékok 
küszöbét átlépni, minden szentségnek kijáró tiszte
lettel. Ma látjuk, hogy az lsten hajlékai sokszor divat
szaionokká vagy rendetlen külsejű, "modern"-öltöze
tű külőncködők találkozó helyévé korcsosulnak. De 
még így is "csak jöjjetek", mert lsten nem azt nézi, 
hogy hogyan virít a kül ső, hanem azt , hogy "mit s 
miért dobol szívünkben a vér". Sok mindent megpr6-

"Keressétek először Istennek országát 
és az ő igazságát." 

Máté 6,33. 

bál a mai ember, sok helyre bekopog, hogy fizikai 
létének gondjait megoldja, testi gyötrelmeire orvos
lást találjon, és a sok mindenben elfe ledkezik arról, 
hogy olyan dolgok felől aggodalmaskodik és olyas
mikért aprózza fel életének értékeit, energiáit, ame
lyeket az Istennel való találkozásban sokkal köny
nyebben elér. 

Mindenhol lehet Istent keresni, vele találkozni, de 
a legáldotlabb hely az Ő tiszteletére épült hajlék, 
ahol a legkönnyebb megtalálni Ot, "csak jöjjetek, 
csak jöjjetek!" Az Istennel való találkozás keresése 
az isteni igazság szomjazását is jelenti, s aki így kö
zelit az eszményi világ, lsten országa megvalósításá
hoz, annak élete nem lelik el fölösleges aggodalmas
kodásokban, hanem cselekvő, értékteremtő, imádko
zó élei ajándéka lesz osztályrésze mindenkor. Ady 
Endre, aki "földben, fűben , kőben" keresi Isteni, 
megtermékenyltő találkozásra, élményre vágyik: "Ve
le szeretnék lalálkozni,laz álmommal, nagy bolond 
hitbenIs csak ennyit szólni: lsten, lstenls újból imád
kozni", hogy aztán meglelve "Isten-szerelemmer, 
"szabad szemekkel szabadon" já~on és mindig csak 
adjon. 

Még egy, bizonyára sokak által ismert, költő v.ersé! 
szeretném felidézni, - mint egykori szellemi-lelki 
atyám, Gellérd Imre versét -, hogy beleépitse~ gon
dolatai l ebbe az " I s ten-ke reső lármába~. Abrányi 
Emil Keresem az Istent" cfmű verse napjainkban is " .. 
íródhatott volna, annyira mai az üzenete. Egy kereso 
lélek vándorbatot vesz kezébe, hogy megkeresse az 
elveszett Istent. Útja először a gondtalanok fényüző 
vi lágába vezet, ahol látja a nagy gazdagságot, a pa
zarlást, s úgy gondolja, hogya .. Föld félisteneinél" 
megtalálja Istent, ott ahol nem számít a pénz, a hata
lommal mindent meg lehet szerezni. Csalódik, mert 
nem talál ott egyebet, csak léha, üres életű emberek 
végtelennek látszó dáridóit, önzést, gőgöt, butasá
got, a kéjvágy förtelmét, ahol nincs idő és hely az 
élet igazi értékeire tekinteni, mert le kell szakítani 
minden percnek az élvezetet nyújtó gyümölcsét. 
Megcsömörülve távozik, hogy folytassa keresésél. 



Pontosan az ellentétes világba megy. gondolván. 
hogy az egyszerűség, szegénység, szűkösség világa 
fölölt lsten őrködik. Talál valóban olyan szegénysé
get. ami felér a pusztulással és önpusztítással. A te
hetetlenség, a szabadulni nem tudás a nyomortól 
életrombolóvá teszi ezt a világot. a züllött családfő 
gyökerestől frtja ki éhező-fázó, nyomorgó családját. 
Ahol ilyesmik történhetnek, ott nincs az lsten. Meg
döbbenten menekül. 

nak befejező gondolata, e beszéd, eszmeluttatás 
alapeszméje: Keressétek először Istennek országát 
és az ő igazságál. Lehet-e lsten gyermekének Slen
t~bb feladata, kötelessége, mint ez az útmutatás? 
Abrányi Emil köfteményének minden aggodalomra 
okot adó megállapftása ma is jelen van világunkban, 
egyesekben talán még hatványozottabban. eleve
nebben és fgy pusztItóbban. 

A művészetek ápolói t keresi fel. Arról álmodik, 
hogy ott eléri célját, hiszen a művészek olyan szé
pen, színekben, szavakban, kőben, fában , lémben, 
tettekben, mozgásokban, hango~ban látják és láttat
ják ezt a világot, ezt az életet. Es mit talál ott? Min
den szépségnek az ellentétét, 

A keresztény ember ma már nem gondolkodhatik 
csupán az ő saját felvenni valójáról, ruházatáról, en
nivalójáról, betevő falat járól. mert egyetemessé kell 
válnia aggodalmaskodásának. Ezért fái sokszor _ 
akár a kis egyházi közösségekben, akár a nagy tár
sadalmi valóságban - hogya kérő szót legkisebb 

a művészek torzsalkodásál, 
nemtelen vetélkedését, az ér
vényesülésér! minden alantas 
eszköz lelsorakoztatását. per
lekedéseiket a nagyobb kon
cért. Nem, itt nem lehet az Is
ten! Es tovább megy innen is. 
Kereső lelke elviszi oda, 

ahol I stenről minden alkalom
mal olyan szépen beszél nek, 
prédikálnak. Papokat keres fel, 
mert ha itt sem találja meg Is
tent, akkor sehol máshol a vi
lágon. Szörnyen kell csalód
nia. Külsőség volt a disz, a 
pompa - lélek nem voll mögöt
te. Más az élet valósága, mint 
a szépen megfogalmazott, 
prédikált szóvi rágok. Ez még 
csüggedtebbé teszi a vándort, 
hiszen azok döbbentették 
meg, akik arra hivatottak, hogy 
az Istent megmutassák az em
bereknek és segitsenek az 
embereket elvezetni teremtő
jükhöz. 

Aprily l .. ajos 

Imádkozom: 
Legyek vidám 

Én Istenem, legyeh vidám, 
hogy házamat vidUani ludjam. 
Mosolyogjah, ha bálltanah 
és senhire se haragudjam .. 

Arcom n.e lássa senkisem. 
bánhódni gondol1 és hiá.nyol!. 
Legyen sz.elfd vasárna.pom., 
ha mosolyog a JÚ sleányom. 

Én Isteuent, legye h vidám, 
ma ntinden gondot tilzre vessek 
nyújtsam Jú Júncslelen kezem 
s szegényen is nagyon szeressek 

TItdom, sokat blí.völt a gyáSZ, 
a holl6s téli bút da/oltam .. 
A bá.tra.hJwL hadd mondom. el: 
panaszhodtam, mert balga uolta.m . 

Én Istenem, legyek vidám, 
ujjongjon újra puszta lelkem, 
mint rég, mikor {alum {elett 
az első {orrásv(zre leltem. 

Ködökbe csillan6 sugár, 
vtg fecsJwsz6 bolond viharban, 
tudatlan gyermekhang legyeh 
ajajgat6 világzavarbwt. 

mértékben azok hallják meg, 
akiknek a helyzet mindent 
megadott, akik dúskálva, pa
zarolva nem veszik észre, 
hogy a világ jó része éhezik. 
rongyoskodik, és Igy erkölcsei
ben is pusztul. Miközben ka
csalá bon forgó kastélyokat 
építenek. lsten hajlékai romol
nak, beáznak. lebontásra 
kényszerütnek, mert egy téglá
nyi irgalmasság nincsen ben
nük. 

Fordulhatunk a társadalom 
bármely területe felé, de Ábrá 
nyinál maradva, nézzük csak a 
művészeteket. Oly kevés van, 
ami az embert felfelé viszi, Is
ten felé irányit ja, emellett döb
benetesen sok. ami visszafelé 
rángatia, értéktagadóvá, ártat
mas szenvedélyek rabjává te
szi azt, aki belekóstol az ilyen 
"művészetek" valamelyikébe. 
Minden percét életünknek vé
gig lehetne pásztázni, röntge
nezni. Van miért aggódni bő
ven; jócskán meghaladja e rő
inket, bármilyen nagyra is tart 
ja magát a második ezredet 
búcsúztató emberiség. Az éle
t ünkből sokszor száműzött Is
ten t újra meg kell találni. Jézus 
parancsa, minden más tanul 
ságos útmutatással, nagyon 
megszfvlelendö, mert 'J lsten 
országa eljő, útban van,lEs al
kotmánya lesz a szerelet,JA 
szív parancsa, s nem a hiszek

Úgy látszik, hogy belefáradt 
a keresésbe a vándor, mert 
egy pillanatra megpihen. De a 
pihenés csak számadás lehet 
és új erömerítés a reményte
lennek látszó vállalkozáshoz. 
Magába roskadtan számol be 
sikertelenségéről, de amikor 
lebeszélö véteményt hall , fel
ugrik, "s őrült lázban égve" 
szalad és "harsány, búgó 
hangja visszacseng ett fá
jón,/Elveszett az lsten, de meg kell találnom!!" Lehet, 
a:óta is járja a világot, de nem hiszem, hogy egye
dul, mert melléje kellett szegődnűnk számosan, akik 
az Istent másoknak is meg akarjuk találni, nem csak 
a magunk számára akarjuk a vele való találkozást, 
másoknak is meg akarjuk mutatni, hogy "Kézen fo
gOIl engem az Isten ,/Azért vagyok, tudok, me
rek,/Azért nem értettek sokáig/A kikacagó emberek." 
[Otáh Gábor: "Isten az én pajzsom".] 

egy.lE szent reménnyel lépj be boldogan. 1111 nem 
szegez nek vallatást feléd.lMil is hiszel, csak ezt sze
retsz-e mégIs bent rá szivedben bátran, boldo
gan/Fölzúg a kórus: Szeretlek. Uram.lSleretlek. 
édes, áldott ió Atyám .. .IHitem meg tart, s erössé tesz 
talán,lDe üdvösségem egy, csak egy lehel :/A min· 
dent pótló áldott szeretet." [HB . Carpen'er! Igy Ilan
gozzék messze és sokáig a ITII I s ten-kereső lármá nk. 
AMEN 

MlIyen egyszerű és nagyszerű összegezést tartal 
maz Jézus az aggodalmaskodás ról szóló példázatá-
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Dr. Szentgericei Jakab Jenő 
lelkész - jogtanácsos 

1914. március 21. - 1996. február 17. 

Kedves Jenö, drága Barátom! 

Alig par hónapja. hogya peslszentlőrinci lelkészi 
állásról történI leköszönésed és tényleges nyugdijba 
vonulasod alkalmával a Magyarországi Unitárius 
Egyház nevében boldog, békés nyugdijas éveket ki· 
vántam Neked, azzal a külön kéréssel, hogy azért 
egyházadat azután se feledd el, mert segitő együtt
müködesedre, tanácsaidra továbbra is mindig nagy 
szükség van. 

