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dal karácsonykor

és fi atalabb Test-

vé reim !

vagy ka rácso nyi be vá sárl ásai nk re ndjén és alkal .
mából, sok-sok s zé pen kidís zített, n agy á ru bőség
gel e ll átott üzletekbe n . Ezért gondoltam arra, hogy
megismertetné lek annak életével, aki ezt megírta
és ezáltal a ke resztény világban - függetle nül

Nem tudom, hogy szoktatok-e valamit il ye nkor, karácsony táján a
"szívetekben forgatni" vagy sem, inkább sejte m, mintsem tudom, hogy IGEN! Én . nyelvtól, vallástól, különböző kultúrától - eltera bevezetömben a rról s zólnék Nektek, hogy é n mit jedt.
Jorgattam a szívemben",
amikor lapunk főszer
kesz-tőj e

arra kért, hogy

==================
J . Pierpont - Muzsnay András:

ír-jam én az áhitatot az

idei

utolsó,
számba. Az

Csengöszó

összevont
id ézőjelbe

tett két szó azóta foglalkoztatott, hogy Jézus
szü letésé nek a történetében rátaláJtam a követk ező

bih-liai versre:
.,Mária pedig mindez
igéket megtartj a, és szívében forgatja va la .. ,"
(Lk 2, 19 Károli Gáspár
ford .) Ez a bibliai vers
visszautal mindarra, ami
Lukács evangéliumában

az l-tól a l B-ig te rjedő
versekben van leírva, és
amely versek Jéz us születését hirdetik meg. Kü-

csengöszó cseng bong az út
Kis szánunk, a csengös csikó nagy vidáman fuI.
Csengőszó,

Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll,
És a kiscsikó a szánnal meg sem áll,
Tág a lélek itt, akár a láthatár,
és jókedvünknek hangjait a szél is ludja már.
Csengöszó, csengöszó ...
Volt egy kisleány. nagyon megtelszett nekem,
Gondoltam elhívom, hogy szánkózzon velem,
Repült velünk a sors, de úgy rendeltetett,
hogy jött egy csúfos hókupac és jólleégetett.
Csengőszó,

csengöszó ...

Ha mindent hó takar, és ha ifjú vagy komám,
Csak logjál be hamar, hisz vár reánk a szán,
Es hívd a lányokat, aztán nyomás gyerünk,
Hadd hallgassák majd jó sokan jókedvű énekünk.
Csengőszó, csengőszó ...

lönösképpen pedig a rra
utalnak Mária szavai,
amil neki a pásztorok
mondottak el J ézus 5ZÜ·
letéséve l kapcsolatban .
Mivel a történet nagyon
jól ismert, már szinte
~étezer év~ minden karácsonykor ugyanazt mondJuk el és Ismertetjük , ezért é n az idei karácso ny
alkalmáva l nem is erre akarok kitérni hanem
val~m i mást "forgatok s zívemben", lelkembe n . Azt,
armr51 röv iden itt rrni szándé kozom .
Bi zonyá ra mindannyiotok s zámára ismerős a
címlapon megjelent vers. Az utóbbi időben nagyon
sok alkalmunk volt ezt hallani, dúdolni otthon

John Pierponlrról van

szó, aki a "Jingle Bells"
(Csengösz6)·t írta , és aki

lB66-ban halt meg kormánytisztviseló'ként, s ikertelen e mberként Washingtonban, le lki gondok , személyes kudarcok
egész sorával a háta mö-

gött. Pedig a dolgok
egész jól indultak. A
Yale-en végzett és az oktatást választotta hi vatá sá uJ. De kudarcot vallott
a tanitás ban . Túl e ln éző
volt diákjaival. és már ez
is e lég volt élete e l ső kudarcához. Ezt k övetőe n
ügyvédi pályán he lyezke·
dett el, de ott is kudar-

cot vallott. Ügyfeleivel
túl nagyvonalú volt. Az
igazságot pedig jobban
szívén
vise lte
annál,

hogy elváll alja a jól fizető

ügyeket. Ezek után
csa pott fel méteráru·kereskedőnek. Üzletembe rké nt is kudarcot vall ott.
Ké ptelen volt eleget felszámitani e lada ndó á ntjá·
é rt, hogy nyereségre tegyen szert, a hitele ket pedig
túl ságosa n libe rálisan kezelte. Köz ben verseket is
írt, a jogdíj vi szont ke vés volt ahhoz, hogy megé.lhessen beJó1e, És máris kitaláltátok, költó1<ént IS
kudarcot vallott.
Ezé rt határozta e l, hogy lelkész lesz. Beiratkozott a Harvard Teológia Fakultánsára, majd