Akkor még egyikünk sem igy gondolta 
a folytatást!. .. 

Hosszú éveken, évtizedeken át meg· 
szoktuk, hogy egyházunk, magyarsá
gunk szolgálatában Te mindig ott voltál, 
ahol arra a legnagyobb szükség volt, és 
azzal a természetességgel vállaltad a 
legkülönbözőbb feladatokat , amellyel 
csak az tud helytállni, aki nem szíves
ségnek, vagy kényszernek, hanem ke
mény kötelességének tartja elvégezni 
mindazt, amit népéért, egyházáért meg
tehet. 

Pályád akár keresztmetszete is lehet
ne a II. világháború okozta zürzavarnak 
és az azt követő hosszú, keserves idő
szaknak, amikor az élet vihara az egyént mint faleve
let sodorta a legképtelenebb helyzetekbe. 

A Te utad is hosszú volt, míg végre elérhetted, 
hogy minden idödet, erődet kizárólag egyházadnak 
szentelhesd. Attól kezdve viszont a lelkészi teendők 
mellett egyidejűleg mint az Egyházi Képviselő Ta
~ács tagja, az Egyházi Elnökség tagja és egyházi 
Jogtanácsos fejtettél ki nagyon szerteágazó tevé
kenységet. Ott voltál a legsúlyosabb gondok idején, 
amikor egyhazunk egysége, jó híre, közmegbecsülé
se forgott kockán és vállvetve küzdöttél a bajok ehá
rításán. 

Tapasztalatod, hozzáértésed mindenkor nagy 
hasznunkra volt közösségi munkánkban és ha ezek-

hez hozzászámítjuk a tiszta egyházi életért, igazsá
gosságért vállalt következetes - ha kell kemény - ki
állásodat, Téged bátran állíthatunk követendő példa
ként az utánunk jövő nemzedék elé! Egyenes, szóki
mondó természeted már-már legendássá vált. Véle
ményedet kertelés nélkül mindig, mindenkinek sze
mébe mondtad, ami mai képmutató társadalmunkban 
annyira szokatlan, hogy az érintettnek sokszor - a 

meglepetés miatt - nem is jutott eszébe 
megsértődni. Igaz, kitünö humoroddal 
rendszerint ki is segítetted zavarából azt, 
akit az igazság kimondása kényelmetle
nül érintett. 

Egy szóval, drága Jenőnk, jó volt Ve
led együn dolgozni! 

Jó volt derűs magabiztosságod mögött 
érezni, hogy egy dologban mindig egyet
értünk: soha nem adjuk fel! A feladatot, 
amit az élet ránk rótt , becsülettel el kell 
végezni, hogy ha eljön az idő és álltuk a 
próbát, megbékélve térhessünk nyugo
vóra. 

Elvesztésedbe nem lehet belenyugod
ni! Szellemed itt marad és velünk lesz 

küzdelmes napjaink minden percében mindaddig, 
amíg Téged követve a minden halandó számára ren
delt utolsó útra nem lépünk. Unitárius egyházunk és 
annak minden tagja nevében köszönöm Neked 
mindazt, amit egy életen át a mi közösségünkért tet
tél és kívánom, adja meg az Úristen küzdelmes éle
ted után a jól megérdemelt békés, örök megnyug
vást! 

Emlékedet kegyelettel őrizzük. 

lsten Veled! 

Dr. Murvay Sámuel 

.. ~r. Szentgericei Jakab Jenőt egyházunk saját halottjának tekintette. A Farkasréti temetőben helyezték 
Or?k ~yugalomr~ fe~ruár 29-én. Ravatalánál a magyarországi egyház részéröl Bencze Márton püspök, Or
bok~e-Szent IvanYI 1I0n~ föjegyzö és dr. Murvay Sámuel főgondnok búcsúztatták. Eljöttek E!délyből barátai 
- akik nyugalomba vonulasa alkalmából is itt voltak - dr. Erdő János püspök és dr. Szabó Arpád főjegyző, 
most már utolsó szolgálattételre. Sok százan: a család, a hívek, barátok kísérték el utolsó útjára szeretett 
halottunkat. A sírnál Kászon i József budapesti , Rázmány Csaba pestszentlőrinci és Szász János dunántúli 
lelkész~k búcsúztatták dr. Jakab Jenőt, azt a lelkészI, aki évtizedekig szolgálta hűségesen, töretlen hittel 
egyházat, és akinek hiányát már most is észrevesszük. 
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1995. szeptember 17-én nyug
dijba ment a pestszentlörinci gyü
lekezet Iejkésze. Október l-jén 
beiktatták utódát, akit néhányal· 
kalommal helyettesített is, de rövi
desen megszakadt hosszú évek 
óta tartó kapcsolata gyülekezeté
vel. Nem jött el közénk ezután, és 
1996. február l7-én csendesen el
hunyt Szentgericei Jakab Jenö, 
akit február 29-én egyházunk 
nagyjai között számottartva kísér
tünk utolsó útjára, 82 éves korá
ban. 

Nagyon rövid ideig élvezhette a 
nyugdijba vonulás nyugodt idő
szakát. Már nem volt a régi dina
mikus, fiatalos szónok, ereje fogy
tán néha be-becsúszott egy-egy 
fáradt prédikációja is. Mégis volt 
valami szuggesztív benne, meg
magyarázhatatlan vonzerő , mely 
mágnesként hatott hallgatására. 
Szeme fiatalosan csi llogó, prédi
kációja tudatosan felépített, mü-

IN MEMORIAM 
Jenő bácsi 

velt magyar ember előadása, de a 
hangja elárulta, hogy a test gyen
gül, szükség van már a pihenésre. 
Pedig hogy tudott szervezni! Fel
hívta százszor a gyülekezet tagja
it, érvelt, könyörgött , szorongatott 
és megnevettetett, csakhogy 
résztvegyünk a tereprendezés
ben, a kerítésépftésben, takarítás
ban, festésben, a szere
tetvendégségen, a tortasorsolá
son ... 

Gondnokunk Molnár János 
szinte újra aktív dolgozó lett, annyi 
munkát kért tőle Jenő bácsi . Szé
pült a templomunk és kömyéke, 
de ami a legszebb volt, kezdtek 
közénk járni a lakótelep nem uni
tárius lakói is - egy közeli iskola 
tanárnője és tanitványai - , a cite
razenekar. 

Aki Erdélyböl jön , annak mindig 
nyitva volt az ajtó, segített ruhá
val, élelemmel, pénzzel, ahogy tu
dott. Néha ki is használták jósá-

Megváltozik 
a Miatyánk? 

gát, szeretetét, néhányan vissza
éltek vele. 

Derűje , humanista életfelfogá
sa, műveltsége miatt kedveltek 
nem unitárius környezetében is. 
Mint jogtanácsos, kiterjedt isme
retségi körében félá ron szerzett 
építési vagy kerítésanyagot. Soha 
nem voltunk annyian, mint mikor 
Jenő bácsi szervezte a közös 
munkát. Múlhatatlan érdemei mel
lett eltörpül az utóbbi időkben be
következett korával magyarázható 
visszaesés. 

Ha majd a tavaszi égen felné
zünk Csaba ki rályf i tejút jára és ott 
egy fényes csillagot látunk, az 
biztosan a pestszentlő rinci lel 
kész, Szentgericei Jakab Jenő 
csillaga! 

Nem felejtünk Jenő Bácsi, nyu
godjál békében! 

Ihász Sándor 

A szakértők szerint a mostani változatba - amit 
1971-ben hitelesítettek - néhány pontatlanság csú
~zott , ami az eredeti görög változatban nem egészen 
Igy szerepe1. A magyar nyelvű Miatyánk szinte telje
sen megegyezik az olasszal, ezért érdekes bemutat
ni a tervezetet. 

A következő tervezett rész: "Bocsásd meg a mi 
vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek !~ helyett : ~ ... ahogy mi is megbocsátot
tunk az ellenünk vétkezőknek! ~. A megbocsátunk szó 
még folyamatot fejez ki, míg a megbocsátottunk már 
befejezést. 

A korszerűbb értelmezés jegyében tervezik Rómá
ban, hogy hét szót megváltoztatnak, illetve inkább ár
nyaltabb értelmezést adnak nekik. 

A legfontosabb változtatás a kísértésre vonatkozik. 
A mai szöveg szerint " ... ne vigy minket a kisértésbe", 
ez igy változnék: " ... ne hagyj minket kisértésbe esni". 
A kettő között komoly különbség van, az első válto
zat szerint ugyanis olyan kép alakul ki Istenrő l , mint
ha szándékosan vinné kfsértésbe, illetve próbára 
tenné az embert. Ez viszont nem felel meg a keresz
tény vallásnak, a jóságos Teremtőről alkotott értelme
zésének. 

A másik változás lenne a nszenteltessék meg a Te 
neved!", amely Igy alakulna: .dicsértessék meg a Te 
szent neved!-, Tehát, ami öröktől és önmagától 
szent , azt az ember nem szentelheti meg. 
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Több szót stilisztikai szempontból akarnak változ
tatni , de ekörül még viták folynak. 

Az átfrásról és elfogadásáról természetesen a vati
káni püspöki konferencia hozza meg a döntést és a 
pápának kell áldását adnia a végső eredményre. A 
döntés 1977-ig történik meg. 

A tervezet mindenesetre érdekes, hiszen a Mi
atyánkról - a szövege és szavai jelentésérő l - eddig 
is teológiai viták folytak, hogy szÓ szerint, miszt ikus 
vagy átvitt értelemben kell-e értelmezni az imádsá
got. 

A .. Panoráma" február 26-i adásában interjú! látha!
tunk Pio Laghival, a Vatikán nevelési ügyekkel foglal
kozó kongregációjának prefektusának, aki eZI a té
mát is érintette nyilatkozatában. 

Bencze Franciska 



Unitarizmus és humanizmus 
4. Jézus, az ember-Krisztus 

A Krisztus utáni 4. évszázadban megtartott egyetemes 
zsinatokon a többség hitet tett Jézus Krisztus valóságos is
tensége, az Atyával való egylényegúsége mellett, és ezt a 
hitvallások máig is kötelező érvényű dogmájává tette. A ke
reszténység egy kisebbsége sem a zsinatok előtt , sem a 
zsinatokon, sem pedig a zsinatok után nem tudta beépíteni 
hitelvei közé Jézus Krisztus valóságos Isten-voltát, - a Jé
zus Krisztus istenségét vallÓ kereszténység viszont a zsi· 
nalok (legfőképpen a niceai- k?nst~ntinápolyi zsinat) _ dog
máinak elfogadását a keresztenyseghez való tartozas el· 
engedhetetlen feltételének tartotta máig is. Az unitarizmus· 
nak a kereszténységen belüli helyzetét kezdettől fogva. va
gyis több mint négy évszázad óta a Jézus Krisztus lsten· 
volta hitelvéhez való viszonyulása határozza meg. A refor
máció korának hitvitáiban általános elv volt, hogy kizárólag 
a Szentírás alapján lehetel! érvelni , és ehhez igazodott a 
korabeli, akkor születő unitarizmus is. Jézus Krisztusról lé
vén szó. az unitarizmus magát evangéliumi keresz
ténységnek vallva, kőzvetlenül az evangéliumi szövegek re 
épített, amelyekben csak elvétve olvashatók olyan szöveg
részek, amelyek Jézus Krisztus istenségét állítanák, illetve 
bizonygatnák. Ez a körulmény ugyan még nem lenne per· 
döntő , hiszen az evangéliumok Jézus életéről és működé
séről kívántak beszámolni, míg lsten-volta nyilvánvalóan 
csak halála, illetve feltámadása után válhatott alapvető je
lentőségü hitelvvé. A feltámadásról szóló elbeszélések ke
retében ugyan nem hangzik el Jézusnak Istenként való 
megnevezése, de az asszonyok Jézus lába elé borulása 
Jeruzsálemben, és a tizenegy tannványé Galileában (Mt, 
28, 9 és 17) az imádatot jelentette, ami csak Istent illethet
te . Pál apostol leveleiben vannak ugyan olyan kijelentések, 
amelyek Krisztus Jézust Istennek vallják (mint a római le· 
vél 9, 5-ben is) ám többször kap hangsúlyt Jézus Krisztus 
ember-volta, Istentő l , az Atyától való megkülönböztetése 
(mini az unitarizmus ismert jelmondatának második fel· 
ében az 1 Tim 2.5-ben). Az evangéliumok és a páli levelek 
alapján az unitarizmus alá tudta támasztani az ember
Krisztust valló hitelvét. csakhogy a korai évszázadok egy
házatyáinak vallásfilozófiája egy ezredév alatt tartós alapo
kat helyezett Jézus Krisztus lsten-voltának hitelve alá. A re
formáció legradikálisabb hajtásaként az unitarizmus ebben 
a tekintetben is vissza kívánt térni az evangéliumokhoz, 
ahhoz, ahogyan maga Jézus és a tanítványok is vallattak 
Jézus szerepéről és személyiségéről. 

Jézus útjának döntő jeleneteként olvasható mindhárom 
szinoptikus evangéliumban Péter vallástétele Cezarea Fi
lippinél , ahol Jézus először arra kérdezett, hogy kinek tart
ják őt általában az emberek, majd pedig arra, hogy kinek 
vallják öt a tanítványok? Az e lső kérdésre adott válasz sze
rint a nép, a zsidóság, akik nem az ő követői, Jézust prófé
tának tartották, az őt követő tannványok számára azonban 
ő a Krisztus. ö a Messiás. A kétféle válasz azóta is vízvá
lasztója lehet a Jézushoz fűzödő kapcsolatnak. Kívülállók
n~~ , azaz a kereszténységen kívülieknek Jézus próféta, ta
nltomester volt és lehet ma is. A keresztények számára 
azonban csak a másik válasz lehet érvényes, hiszen ök 
éppen azt v.a.Uják, hogy Jézusban az emberiség megkapta 
a várt Messlast, benne elküldte hozzá az Atya azl a Krisz
tust, akinek követésével megvalósulhat az emberi társada
lomban lsten uralma. Jézust nem az első válasz érdekelte, 
hanem éppen a második, a tanítványoké, és ezt a választ 
el is fogadta . hozzátéve, hogy boldog az, aki ehhez a vá
laszhoz nem az emberi tapasztalás révén jutott el. hanem 
a benső hit sugallatára (Mt 16, 15-17). 

A klasszikus unitarizmus (így jelölve a XVI . és XVII. szá
zad unltarizmusát) határozottan a tanítványokhoz hasonló-

an, Jézus ember voltának hangsúlyozása mellett, feltétle
nül vallolIa Krisztus voltát, hogy Pál apostol meghatározá
sát ismételjük, ~az ember Krisztus Jézusr. Az sem jelentett 
gondot egészen a XIX. század végéig , hogy az unitáriusok 
is az Apostoli Hitvallás szerint vallják Jézust Krisztusnak 
lsten egyszülött Fiának és Urunknak. A XIX. század raci; 
nalizmusának hatására az unitarizmus a tőrténeti Jézust 
úgy ~lIítolla ~allásának tengelyébe, hogy kizárólag prófétai, 
tanítomesten szerepét hangsúlyozta a hitvallásában is. 
Ezen az úton századunk elején olyan fogalmazású káté
szöveg is megszülethetett, amelyben Jézusnak Krisztus 
voltát azért nem akarják vallani, mert az egyenlő lenne Jé
zus istenségének elfogadásával, ami pedig nem volna 
össz~.e.gyezt~t~etö az u~itari~mus egyszemélyű és egylé
nyegu IstenhItevel. A raclonahzmusnak a vallásra gyakorol! 
ilyen mély hatása a két emberi Iétsík, a két emberi dimen
zió összezavarásával magyarázható. A racionalista huma
nizmus voltaképpen nem fogadja el a transzcendens IétsIk 
realilását, és a történeti Jézushoz ragaszkodva, csupán a 
legnagyobb próféta és tanítómester szerepét lálla valósá
gosnak, a modern vallásos hitbe beépnhetőnek. 

A vallásos hit azonban nem a ráció, nem a tapasztalható 
valóság dimenziójában, hanem éppen a transzcendenciá
ban alakul ki, ott él , ott fejlődik. Jézusnak Krisztus volta a 
hit tartományába tartozik - miként Péternek Jézus is jelez
te - és attól függően , hogy valóban keresztény hívő-e az 
ember, vallhat ja hitében Jézust az ember-Krisztusnak, 
vagy ezt nem vállalva, egyszerűen csak ember.Jézusnak. 
A kereszténység túlnyomó része túllépett Péter vallástéte
lén, és Jézus erre adott válaszán. A keleti ortodox keresz
ténységben az ember-Krisztus helyét a Krisztus-Isten foga
lom foglalta el, ahol Krisztus Pantokrátorként, a világmin
denség uraként valóban isten i szerepet tő lt be, valamikori 
emberi természete hangsúlytalanná vált. A nyugati hagyo
mányos kereszténység lsten-ember fogalma ugyan Jézus
ban az emberi és az isteni természetet egyaránt hangsú
lyozza, de ez is túlhaladja a Jézus és Péter közötti evan
géliumi párbeszédben foglaltak lényegét. 

Az unitarizmus - miként a kereszténység egésze is -
nem kerülheti meg hitelveinek átgondolását, amelyre ket
tős indíték késztetheti. Egyrészt a hitnek, az emberi létezés 
transzcendens dimenziójának az elmélynése, másrészt az 
emberi gondolkodás és tudás eredményeinek figyelembe· 
vétele. Az utóbbi nem azért kell , hogy a "tudni" felváltsa 
minden vonatkozásban a "hinni"-t, hanem hogy a trans~
cendens létezést ne csak hinni, de érteni is lehessen ~s 
kelljen . Jézusnak Krisztus volta a hit, a tran~zcend~nc~a 
sikjan értelmezhető , és egyáltalán nem szük~egszeru'H S?t 
inkább zavaró a tapasztalati dimenzióval valo egybefuze
se. A szüzi születés, a mennybemenetellátványának ~lfo
gadása nem lehetnek feltételei a hit Krisztusa m~gvallasá
nak hiszen ezek a tapasztalható létsíkra tartoznanak, ahol 
azo~ban a velük szembeni értetfenség teljesen in~okoll. 
Pál apostol Márk és János evangélisták Krisztus-hitének 
egyáltalán ~em volt előfe ltétele a szűzi születés mnoszá
nak elfogadása, és a szemmel látható mennybe emelke
dés is csak Lukácsnál olvasható, tehát ugyancsak nef!1l.e
hetet! általános evangéliumi hagyomány. A tapasztalati let
síkon jogosult kétségek nem vetithetők vissza a transzce.n
dens hit dimenziójába, következésképpen ko~.un~ba.n IS, 

ugyanúgy, mint mindig is, a keresztény mivolt fo kntérluma 
_ Varga Bélát idézve - Jézus Krisztus. 

(Vége) 

Dr. Sztankóczy Zoltan 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl • • • 

Derzsi Simó István (feltehetően 1680-1719) 

A XV I. száz.'ldi erdélyi unitarizmusra az eszmei al3 kuh'is és 
térhódítás. II XVI I. századira a korabeli kálvinista egyházzal foly. 
latott küzdelem. a XVII I. SzáZ.1di unitariz~n.us':'l pedig. a Habs
burg uralkodók mcgsemmis(tő egyházpohtlkáJának kivédésére 
iclnyul6 törekvés jellcmzG. 

A XV III . század magyar irodalmára Bécs és a katolikus cgy
ház korlátlan érvényesülése nyomja cl bélyegét. Jcl1cmzeíjc a mA
gyar nyelv háttérbe szorítása. az irodalomban a latin. a francia és 
a német nyelv előretörése. 

A század erdélyi unitárius irodalmában a fentiek elleni küzde
Jem tapasztalható. Kiemelkedő unitárius irodalmárokr61 e szá
zadból nincs tudomásunk. De vannak úgynevezet! "második vo
nalba tanoz6" íroink , mini például a vallásos tárgyú szfndarllbíro 
Derzsi Simó István, az egyháztörténet-író Kénosi Tőzsér János és 
Uzoni Fosztó István, és a fordításai révén kiemelkedG Kozma 
Gergely. 

A kor teológiai irodalmának kiemelkedő művelői Kolozsvári 
Dimén Pál, Várfalvi Pálti Zsigmond, Szentábrahámi Lombárd 
Mihály. Keresztúri Sámuel. Gejza József és Csíkfalvi Márkos 
György. 

Most a vallásos tárgyú színdarabíróval , az 1680. év körOl szü
letetl és 1719 körül clhalálozott Derzsi Simó Istvánnal ismerke
dünk meg. 

Derzsi Simó Istvánnal foglalkozó irodalmunk meglehetősen 

szegény. 
Nevével először az Uzoni féle kéziratos egyháztörténetben ta

lálkozunk. 1892-ben a Hegyesi Vilmos réle .,Emlékkönyv az er
délyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából" ' d mG 
munkájában említés történik Simó "Vir Regius" (Királ yi férfiú) 
dmú előadásáról. A nagymultú Keresztény Magvető kétszer em
lékezik meg róla. Először a folyóirat 1895. évi 2. füzetében. lit 
Fodor András a bágyoni lelkészek sorában említi nevét. Másod
szor az 1904. évi 2. és 3. füzetben , ahol Kanyar6 Ferenc ("A tor
dai diákok színi előadása 1713-ban") életrajzi adatokat is közöl. 
De sem a régi lexikonok, sem az Akadémia kiadásában megjele
nő .,Magyar Életrajzi Lexikon" (1969) nem foglalkozik vele. 