JstCl1tó1 álbott. béltés. szeretetteljes l"-'ráC50l1\jt
1tivál1lmlt olvasóil11tl1a1d

az egyetem elvégzése után a bostoni Hollis Street
Church lelkészévé szentelték. A szesztilaimat támogatta, a rabszolgaságot elítélte, amely magatartásáért a gyülekezet befolyásos tagjai ellene fordultak és lemondásra kényszerítették. Lelkészként
is kudarcot vallott. Úgy látszott és úgy nézett ki,
van még egy pálya, maradt még egy lehetőség, amelyben viheti valamire. Ez pedig nem volt más,
mint a politikai pálya. A Rabszolgafelszabadítók
Pártja meg is választotta Massachusetts-i állam
kormányzójelöltjének. Veszített. Elszántan képvisejőnek jelöltette magát. Ismét veszített. Politikusként is kudarcot vallott.
Közben kitört a polgárhábnrú és ő káplánnak jelentkezett egy helyi Massachusetts-i Onkéntes Ezredbe. Két hét múlva leszerelt, mivel a feladatot
túlságosan megeró1tetőnek találta, egészségi állapotára való tekintettel. Ekkor már hetvenhat éves
volt és még a káplánság sem jött össze neki.
Valaki ekkor szerzett számára egy huszadrangú
állást a washingtoni pénzügyminisztériumban,
ahol élete utölsó öt évét, úgymond aktatölogatással
töltötte. De még ebben sem volt valami nagymenő,
mert az egészet nem szívbó1 csinálta. John Pierpont sikertelen emberként halt meg. Semmit sem
valósított meg abból , ami lenni, vagy amit tenni
szeretett volna. Sírját emlékkő jelzi a Massachusetts állambeli Cambridge Auburn- hegyi temető
ben, amely me\lett kegyelettel álltam meg 1992ben, Egyesült Allamok-beli látögatásom alkalmával. Emlékkövébe a következő négy szót vésette
bele az emlékező kegyelet: poeta, predicatör philo'
sophus , philantrop (emberbarát).
Ennyi idő eltelte után az ember bizonygathatná
hogy nem is volt sikertelen voltaképpen az itt fel~
v.ázolt élet. Mert hiszen a társadalmi igazság iránb elkötelezettsége, az a vágya, hogy szeretetteli
ember .legyen, aktív részvétele korának nagy eseményeIben , és az emberi értelembe és elme józanságába vetett hite, az még nem kudarc. És sokmind~nben, amiró1 azt hitte, vereség, kudarc, közben
sIkerré vált. Abban az országban, ahol élt és tevé~e~yk~dett, közben az oktatást megreformálták, a
JOg! eljárásokat tökéletesftették, a hiteltörvényeket
modosították, és mindenek előtt egyszer és min-

~nk°rra eltör~lték a rabszolgaságot. Miért mond. m e ~ost mmdezt róla, akkor amikor sok tizen ~llencedlk századbeli reformer hasonló életet élt
asonló kudarcokat vallhatott magáénak?
•
Azért, mert John Pierpont egy igen lényeges
szempontból mégsem volt sikertelen. Minden
~:en de~mber közeledtével az ő sikerét ünnepelSz{vunkbó1, egész életünk során ilyenkor álandóan emlékezünk rá. Egy dallal. És ez a dal
nem ~ézusról, nem az angyalokról, de még csak
nem IS a tél~póról. szól. Egyszeru dal az övé, arról
szól, hogy milyen JÓ suhanni a téli alkonyat hideg
és fehér s~tétjében, ló, lovak vontatta szánon. Közben barátI társaságban lenni, egész úton nevetve
és dalolva. kellemes időt tölteni. Nem több ez az
egész, amIró1 versében szó van, de nem is kevesebb; e~ a "J~ngle BeUs". A szerzője pedig nem
más, mmt akiró1 a fentiekben írtam: J ohn Pierpont.

i .

Olyan dalt írni, amely a legegyszeriibb örömökró1 szól, olyan dalt, amelyet világszerte háromszáz
né~,százmillió ember ismer, olyan dalt, amelyet
felnott és gyerek abban a pillanatban el tud dúdolni, amint az el~ő alkalommal megszólal a zongorán
- , nos ez nem eppen nevezhető kudarcnak.
A tél kellős közepén, egy havas délután vetette
papírra a sor~kat a szerző, apró ajándékul családJának, barátamak, gyülekezetének. És ekként cselekedve maradandó karácsonyi ajándékot adott.
Nem olyat, ami a fa alá kerül, hanem az öröm láthatatlan ajándékát.
1993 karácsonyának nagyhetében Erdélyben, a
Homoród mentén található községközpontból, Homoródszentmártonból, a Városfalva felé vezető
úton megvalósult egy álmom. Volt egyházközségem gondnokának lovak vontatta szánkóján, angolszász barátaim, családom, híveim egy részének
társaságában. Akkor, amikor a hőmérséklet éppen
fagypont alá süllyedt, mi mindannyian vidáman és
önfeledten siklottunk a havon, a nyitott szánon , a
tiszta égbolt alatt és egész úton jókat nevettünk,
igen jól szórakoztunk. Köszönöm neked John Pierpont a dalt, melynek minden szava szentigaz.
K. J.