Kanyaró Ferencre támaszkodva az alábbiak tudollak Derzsi Si
mó Istvánrol: 

Városfal ván született az ollani, azonos nevű uni tárius lelkész 
fiaként . 

Alsóbb iskoláit Tordán járja. 1699-től a kolozsvári Unitárius 
Kollégi um növendéke. Igazgatója Kolozsvári Dimén Pál. Taná
rai: a leideni egyetem volt két növendéke, Szaniszló István és 
Szentmihályfalvi Dávid és a későbbi püspök, Várfalvi Pálfi Zsig
mond. 

1705. május l-jétő l Bágyonban tanító. 
E Torda-Aranyos megyében levő falu lakói a székely huszár

h~tárő~ e~red tagjai. A községben két ízben tartanak székgyCílésl. 
Slmó Idejében az iskolai törvények értelmében a tanító nem ala
píthat családot. 

Kanyaro közlése alapján tudolI. hogy az 1 700-as évek első ti
zedének második fe lében az Aranyos-menti, így a Torda környé
~i falvak is üresen állanak. Lakói vagy a háborúnak, vagy a pes
tlsnek esn~k áldozatul, de sokan a lisza mellé húzódnak Rákóczi 
hadaiva!. Elet csupán a Torda melletti Keresztesmezőn, az erdé
lyi hadak fő gyülekezőhelyén zajlik, hol fölváltva tanyáznak a 
kurucok és a labancok. A környező falvak otthon maradó lakói 
ide járnak ki, hogy kisebb-nagyobb szolgálataikkal keressék meg 
mindennapi kenyerüket. 

Ide jár .ki ~ költői hajlammal megáldott bágyoni unitárius taní
tó ~ Der.lSI Slmó István is, aid nem mint iskolaigazgató. hanem 
mmt a XVIII. század elejének színdarab- és versfrója marad em
lékezetben. 

Irodalmi muködése kettős: vi lági és egyházi. 
Világ~ költés.ze.tét hangzatos magyar ritmus és a klasszikus

utánzat jellemzI. Ir kisebb verses komédiákat is. 
. !·I ~g~esi V.ilmos emlékkönyve betekintést nyújt az erdélyi 

SZ1llJálszás feJllSdésébe. Elmondja , hogy a kolostorokban már az 
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, 
ISIO-es években adnak e lő biblikus tárgyú szfnjátékokat, melyek 
azonban a misztérium-játékok nak és az iskolai drámáknak. a ke
verékei; 1626-ban az unitáriusok kolozsvári iskolájában. az óvári 
volt Ferences zárdában rendeznek S1.íni előadást Bethlen Gábor 
második lakodalma alkalmából. Rendeznek még e lőadást 1696-
ban is. 1713-ban Den si Simó István .. Vir Regius" címu iskola
drámáját viszik színpadra . 

Kanyaro közli , hogy Simó IOrdai igazgató-tanít ó korában fel 
hagy a könnyű műfajjal és a Bibliából formált kegyes darabok kal 
lép a színpártoló IOrdai l:1kosok clé. Ezeknek a bibliai tárgyú szí
ni előadások nak elsődl eges célja - Kanyaró szerint - a vagyono
sabb polgári rétcg megnyerése az iskola anyagi támogatásár.l. 

Amint tudolI. a kuruc-labanc háború végével az 1711-ben új
ból megnyíló tordai iskolát elözönli a környék és a kolo1..$vári is
kolából helyszűke mi att ki szoruló i fjűság. Simó igazgatósága 
alatt a Tordán tanuló di ákok száma mcgközel íti :il százat, ami 
nem csak az iskolára, de a városra is nagy terhcket ró. A diákok 
elszállásolása és élclmezése is a város vállaira nehezedi k. így 
nem csak az egyház, a nemesek és a gazdagabb polgárok, de a 
közrendű lordai gazdák is kénytelenek hozzájárulni II tanuló ifjú
ság fönntartásához. Az eml ítellek kulturáli s színvonalának figye
lembe vételével adat ja e lő di ákjaiva l Simó az említet! .,Vir Regi
us" címu , maga szerezte színdarabot. 

Szintén Kanyarótól tudjuk . hogy ez a pártrogót kereső színi 
előadás túlnő a tordai közönség kultú rigényén. A nézőközönség 
közt 011 van a nagybefol yású fókormányszéki tanácsos, Bíró Sá
muel is. 

Az előadás ra Simó a közönség tájékoztatására musorfüzetet és 
színl apot ad ki. Bíró Sámuel fókormányszéki tanácsosnak kül
dött meghívóból kiderül. hogya szerző kényszerűségből fordul 
bibliai témájú darab írásához. Az il yen darabtól azonban huzako
dik, mert a korszellem nemtes1j l ehetővé a bibliai szövegtől való 
ellérés\' ez viszont vonta101Iá teszi a darabol. 

A "Vir Regius" Sámuel I. könyvének feldolgozása. 
A darab első felvonás a a könyv nyolcadik részét adja vissza. 

AITÓl sz6!, hogy az öreg kort megél ő Sámueltehetellcn fiait teszi 
meg Izrael bíráiu!' Ezért a vének fölszólítják egy legális és meg
felelő utód kijelölésére. 

A további felvonások Sámuel könyvének egy-egy részét dol
gozzák föl. Feldolgozásra kerOl Dávid királlyá választása. Dávid 
Góliát feletti győzelme. Jonathán és Dávid szövetsége. Sámuel 
halála stb. Az utol s6. II 13. fe lvon ás eltér Sámuel könyvétól- ez 
ugyanis a darabból lcvonható tanulságot ismerteti . 

Simó - számítva a fókorrnányszéki tanácsos , Bíró Sámu
el . előadáson val ó résztvélelére - nagy gondot fordít a darab be
tanítására. A betanítás és a próbák kél hónapot vesznek igénybe. 
Az előadás helye az iskola ud vara. Amint Kanyaró megjegyzi, az 
el őadás anyagi sikerét nem befolyásolja :lz ingyenes nézők soka
sága. Az előadás díját utólag szedik be. illetve juttatják el a né
zők az iskolának. 

A színdarabban 26 szövegkörben 43 tanu ló lép föl. A zenekar 
is a diákokból létesül, és a felvonások közöni lir kitöltésén cl
mondotltréfáknak is a tanulók az előadói. 

A darab sikerét a következő évek színjáték iránti igénye tanú
sítja. Nem hagyható figyelmen kívül a darab e lőad,ísá nak majd
nem szomorú következménye sem. Ugyanis a refonnátus vetély
társak az unitáriusokat pártoló Bíró Sámuelt valamil yen királyi 
címre és méltóságra törőnek vádolják, aminek bi zonyított volta 
fej- és jószágvesztés büntetését vonta volna magn után. 

Ismert Simó irodalmi működésének egy másik fönnmaradó 
nyoma is, egy úgynevezet! "nász-énck", melycl ugyancsak ő tn
nít be. Ezt tanítványai lakodalom :llkalm:hoal. a lak odalmas nép 
ffi ul atlatására adják elő. 

A fent kÖ7.ölleken túl semmit sc m tudunk Derl.si Sil1\ó Istv.1n
ról. Ez nem sok. de elégséges ahhoz, hogy fö lkelt se a személye 
iránti érdek lődést és seg(tse az eddi g még is merctlcnijl lappangó 
egyéb munkáinak napfén yre kerülésél. 

Kelemen Miklós 



Az et"délyi unitárius leány nevelés története 
II. rész 

Kiilmldi 1 :\ I11()~allh:l)k 

,\z Otthon fcb/crcl~sc lll' 1930131 -cs 
tanévben b gyarapodol! mncliktll és an· 
gol hittestvérei nk 3do1ll~1I)':tb6l. nk i\.: 
gynkmn Illeg is I:!toganák al intéz.etet. 

l 930-ban :I Nevelési BizolIsrtg ja":tSol
HI. hogy II TImács mondjon köszönetcl 
azoknak fl Il:tgysl.:hmí jÓlcvt'5knck. ald k 
kegyes adol1lányaikkrll nz inlélcl bcruh:1· 
zihál és (cnnlml:1s:!1 clGscgílCllék . 

Al 1934. II I. IS. -, Közlöny í.jn. hogy 
!ll illtélctbcn 1110501'05 estélYI n:ndczlck . 
ZongorMolI Pap Jud, Sándor Irén. Bor
bély El7sikc. Egyfelvonásos színdarabo
bt ndolt elG S7,abó Magon. Árkosi Ew
ka, Elekes Stinka és Major ~ 1:l rgit. Kállai 
kcu6st jának BcdO Oorisb és Sz:1nth6 
Vi lrurl teológusok. Tréfákk:ll IlcvCIICUC 
meg a kÖ7önségcl Ádámosi úvu. Árkosi 
Etuk:l és Murosi Klári . Az clG:ld:lson je
len voll dr. Boros György pllspök és 
Ilagy mcge légedésél fejezlc ki. A l\1(\so
ros estély szerep lői ~ö7.lil nm is él Kö
\'enden. Amnyosszékell Ádámosi ÉV:1 dr. 
B:lrdócz Bél:\né. Kezdt') t:mftóntl koro m
ban sok kellemes idei t töltöuil nk egyH tt, 
3Inirc Illa is S7fvcsen emlékezunk. K(vá
nunk nek i I!gészségel. boldogs:'lgot. 

Ugyancsak az 1934-cs k vélláti ndlltok 
S7.eruH Angli:'lban u Channing House 
School növendékei Sch:Jrpe Emma-cm
léknlapftv:'lnyl lettek :17. Unil:'lrius Ld ny
ouhon jlw:'lm. Ez a1 nlupílv:'lny biztosí
totta ;ll. iUeni un it :'lrius leányok részére az 
nnglmi iskol:'lzlllt:'lsl II Channing House 
Schoolb.'l ll. Évente egy leány iratkozhn
lOU be odrt. Hog)' kik \'ollak nt Angliá
ban tanuló le:'lnyok, még nem tudjuk . dc 
kutatni fogj uk. Annyi bizIOS, hogy lll. 
utolsó Channi ng-iskol:'ls Fercnc'l JÓ7.sef 
pllSpÖ~ 11r felesége voll. 

1939-hen ismét b{'jvtllt n Ld nyotthon. 
A Il\á~odik emeleten négy termet kapott . 
lu laktak egy külön szobábnn fil. egyete-
11llst:'lk és a teológusok. Azonban ez scm 
voll elég. ezén 1940-bcn j:w:ls ltll sz01e
teU líj épület építésére llZ intézet szám~r..l. 
Varga Oéla I)uspöksége idején. 

19t1l -hen dr. Kiss Elek egyh:'lzi feíjegy
I~ fs pUS I)ökhclyen~ közbcnj:'lrt a bel
llgy11lllliS/ténu11lban, hogya Illclleklll lil
gyi OSzt:'ily fO lyósrtson segélyt :\ Illene
klllt diáko~n:l.k . A kU l>oll pé llZb61 :'l Le
:'inyouhon is C'észc~illlt . 

Én 1938 ~leJl telllbc ltben lélltelll át nl. 
mlétc! k{\~l.übél édcs:1p~i11l kfséretébcn. 
Ebben :u IdObelI Kovács MarglI voh az 
Ig.tlgatönl'S 6 SIgmontI 11011 11 II fdUgyclG
nő. Ml, nl)vcndé~ck M m);LI néninek <':s 
Ilonka néninek Sl61ftouuk tí~CI . Engcm 
l\I.t'll1l ném fogadott . UtnsftOIl:l K.1\icn 
némI . ,1 klSCgfteit. hogy kísélJcn fel II h::\· 
lóh" IL ml'l.sudi ~ cmdetC'c, é~ adja át (17 
.igyam!!t Fu'OI II lmho(.h~ emeleten ln· 

kott Il on ka néni : az egyetemi sták. nz l
IV. oS/.tl'ilyosok il\ aludtak. és a bctcgszo
bn IS itt \'olt . Az első emeleten kél terem
ben tanultu nk. iti volt nz cbédltS, a nn
gyok lull6ja. Margit néni szobájn. a kon)'
h:l és :I 1II0.~dó. A ruhásszekrények szin
tén itt sorakozwk :1 fo lyosón. Kétajlós. 
nagy szekrények. Egy szekrényen két le
liny OS1\OI.OIl . ElférW nk , l11el1 sok ruhánk 
nem \'011. s ha lett vohln sem vehellU k 
\'olml fe l. Mi 117 inté7.etct csak egyenru
hlíban Iwgyhnuuk cl. V:l.sárnnp rakott 
s70knya. fehér blúz, fekete harisnya és 
egycnknlap. A knrsz:\m viselése s7i ntén 
kötdezt'S "011. Lehel. hogy il mni középis
kolások tlIcgmosolyogj!lk II nl ; np:kás. 
fc ketehari snyi"is visclctünkel. dc mi nkkOr 
szívesen hordtu k. örvcndlilnk. hog)' gi m. 
natisl:'lk vagyun k. NekOnk ez a k(lls(5 cg)' 
tartnst :tdott és a hov:lt:lnozás érz.ését. 
Nelll hiszcm. hogy mnmdi vngyok, hn nzt 
mondom. hogy ma is helyes lenne nz 
unifonnis viselése. mert szcrintcm bizo
nyos tISzteletre kötc1czllc az iskolával és 
a ncvel6testillettcl szemben. ug)'annkkor 
többre bccsUlnék egymást é.~ saj:'lt magu
kat is a di ákok. 

A7. Otthonban 40 leány lakott . Nagy 
szigol'Ús:'lg volt. Reggel 6 óntkor JÖH Ka
licn néni :l csengővel. Azonnal lllClllilnk n 
fi.lrdlSbc. derékig 1Il0sn~odtu nk hideg ,,(z
zel télcn-nyáron egyan1m. Felöltözllink . n 
pnplnnunk nt fe lh nj louuk . hogy s7.c llőz
zön. :l mfg rcggel izunk . Kat ica nén i kinyi
tolIa IIZ ablukokat. \lIer! nekünk nem voll 
szabad kinb·,ni. Sorba !\lI \'a ment lI nk :17, 
első emeleIrc rcggelizni. Mindc1l tanuló· 
lIak \'olt csészéje. pohnra. evócszkö7.c és 
szalvét:ijn. Étkezés után lll. cvőeszközci n
ket mi 1lIostuk cl, l1Z edényekct Katica 
néni. Ncm tudom. hogy volt képes annyi 
gyermek után mi ndent elvégezni . Takar{
totl . tUzct gylíjtolt . mrdetésnél segflclt . A 
fé rje. Ih ll'izs bl'ics i Ce lhordtll a IlIzcl(í t. se· 
penc a hn":iI. jUV(tOU3 n vfzcsnpokm. zá
mkllt. NagyOll lIlegbíl.ható, szorga!tnlls 
cmberek vo ltak. A koszttal nagyon meg 
voltunk clégedve. ~'lindi g két fogl'is, min
den 11:1]> Inis, sokszor este IS. T{z Icány ült 
cg)' asztalnál. Nal>osok voltu1lk. Segítct
tUnk a tentésnél. Tíz tányért \' itt be !I 
S7.018:1latos II konyhából :l7. cbédlGbe. Két 
tcrmen és cgy hosszú folyosón kclleH vé
gig vigyil k. Én vékonyka . pá l ci knkcl.íi ~ I :'1-
bú \'oll:l lll elsO ginmnzistn koromba n. 
Alig bCnnm CI a 10 I>orcelán tányért. Egy 
:llknIommal ép]>cn szembcjöu velcm a 
kalotlls7.cgi Perzsi néni . aki Margit néni 
hez. volt bcj~rJ t os, megsajnál! és segíteni 
ak'lll . Ilonka néni ott hm llctt és ncm ell
gl:d le . An mondla. hogy ki "étel nincs. 
minden lcl'\.nyrJ kötdez6 a tl;lposkod~s . 
S,f"telentlek tartottnm. Lám. IIUI scm fe
leJtettem cl! Pedig IIl1lyen j61 ICIlC, mcrt 
Olóta hrtnysl.Or cipeltcm nz. :Ikkor; 10 lá· 
nyérho7 hu ... onlÓ nehelet. dc mcgtanul · 

tnm nkkor, hogy ha elviselhctetlen is :l IC' 
her. nem Ichetcm Ic. Bírni kell. 

S7.c.111~lycs cmlé.kcim 

Dc téljünk vissza II nrtpi progmmm. 
Reggeli után fe lmentünk a hálóba. meg
veteUük nz. ágyakm. utána kész.Ul tünk nz 
is kol::\b". Az inlézelbCiI sokféle iskolába 
jártunk. TanítóképzCibe, Marianumbrt. ro
mán gi mnáziumba ("Regi na Maria". 
"Ptincipesa I1cana"), kercskedehnibe. 
Legtöbben il ReformálUS Lcánygimná7.i
umba j~nunk . Sorba állIunk iskola sze. 
rint. Mi. II "refesck" :1 legrövidebb úton. 
kcrcs.ltill II Bolyai Ulcl\n igyckeztünk az 
iskolábn. Kitémi nem volt szabad. Deh!!t 
a diák mi ndig di:'lk volt és mamd. Hány. 
szor megszeglilk CZI a tihtlmat! A Sz.ent
egyh:'lz utcón "kilógtunk" n Főtérrc . s 
t1gy kanynrodtunk a gimnnziumbn, Nagy 
tlnp vol! az ilyen! Esemény! Ugyanakkor 
izg:llom és szorongás. Vajon nem látolI 
mcg valaki ', Nem t udj~k meg az Otthon. 
ban? 

Oh, drága Refonnálu s Lc~n ygi mn!l7.i
um! Mennyi szeretettel gondolok m! Dr. 
Vassné Sü kösd Lenke volt llZ elsei osz· 
lályf(5nökn6m. Mikor számba VCIt és en
gem szólíton, kedvcscn mm mosolygott , 
és azt mondta: 

- Tc vngy az én kis dmszám. 

Bgy éleIre meghódított. EICiucm vnn il 

dráglI Emllli néni. dr. Sinkó Istvánné de
rus nn::I. Nagyon szerettem. Második 
gimn azista koromb:lTl bcven a karénckbe, 
altba. Roppant bÜS7,ke vol\;\tl\. KilIön kell 
lIlegemlékcl.llcm T6th Mt1.ri~ról. a ma
gyar t :márnőmTÚI. ElsO gimnazista ko
romban cgy alknlonnmll behfvoll II 

könyvtárba és Il7.t mondta: 

_ Én látok bcnn c.."CI val ami!. de te ncm 
tudsz beszélni . Nézd ezt II sok könyvet. 
neked sokat kell olvasnod. Döbbentcn 
hallgattam. Hogyan'! Én nem tudok mn· 
gy:lrul beszélni? Nem tudtam bizony. 
Mészkő l'6 1 , falu si kömyez,c tbeil. szegé
nycs sz6kinccsel indultam. Pedig kivál6 
tanítónk volt . Zsigmond Ferenc. Mindent 
mcgtett értünk. Dc én ari sztokrata .és 
nagypolgári szár\llltz..'\sú I d nyokka~ kenU· 
tem cgy oSlt:Uybll. akik llZ otthalll ~ICVcJ
tetésilk fo lytán idcgen nye lveket 1$ be
széltek. Az iskola s1Jn\'oIHlln szi ntén ma
gas "olt. Nyil v:'ln, hogy llZ . én ludns01l1 
nem volt elég . l ö th M~nll tan:! nt lSm 
könyvet lIdOlt ti kezembe. 1I1ondhalndm 
lámp.1st. ntni vih\gflOtI nekem egy élele1l 
:\1. Szóv;tl knpnSlkodnom kellett. Nehéz. 
kUJ.del mct vívtn m (I Itl1luh1sSI11. Sok féléJ
sl.ltk:\t t:lllU ltn111 (I filrdőbe lop67.vn. !lH!.'t 
nem akart:ltll kll1\(lrndnl IIZ iskolából. Na· 
gyon akartam tnnu ltl!. 

( Fo/)'ltlfJllk) 
Törőkné Borbély Lenke 
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Ha a bekeretezett négy zetekben talál
ható betuket összeolvassátok, lsten és II 

vi lág közötti szövetség jeIét az Ószövet-

=l=O===--"::::~====-_____ ---='~ég~b~Ő~1 k~a~p~já~to~k~l11_e:.g, _______________ _ 

Egy ének füzet 
, . , 

margoJara 
A millecemelláriumi év .fl.ellemében érdemes odafigyelnillIk 

egy IJé/daadó kezdemél/yezésre. 

Nllgyváradon 1994-ben énckfUzct jelent meg ökumenikus 
haszndlutra az ott él ő felekezetek számára. A kis gyűjtemény cél
ja, hogy az immár hagyománnyá váló Varadinum-ünncpségekcn 
együn tudják dicsérni Istent az együn "lakozó" atyafiak. Ma még 
nem bizonyos. hogy jó volt-c a válogatás, noha sz.indéka szerinI 
az crdélyi-partiumi ökumenikus hagyományok mozgauák II szer
kcsztőkcl. EZI majd az idő dönt i cl. 