Juhász Gyula

Betlehemes ének
Ö, emberek, gondoljatok ma rá,

Ö, emberek, gondoljatok ma rá,

KI Betlehemben született ez este
A ja~zol alman, kis hajléktalan,
Szelid barmok közt, kedves bambinó.

A betlehemi kisded jaszolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött .

6,

6,

emberek, gondoljatok ma ra:
~ogy anyja az Ur szolgáló 1eanya
Es a~ja ács volt , dolgozó szegény,
S az Istállóban várt födél reájuk.

emberek. gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz ,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy Ozenettel jött: Szeressetekl
Ó, emberek, gondoljatok ma rál
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Ők tartják a földet
w·· Fbiylenek

o ••

akik sokakat az igo.z.sdgro IJlSZ11ek,
miként a csillagok őrök.koll brokké. •

(Dán.ie l könyve 12. részé nek 3. ver séb61 )
..G)'rijtottól-e lJ)'ertyrit, 11 6feh éret, uágtd/-e uirágot Itó{ehérel.
és mOl/dtó/-e imót, hó{ehéret ,_, azokért, akik mill,d elm e11tek ?
Hát. gylijts értük CJ'Crt)'ÓI., hogy égjen, a lángja Q. szíuedig érjen!
(Egy hiteTÓSft5 ver s gondolataiból)
M inden esztend őnek ezen a táján a nagy Kijelentés-

ben nem csak Istentől ihletett bibliás vallom3sokhoz
menekülünk ; megkeresünk. vagy magunk fogalmazu nk meg őszinte e mlékezések től terhes, áld~tt: go nd olatokat Ez utóbbiak is eljutva a mcgfogalmazaslg. vagy
csak a sóhajtásig, mert a Min denható úgyi s megerti

azokat, felemek a Dániel könyvében megö rökítettel.
hiszen a haloitainkra való emlékezés mindig Istentől
áldott hitpróba , erőgyűjtés. Horváti, Imre így ír egY,jk

versében: "Én várom őket. lők várnak engemet!! Ok
vissza sohse jönnek, l én bizton elmegyek." Ratkó József nJyés Gyulállak dedikálva költeményét. milyen cso-

tad. Magadhoz. ,.Mióta eltemették itt. azóta bús .. : ' az
é n szive m . zokogom könnyes fájdalommal, Atyám. Iste ne m! Hiszen, ~i ill nyugszik , ő volt a mindenem. és
é n a mind~ ne. Edesanyám szíYének melegét még ma
is érzem . Edesapám d olgos, kérges kezének simogatása ne m fáj most sem. hanem ma is bátorit, biztonságot
ad és ösztönöz egy tiszta, tartalmas, munkás életre. Éle ttársamnak, hitvesemne k hű sége. kitartása most is
megvéd az e mbe rek csalárd ságától. Drága gyen neke mnek m osolya, befejezetlen életé nek gyászos hangja lesz az é n utolsó sóhajdalom , amivel eltemetnek.

Gazdag útravaló. mesebeli, el nem fogyó ,.hamuba sült

dásan fogalmazza meg elköltözött szeretteinkkel kap--

pogácsa" a jó öreg nagymama és nagytata minde n

ta rtják a foldet, I drága ha·

okos. megfontolt. átgondolt, élettel pecsételt mondása,

csolatban: ..Mégiscsak

ők

lottaink. I ... vannak már annyian, I mint az égen a
csillag, annyi I szülém, lányom, fiam . I Ház épül rájuk;

tartanak I falat, falut, hazáL I S jövőnk, ha va n I ők
cipelik még ezer éven át I Mert mindent elbírnak, hi·
szen Imi vagyu nk a teher. I Vagyunk mi olyan gyön·
gék, árvák·, I nunket is vinni kelLI Halandó-egyenran·
gú velük Icsak az lehet, aki I oly kemény, legalább
magát I meg tudja tartani." Jékely Zol/áll az elmentek
megtartó erejéről szól: j gy táplálnak még most is a
holtak. I S einek, amig emléküket áldjuk! I Kárba nem
vész a vetőmag jó földbe hullva. I és a talentumok is
csak sokasod nak méltó kezekben!" Tompa László Szék e lyu d varh el yről