Az énekek darabszáma nem lUkrözi az er6viswnyokm. Il fe le
kezetek lélckszámát. talán csak II jövőbeli szándékot, t. i. az 
cgyüUmGködés s7..ándékát magyarságtudatban és evangél iumi lel 
küleIben. 

Amfg II protestáns közösségek énekanyaga szépen fedi egy
mást, nddig a r6mai katolikus ének ek egyike sem találhat6 mcg fl 

másik négy énekeskönyvben. 'Ezen nem is lehel csodálkozni, hi 
szen u közös tradfci6 dogmatikai és dogmatörténeli okokból is 
csak vágyálom lehel. A protestáns közösségek oltárr6l alkotott 
fel fogása homlokegyenest más, mint :'I r6mai katoli ku s tcstvére
ké, mégis benne vlln II füzetbcn az oltári szentség dicsérete. Más 
dogmatikai különbözőségek is rontják az ökumeni kus gondolko
dás lehetOségét: pl. a közbenjárás dogmája. Legtöbb protestáns 
közösség · egyedU l Jézust fogadja el. (gy bánnely nagy is volt 
László király és minden tiszteletUnket ler6juk tellei előll, még
sem fogadhatjuk cl közbcnjárónnk. Szerencsésebb leli volnn eze
ket az énekeket elhagyni és mással p6tolni. Talán Icu volna olyan 
kö ltő , aki felekezetektől rtlggetlenül Istent dicsérő verset tudott 
volna fmi egy közös dallamra. Bátorkodom felt ételezni, hogy 
egy szolid erdélyi népdal dallamát is kész Icu volnn elfogadni az 
énekel ni kfvánó ökulllenikus gyU lekezeI. Nyil vánvaló azonban. 
hogy k fvülrő l könnyebb beszélni. mint megadott l ehetőségek kö-
7,ÖIt énekfUzetet szcrkcszteni. Nincs is é.'izrevételci mben semmi 
rOSS7. szándék, csupán egy meglév6 anyag boncolgatásn, értel me
I.ése. 

Nagy lépés ez a flIzct olyan terUlcten, ahol nem egyedUli gond 
szfvb61 énekelni. de ezer más gonddal is nflponta sz.embe kell 
nézni . Talán eljÖn az idO, ami kor I)(ten magyar aj kú népének lesz 
egy olyan közös - ökumenikus - énekeskönyve. IlIne llyel dicse
kedve lehel kiállni a nagy tömegek elé. bizonyítvn az. összetnno· 
nht nem csak nyel vben. dc hitvll ll á.~ban is. Csak reménykedni le
het abbIln , hogy egy ilyen mCi llIegszUleti k, add ig pedig minden 
hrvO embernek támogatnia kell II hely i kezdeményezéseket. allle
lyckb61 kinő majd a reménylell cél. 

S UNITÁRIUS éLET 

A másik vizsgálódási szempont :l közös protestáns tradkió 
szempontjából fontos. Noha jelentős dogmatikai el térések ill is 
vannak, mégi s közelebb vannak egymáshoz. mint hozzájuk (kü
lön-külön is) a r6mai kntolikusok. Alapul véve a legtöbb énekkel 
szereplő református egyházat. t őle úrvacsora-tanban tér el lénye
gesen az evangélikus. mindkettotől pedig az unitáriu s; a kereS7.!
ség kérdésében a baptista az előző háromtól. Tömegei kkel is el
térnek egymásl61 lIZ erdélyi-pan iumi evangéli umi egyházak, 
Illmnek történel mi ok Il i vannak. A reformáció idején il reformá
tus-evangélikus wnHás a hangadó. Dávid Ferenc antitrin itá1;us 
tanítása nem s~1kít le olyan tömegeket a két felekezellől. hogy 
azok elvéreznének, dc Erdélyben az unitaTÍz1l1us jelen léte máig 
számottevő a protestáns felekezetek kÖZÖl\. A fclnóncket keresz
t elő baptista egy ház a Komya-misszi6 eredménye és nem 110nyira 
létszámával, mi nt inkább hitbuzgalmi di namiZ11lusával tölt be je
lentőS szerepet n terillcten. 

Mindez Románia terilletén van és cz még cgy kérdést vet fel 
az ökumenikus kapcsoliltokban, amit \Így lehet megfogalmazni. 
hogy egy kisebbségi nél)CSOPQl'I tagjui nak érdek nélkU l kcll ke
rCSrl1 az egymássa l való szeretct-kapcsolato\. A r01mlnság az 
egyetlen latin nyelvG nép Eur6pában, amely az ortoooxiához tar~ 
tozik a magl1 hatalmas tömegével. ami nyi lván újahb gondokat 
vet fel a magyar nyclvű gYlllckczctck szálllMa. A vallási mcgma
radás szem pontjából talán az bíztató. hogy ma :1Z ortodoxifI Jlcm 
túl7..0 tlan figyel a missziói pamnesra, ezért a téríté~i láznnk még 
nem mulUtkoznak ajclei . Figyelni azonbnll ronlos és ezt teszi k :lZ 
ökumenikus énekHizetet ki adó egyh:\zak és vezetőik, ezért is fog
ták meg egymás kezét és hirdetik az evangélil1lllol u közös ének 
lés megvalósításával is. 

Dicsérendő II vállalkozás. mert olyall elllOcrcket hoz OSSI.C, 

ukik nemrég talán a magu k keretein túl ncm is ,1kanak hullani a 
másikról. Talán vége Icsz máI' fl felekczcti soviniz.mus nak és ha a 
világban !lines is felhőtlen békc. az Istcn népe ennek megvaI6~r
t:'isán fárado/ik. 

A teljcsség kedvéért meg kell em líteni még , hogy:\ k1fldvány a 
Királyhágómelléki Rel'. EgyházkcrUlct nyollldáj6ban kés/lllt . AI. 
énekválogatók Balogh Mihály. Leopold László, Máthé C~aba , 
Boda J Ó7_~e f. Bokor Barna volt:lk, 

Az ajánlás utolsó sorai álljanak iH buzdftásul : Diesé1'lessék :. 
Jéz.us Krisztus! Istené legyen ól dicsőség ! 

Fe lhös SzabOlcs 



.. f n I'm/eMAil,! \'tlRYOÁ M illI 

Ilyen. s~{/b{"lrh ·{i. h jállld"llI/1Í 
m/lulell más v{/lIdf m'ílll .. 

(JókRI M ór) , 

Március üstökös e 

"Nagy Petőfi, bárhol is vagy, sz6zaLomra, mely 
id~zgeL, 
most)elen) m.eg! Ám nem úgy, mint márciusnall 
idusán, 
nem is lígy, min.t Koltón éltél, sztva szlíz i nászi 
mézet: 
I,így j öj), ahogy eldőltél a segesvárt: bús tusán! 
Márttruér heil nelliinll most, ,nint forróbiborsún 
igazság, 
gyáua, vértelen világ,wh márltruér hell, fri ss, 
piros!" 

(Mécs Lás1.1 6: Szcllcrnidél.és) 

Petőfi Sándor a magyarság számára fogalom. Ö a 
költő, a forradalmár, a politikus_ 

Nemzeti mitológiánk legszebb, leglátványosabb 
alakjává nőne ki magát. Minden politikai rendszer, 
minden mozgalom használja a nevét, s vele igazolja 
törekvéseit. A magyar közgondolkodás számára ré
gen megszűnt irodalmi alakként létezni. Sajnos ma 
már alig olvassák verseit, de azért mindenkinek van 
véleménye róla . , 

Kié is Petőfi ? A végzetes segesvári_ csata óta 
számtalanszor hangzott el ez a kérdés, O az olvasz
tótégely, melyben a magyar politikai élet számtalan 
válfaja olvadt össze. 

Mégis a magyar fiatalság örök jelképe, a forradalmi 
előretörés, a szabadságvágy élő példaképe. A mi fia
talságunknak még lisztábban kell éreznie, hogy annyi 
hazug, álságos évtized Ulán Pelőfiben a valódi, láng
lelkű hazafit lássa_ 

Hiszen szabadsághar
cunk voltaképp most is 
folyamatban van, s nem 
is szabad nyugodnunk, 
amig meg nem valósftot
luk önállóságunk összes 
feltételét. 

Petőfi ebben a küzdel
münkben örök példaké
pünk, vezérlö cs illagunk_ 

Ezen az úton kell ha
ladnia a Szabadelvű Pro
tesláns Kör kebelében 
sa~adzó Balázs Ferenc 
if júsági AlkOlókörnek is_ 

Szellemhadak 
Ég i hadak csillag-ösvényén 
szeLlem .\'ereg vonul 
lIliIIdelI éjjel, 
ki lárja jŐl/rli őker 
ámulva térdre hul/. 
I-foh",p .. , 
holnap .. , 
jönnek" , 
jöl/I/ek, 
s a hullá hó Jiiggőnyér 
cJCltamének lIyerítése. 
Illenydörgés répi szér, 

KarcslÍ ro/'Ony rekedr ha rangjár 
rázza a zlÍgó Jergereg, 
Pe rőJi hOl/ véd lelke száll Otl, 

s kik irr /ell/ elesrenek, 

1-lo/lIap .. , 
holnap .. , 
jönnek", 
jönnek, 

" Előre, rajta kamerád! .. 

- Kiálrják: 
"Ismerlek szép öcsém, 
Illi együll vívttlk meg Budát!" 

Új láIJ I/Ő a mankó mel/err, 
s a vakok lámi Jognak, 

a mész a/ól is 
Jö/kelnek 
holnap __ , 
majd. ., 
mind .. , mind CI 

'wlol/aki 
Szellem hadak járnak 
vissza . 
ég - Jö/d egybeo/vad, 
s Jölrámad ki 
homnak Jordulr 
holnap .. , 
holnap __ , 

holnap". 

Fogarasi Péter 
Csi llagösvényen 

(Vi ncze László) Mlkolal Ber1lcS MI~ly 
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Egyházközségeink életéből 
Szeretetvendégségek 

Nagy Ignác utca 

A Budapesti Unitárius EgyháJ.köz
ség 1996. február 3-án. szombaton du . 
5 óra i kczdcllcl tanona meg a Nagy 
Ignác utcai templom gyülekezeti tCf 

mében a februári szeretetve ndégségcL 
Ez alkalomból az eva ngélizáci6t Ráz
m(ÍIIY Csaba pcsls7.cnt lórinci le lkész 
végezte. aki farsangi gondolalokkal ~s 
hangulaI ban szólt a je l enlevőkhöz. Ol 
köveltc Szász János e lőadása. aki a 
"vízkereszti országgyulésról" tariOlt 

érdekfeszít ő előadás t . 

Templomunk ifjúsági ze nekarának 
tagjai Rudolf Kriszti"a és Vadad)' Vi
rág orgonasz616kat adtak eló. A tordai 
országgyűlésre emlékezve ifj. Gergely 
Feliciáll irodalmi szemelvényekból 
váJogatou szövegrészeke! adon elő. a 
lőle megszokou igényességgel , öccse 
Gergel)' Márk klari nélSz616kat ját
SZOtl. Az ünnepi eSlet dr. Murvay Sá
muel fógond nok szavai zárták. amit 
szeretetvendégség kö vete tI. KiemeIt 
helyen köszönjük meg gyülekeletünk 
azon nőtagjainak szorgal mas egész 
napos munkáját , reggel 9·tól es te 10-
ig, akik j6voltából ízletes vacsorában 
részesülhellünk . 

Pestszen tlőrin c 

PCSlszcntlőrinc i cgyházkö/.ségünk 
január 28-án tartolta meg gyúlekeLeti 
napját. 

Bet/eze Mártol/ püspök farsangi 
gondolatokat ébresz tő , hitcrósító áhi
tata után ,.Reális zőld tézisek" címmel 
Jllhos lÁszló, a Reál is Zölclek Klubjá
nak elnö ke tartol! e lőadásI. A környe
zet és a lélek tisztaságá nak szük.séges
ségét hangsú lyozta a mai társadalmi 
vi szonyok közötl. EZI követőcn a 
Pestszen t lőrinc i Zeneisko la kamara
zenekara, TillwlyJzeghy Máricl tanár
n ő vezetéséve l, Bac h muveket adott 
e l ő, majd Kászol/i Józse! le lkész 
mondta cl gondolatait. 

A s7.c retctvcndégség alkalmából az 
egyházközség presbi tere : SepJi-Ko-, 
vács Eva Istcn- és cgyházs zcrc tetc ki
nyilvá nítása jcléül 10 db é ne keskö ny
vct ajándékozott az egyházkö/.ségnc k. 

Itt szerctnénk Pestszcntló rinchez 
lartoro híveink figyclmé t fe lhívni. 
hogy vasárnapi iskolánk kercté ben 
megkezdtük a gycrmckck valláserkö l
csi nevelésé t és konfirmáció ra való 
fclkészítését. Kérjük a szü lőkct és a 
nagyszülőket. hogy gye nllckcikel . 
unokái kat hozzá k cl ezen alkalmakra. 

Nagy Ignác utca 

Hőgyes Endre "tca 
A Budapesti Unitárius Egyház,köL

ség gyülckeLcti e!.ucl egybekötve nyi 
totta meg február 17-é n azt az ünnep
ségsorozatot , melynek keretében egy
h:í :wnk is megemlékezik a honfogla
lás 1100. év fordul6járól. 

A templomban - Kászoni József 
lelkész áhitata után - hallhattuk meg
zenésÍlve a .,Hegy i Beszéd"-el, am it a 
szc n:ó k C/)'llus Dál/iel és CrylJus ViI · 
mos adtak el ő. (A tc levf;..ióban kará
csony éjszakáján VOll a bemutató, és 
ugyano lyan nagy sikert aralon. min t a 
pár évvel ezelötti " Pál apostol leve
lei". amil szinté n é lőben hallhattunk 
már a Nagy Ig nác utcában.) 

A zenemű e lhangzása után dr. Mur
va.\" Sámllel fögondnok mondon ko
s7-öntöt és nyitona meg cgyházunk 
millece ntenáriumi ünnepsége it. 

A gy ülekezeti teremben dr. Lórillc: 
Ernőné mutatla be Va/ovils Lá.'dó ko
lozsvári fes tőművészI , cs gyönyör· 
ködhettünk mind portréreslészelébc n, 
mind mClSzetcibcn . 

A művészi é lmények után fehér 
asLtal me ll ett beszélge thcltünk 10 -

vább. 

Csiga, Julius Caesar, Frankenstein, Kalóz Jack". 

Vajon hogy kerülhcttek ilyen és ha
sonl ó alakok január uto lsó vasárnap
jának dél utánjá n gyülekezeti ter
münkbc? 

Ha jobban s7..cmügy
re veSszük a társaságOl, 
kiderül, hogy az ifjú
ság idei álarcosbáljá
nak kellős közepébe 
csöppentünk. Egy-két 
szellemes öllct , néhány 
könnyen beszerezhető 
kellék idézte e lő a ha
talmas változáll i régi 
i smerősei nk külsején. 
EstUnk ötlelgawá i az 
időIÖ lté !. rŐI is gondos
kodtak testet é~ s7..c11c
mct mozgató Játékok 
formájában . Gyakorol-
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halluk a lufi-fújás, -pukkasztás, újsá
gon táncolás . ze nérc vers írás .,művé

szeté t" is. (Utóbbiak az UN IK archí-

vum ában hozzáférhetők az érdeklő
dök s7..ámára .) Az ,.Aki hoz, annak 
lesi'...." kezdeiu mondó káb61 kiindul

va, kÖLöse n pakoltuk 
meg az aS,lIalt mindaL
tai ..... mi jó fa lm. 
,,szcm-szájnak inge
re," amiből mindenki 
ked vérc fogyaszIha
lott. 

Jó társaságban az 
idő is gyorsabban tc
lik . Egy- kcllőre este 
lelt s ki-ki kcJJ cmc .~ • 
hangulatban indult ha-
za azzal a biztos wdat
lal, hogy Ilcmsok:íra 
újra ta lál ko7.unk . 

Sipos Emőke Villö 



Beszámoló az 
Egyházi Képviselő Tanács 
1996. január 27-i üléséről 

Al. Egyh:17i Képvise lő Tanács 
1995. évi ut olsó negyedévében esedé
kes lilését en nek al. évnek a januárjá
ban MIS zolt céhl.erüclI lllegtarHl ni . 
rcltélelcl.vc. hogy II Imih évi zárszá· 
madás 6 a/. ed vi költségvetés Illeg
tárgyalására is sor kerülhet. 

Sajnálatosan a halasztás nem volt 
indokolt , mivel objektív okok miatt 
egyik scm készílit cl és ezért ezeknek 
a megbeszé lése és el rogadása csak az 
1996. év első negyedévébcn esedékes 
ülés keretében történhet meg. 

A zord téli idójár:ls egyébkén t is rá
nyomta bélycgét az ülésre: sok távol
lét é3 je lentős nél.el kül őnbségekb61 
eredő viták: jcllcmcl-ték II tárgyaláso
kal. 

Az c!nökilcg clin tézcu ügyek j 6vá
hagyásán lúlmcn6cn a györi egyház
község ingatlan vásárlása. a kol07..svári 
Icol6gusképzésscl kapcsolatos mcgál
lapodás, valami nt a március hónapban 
megtartandó Ifjúsági Konfercncia 
mcgrendezése emelkedett ki minden
napi egyházi élctünk átlagos ügyei 
közül. 

Személyi kérchnck is érkcztek szép 
számmal , dc mivel flzok elbírálása az 
1996. évi jóváhagyott költségvetés hi 
ányában ncm volt lehctségcs, ezért el
döntésük a kövctkcző ülésrc maradt. 

Fontos tárgysoroz,atí pont volt a 
mi1lccentenáriumi ünnepségek előké
szítése, valamint az Unitárius Élet za
vanalan muködését bcfolyásoló anya
gi nehézségek áth idalása. 

Végezetül, dc ncm utolsó sorban , 
személyi kérdések és vállozások meg
tárgyalására IS sor került. melyckct 
egyrészt a Képvise lő Tanács tudomá
sul veti. másrész intézkedést igényelt 
a meguresedetl helyek betöhésére. 

Összességében az egyházi életün
ket Irányító és berolyásoló Képvise l ő 

Tanács illése vitákka l terhes döntései 
Ismételtcn a jobbítás és a1. e lőrcha la
dás ügyét s1..o1gá lták . A nehézségek el
lenére IS bil.!osftották zavartalan mu
kbdésunkel aJ 1996. év folyamán. 

Mikó Is tván 

Thdósítások, hírek 
Kocsordi hírek A Károli Gáspár Reronnátus Egye

tcm JoglUdományi Karán (Kecskemét) 
a rerormátus egyházjogon kfvül vala~ 
mennyi magyarországi történelmi hit
relckc1..ct jogtörténetét és jogrendsze
rét is oktatják. Az unitárius egyházjogi 
c l őadásokat dr. Lörillcz Emó egyházi 
tanácsos tartotta 1996 februárjában -
ke l l ő !dót S1..cntelve az Uni tárius Egy
ház kialak ulásának. történetének, mai 
helyzetének és k iemel kedő s1..cmélyi
ségcinek ismertetésére is. 

Kocsordon az év végi ünnepeken legeleve
nebb az egyházközségi éleI. Advent vasárnap
Jain most is, mint mmdlg, a templomlátogatók 
dolgot adtak a penzlárnokllak. Hivemk ekkor n· 
zelik be az önkéntes egyházadót, azt a legtöb
bet. ami lehetöségeiklöl tehk . Ezuttal minden 
eddigmél többen és tóbbel lizenek. A kIS gyUle
kezei nagy áldozatokkal tartja fenn magál. 
Mindig meg tudott állni a maga lábán. Igyeke
zetünket a főhatóság nagylelkű támogatással 
egészfii kl. AJ. áldozatkészség a perselypénz
ben IS kifeJeződi k . 1995-ben másfélszer többct 1---------- ---
te ltek hivcInk a perselybe, mint a legsikere-
sebb éveinkben. Ez résZInt a templomlátoga- Magyarország 2000. A konnány 
tás javulását, reszlnt pedig a látogatók áldozat- cu,.CJ a címmel rendez,te Illeg két na-
készségének növekedését jelenti. pos konrcrcnciáj át rcbruár 9- ID-én. 

Karácsonyeslen 24 gyermekünk szavalt. Kül fö ldön é lő, javarészt az üzleti élet-
Közösen elénekellCrnk t4 népI, nemzetközi ill. ben tcvékeny kedő s ikeres magyarok 
unitárius karácsonyi dalt. 32 gyermek részére ve tlek részI a tanácskozáson, melyet 
adakoztak a szülök angyalcsomaghoz, de nem az Országházban tartottak . Sok ismert 
csak nekik Jutott, hanem más közelál16knak is. név mellctl mcghívást kapott Kende 
A többletet a pénztár fedezte. Az ünnepség 
után mindig teljes az érdeklődés, men Jélévzá. Péter fi lozófus. Pá ri zsban é lő atyánk-
rásnak IS szám~ a hitoktatásban. Templomunk fia is. Egyházunkat Bellcz.e Már/oli 
most IS lele volt. A részvevök között a cigány püspök képvisc lte . 
önkormányzat is képvisettene magát. I~-:"--"':"----------

Növekedett az úrvacsorát vevő hívek szá· 
ma, és a kéJ!ácsony másodnapi gyülekezet IS 
népes volt. Unnep elöli 70 üdvözletet küldtünk 
egyházi tanácsosainlmak és szórványhíveknek 
szerte az országban. A karácsonyi údvözléssel 
egybekötve hMUk össze évi rendes közgyűlé· 
sünket is, amil az újévi istentisztelet után tar· 
tottunk. 

KözgyűlésCtnk jóváhagyta az éves beszá
molókat, benne a kanadai testvérgyülekeze· 
tünkkel tartott kapcsolatunkat. A közgyűlés ha· 
tározatot hozott elsó lelkészünk, Kereki Gábor 
hamvainak szétszórásáról templomunk körúl, 
halála elsö évfordulóján, május 25·én, az el· 
hunyt kívánsága szerint. A gyülekezet ez alka· 
lomra társadalmi munkávaj készül rendbehoz· 
ni a templomát. 

Istenbe vete!! Jóreménnyel nézünk mind· 
annyian a beköszöntött úJ esztendö elé. 

Nyitra i Levente 

Regionáli s nép főiskolai konreren
ciát rcndel.tek rebruár 23-án (pénte
ken ) 10 órai kezdettel a vásárosnamé
nyi polgármesteri hi valal kistermé
ben. Az öss1 .. ejővetelt a nyíregyházi 
Népróiskolai Egyesület. a Balázs Fe
rcnc Beregi Népr6iskola és a gerge
lyiugorn yai Kertbarút Népróiskola 
S1..crvezte. A találkozón bemulalkoz
tak a má r múködó szervczetek, s rész
ben halárainkon túli területek népr6is
kolái is. Mint megtudtuk : a tanácsko
zás résztvevő i kezdeménycl.ni rogják 
egy újabb, területi népróiskola élctrc 
hívását. 

A ., Part"er Church News" (Test
véregyházközségi Hirek) USA-ban 
megjeleno újság utolsó januári száma 
többek között a következőket közli : 

" Hírek a Magyarországi Uni tárius 
Egyházról 

_ Kászoni Józseftöl kaptu k ti hírt 
arról, hogy Orbóblé Szen t-Iványi 1/0-
/la második gyermekének, ez alka
lommal egészséges kisfiúnak . adott 
éle tet. aki a Csaba nevct kapla. Szív
ből gralulálunk és lapunk hasábján 
kereszIül sok s7..erencsét és boldog
ságot kívánunk a család nak. 

_ A Hógyes Endre utcai gyü lekeze
li terembcn a reronnáció hetén feleke
zetközi ta lálkozóra és megbeszélésre 
kcrüll sor. Az ökumenikus találkozón 
"Türelem és annak határai a vallás
ban" címen tartonak e lőadás t , illetve 
beszélgctés keretében a hívek is be
kapesolódtak a témába. 

_ Advent második vasárnapján 
kőzvet ítelte a Duna TV azt a vallási 
musort, amelyben szintén releke
zetközi jelleget nyert advent teológ iai 
értelmezése. Unitárius részrő l Kászo
ni József válaszolt a kérdésekre és be
szélt az ün nepkör unitárius értelmezé· 
séről. A lap beszámol még a budapcsti 
Dávid Fcrenc ünnepségekról és arról, 
hogy dr. Jakab Jenő nyugalombn vo
nulása után PestszentJ6rinc új lelkészt 
válasl.tOIl Rávllálly Csaba személyé-
be •. 

n. 
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Könyvesboltunk 
ajánlataiból 

Benedek ls/ván: Aranyketrec 
Egy elmeoszfály élete. Halodik kiadás. 
.Aki még becsülnj tud, S akit még becsQI· 
ni tudnak, nem veszett e l .~ 
Új Gondolat Kft. 180,- Ft 

Hegyek éneke 
Válogafás a Zsoliárok (1-19) Könyvébdl, 
csodálatos folókkal illusztrálva. 
Alexandra Kiadó 500,- Ft 

Zöld rétek dala 
A zsoliárlró lsten jóságába v' tell hlfe, és 
a teremtell világ nagyszerűsége szines 
fényképekkel öfvözve. ZSoliárok (19-39) 
Alexandra Kiadó 500,- Ff 

Dominique Slmonetl: 
MIndentudó kisbabád 
, ... egy Öf hónapos gyermek jelenlétében 
egy Miki ' geret dugtak a párnája alá , a 
kicsi hosszú percek multán is tökélete
sen emlékszik a rejtekhelyre ... " 
Medicina Kiadó 504,- Ft 

Geert van Islendael: 
A belga labirintus 
Olyan speciális regény, amelynek nem 
emberek, hanem egy egész ország a fő· 
szereplőj e. 
Gondolat Kiadó 390,- FI 

A zárba illő kulcs 
Gyermektörténelek evangéliumit 
tanulságai. 
,Kitárul az ajtó, fény árad ál rajIa , és át· 
világff a gyermekkorból az ifjuság idejé· 
re , sdl a felndllkorba ~.' 
Evangéliumi Kiadó 150,- Ft 

Egy volt munkatársunkmik 
Olvasóink észrcvchellék. hogy 

imprcssi'.Umunkból meg in! k imaradl 
egy név, Gá/ffy Gáboré. Idege~ ck n ck 
ez csak egy név, dc nekUnk G AOOR. 
Kollegánk voll h()sszú időn kcres~I U I , 
már akkor is. amikor Orbókné Szenl· 
Ivány i Ilona si''crkeSZleue ,l hlr ol. Ó 
volt - ilhogy rnag{tr61 mondla - az 
" anyanyclvápöló korrektor" . Bármi· 
kor l!zámfthattunk rá. Romló cgéliz~ 
ség i állapota ellenére c!wk egy hrvás 
kellett : Gábor, i tt vun a kéi'.irat, gyere 
be! Amikor nyáron hosszabb idő i l ö l ~ 

Iöll c l Gárdonyban, a cs" ládi fészek
ben, postafordultával cseréltlik a kerc· 
levonatokaI. 

Vi táink persze vollak, <.Ic nem 
olyan nagyok. A végén mégis ó kerüli 
ki győztesen , meri röglön mutatla 
.,második Bibliáj ál ", il Icgúj abb he
Iycsfrási szahályzatoL 

A z u[()bbi hónapok havas, j CJ::Cl! IC
Iében egyre nehezebben járt be, mi iz· 
gui tunk érte, hogy a csúszós úton bilj 
nél kU l haza érjen. M ozgása sajnos 
egyre nehezebh Icu , és ilmit már érci'r 
(Unk, bek ő ve l ke zelI : felmcrllését kérle 
lapunknál helöl töll munkája .dól, nem 
bfrja l.öhbé a min<.lennapi jövés~mc

nésl. 

Egyházunk élctében továbbra is j e
len van, hiszen a Bud<lpesl i Egyház
község gondnoka ként fontos funkciÓI 
töll be. 

Az Unitárius ÉJel nevében köszön· 
j Uk eddigi munkádat Gábor, és remél· 
j Uk. hogy néha·néhil a~ért lanácliaid· 
dallovábbra is seg(lesz nlinkel. 

B. F. 

A Dávid Ferenc Egylet alapsza
bálym6dosfló és tiszlújrt6 közgyűlése 
1996. március 22-én, pénteken 17 
órakor lesz a Budapesti Unitárius 1---------------1 
Egyház.köz.ség Nagy Ignác utc"i gyü
lekeze ti termében. 

Ifjúsági konferencia 
A Budapesti Unitárius Ifjúsági Kör 

(UNIK) konferenciát rendez március 
Nagypénteki passió és 29-31 köZölt, melynek célja a vidéki 
húsvéti istentiszteletek ill. a szórványban élö flafalokkal való 

szorosabb együUműkődés megterem-
Budapesten tése. Téma: "Az ifjúság szerepe az 

Nagypénteken, ápri lis 5-én este 6 egyházban" Helye: Budapest, Nagy 
órakor ai', iSlenlist'.telel után fi I'éterffy Ignác u. 2- 4. A konferencia költségeI! 
Gyula álwl iÍtdolgo1..oU " Unitárius pas- - kivéve az útiköltséget - az egyház 
Nió"· t ól Honvéd M Ovés'l.cgyllttes szó- I-v_á_lIa_I_la_m_ a_Qá_r_a_. _______ _ 
IIstái adják elő ól Nagy Ignác utcai 
t cml' l(lm ban. 

Ápril i" 7-én és R-án , húsvét c l!ltS és 
második nllpj iÍn úrvacsoru081..tássol 
cgyhckdtölt i:nc nlÍs7. telcl lesi'. 10 ÓI'lI

kor il II t;gyes Endre utcai templom. 
han , II ~mkor a N agy Ignác utCai 
tcmplornhan éK hÚbVél elllri napján 
PCil l5/.tntt Ori !lCen 
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Unitárius müsorok 
Március 24. 

vasárnap de, 10 , 
Kossuth rád jó: 

Istentisztelet közvetítése 
Polgárdiból. 

Halottaink 
Nagy Arpád 65 év •• 
Borsodi Andrásné 

sz. Urszuly Vilma 74 éves 

Dr. Szász Mihály 99 éves 

özv. Bereczky Gyuláné 
sz. Szoboszlay Jolán 97 éves 

Elekes Dénesné 
sz. Sárközi Erzsébet 82 éves 

Dr. Egyed Miklós 77 éves 

ls te n adjo n cse ndes pihenéSI el 
távozott testvé reinkne k az anya
föld ölében, lelküknek örök üdvös· 
séget, a hátramaradotl gyászolók· 
nak pedig vigasztalást. 

Gondozás 
Id ősek oUhonábM még ~".abad fé

rőhe lyek bClölthe(li k. Tápiógyörgye, 
dr. Csernusné. Tel. : 06-53 383049 

VI. kerületi Uó közlekedés), 
csendes. u tcai , 1 szoba hallos. 
komfortos (bútorozoIf , kompleIf, 
felszerelt) telefonos lakás hivő fia· 
tal(ok) részére hosszú lá vra kiadó. 

Telefon: 132-3444 (eSIe). 

Lapznrtn mi,nden hónap H·án 
van. A klHiőbb beérkezett h·ŐROk. 
knl szerkesztőségünk esak ft kö
vetkező h b la pzn r tfai g tud foglal · 
kozni. Ké rjük ez t fl beküldcndő 
írásokná l fi!,ryclcmbc venni. 

laplulaJdonos; 
Magyarországi UnltárlllS Egy~z 

FőnerlleS'ztö: 
Bencze Franciska 

SzeIkes ztőblzOllság : 
Kászoni J(\zael, 

M1I8zka l!>olya, NyIIrailevente 

Felal6s kiadó: 
Hellol Gáspár 1<11. 

tndex: 25 842 

t/odákban, 
Jehg~vel 

I. 

Készűlt II Ce/bellla KII. J)OI1(I018sában 
(BudapOSl V., Kdtmán tmre u. 23. 

Tot.: 132·,')5 11) 
Fotel6s vezot/!: Schmidt G~1lO1 
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