küldte a bizonyosságot ,.Mert a IeJ·
kemben ő I Velem van ma is. I Anyagondja rajtam I
varázsing, paizs. I Ezért rám akámli I Rossz is agya·
r9g, I Nem verhet le, érzem, I Megvéd egy halott!"
Aprily Lajos m~grendítő gyem>eki féltéssel engedi eJ
édesanyját az Ur virágos kertjébe: "Csak azt tudom,
hogy kendőjét leve tve ,

mond ókája. Barátaim, ismeröseim , hitsorstársaim úgy

ragyognak életem egén "fényesen, örökkön örökké.
miként a csillagok". Testvérek emlékének nem fakulá·
sa a rra a felismerésre eszmé.ltet, hogy ami a tegnapból
ma éltető re mé ny. az holnap megta rtó érték, erő lesz.
Az emlékek áradásában, zuhatagában hitem felduzzad.
és vallomásra ösztönöz: csak az múlik el,
vész el nyomtala nul, akit nem hevített soha szent
tüzed, a szeretet! ..Ne m hal meg soha. ki milliókra költi
mege rősödik

dús élete kincséU" - SÓhajtok fel szent eged re. Atyám.
amikor ti szta sziwe l. e mlé kezve állok El ő tted és szerette im szelle m-arca

előtt.

ÁMEN
Balázsi László

Dsida Jen6

I júniusi vasárnap hajnalán, I
beteg lábával és beteg szívével I bánatosan kertedbe

A gyermek dicsérete

ment édesanyám, / Uram, te le volt immár féle lem mel,
( soksz~r riasztó árnyék lepte meg, / de szigony-eres,
erdes ket kezével / még gyomlálgatta volna kerteme t!
/ A kicsi teste csupa nyugtalanság, / s most e lgond olni
n~m tudom, hogy ül. / Virágosodban könyörülj meg
rajta, / hogy szegény ne szenvedjen tétle nül. / M ező i
den ne csak virágmagot vess, / virága id közé vegyits

(Kalendárium szonettekben - December)

gyomot, I ,hogy anyám keze gyomlálhassa kerted .. ."

Gy~rtyagyuJtáshoz langcsiholásra , virágokhoz sziromfeh~rségr~. el~gendö ez a nehány ve rssor. De a gond olataim elejen Idézett hiterősitő vers imát is ké r, hófe hérel ...
•

~~~~ek és elmúlásnak örökhatalmú Istene. édes jó
Le1ke~?e már napokkal ezelőtt ünnep költözött
Megszépult érzelm~kkel vártam ezt a napot, hogy azokkal lehessek, ak ik szerettek, és akiket é n is nagyon
szerettem; de föld i szerelmGnknél nagyobb voll a Tiéd
mert egy szomorú , fájdalmas napon az Egekbe szólita t:

Ti már nem hozhattok jóhirt nekem.
Ami jó van, magamtól meglaláltam
az erdőkben , hol sok·sok esle háltam
- s keresztelő Jánoskénl hirdettem.
Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kint terem;
a hófuvásban gyakran hirtelen
csak lérdre hullok: Gyermekei taiállami
Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek lovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embernek:
Bennem van , fme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek a tényes jászol s valamennyi angyal.

UN IT RI US ÉLET 3

..

M illecente náriumi Unne pség Budapesten
/ 996_ okt6ber / 2- /3 _
Gondos szü l ők a n öve kvő gyerek maga ssagát ajtófélfára húzott vona lakkal jelöl ik meg, a róla készü lt
számos fényképet albumokba helyezik, és születésnapjait gyertyá kkal dfszitett tortával ünneplik meg .
Azután , ahogy telik az idő , elmaradna k az ajtó rovátkai , rilkulnak a fényképek és a tortát fetváltják a
praktikus ajándékok.

megközeHtését a process teológiában. A konferencia
értékelésével, amelyet Orbó kn é Szent-Ivá n yi Il o n a
f ője gyző tartott , ért véget az ünnepi megeml ékezés
e l ső része.
Az ünnepség második részeként a Dávid Ferenc
Egylet ünnepi megemlékezésével folytatódott a program .

A roha nó élet tülekedésében pedig szükség van
egy-egy pillanatnyi lélegzetvételre, az elszürkül!

Or. Nylredy Szabolcs elnök megnyitójában ismer-

napok megszépftésére, a múlt rövid pillanatokra tört énő visszaidézésére, hog y erőt merithessünk a jövő
küzdelmeihez.
Honfoglalásunk millecentenáriumi évford ul ójának
megünneplése ezt a célt szolgalta, és az állami , társadalmi és vaHasi szeNezetek rendezvényeihez
csatlakozva az Unitá rius Egyhaz több alkalommal
meg tartott ünnepi megemlékezései is ezt célozták .

Az Unitarius Egyház két központi ünnepségét
1996. augusztus 31-szeptember 1. között tartotta Kolozsvilron, illetve október 12-13. közőtt Budapesten .
A Kolozsva ron tartott ünnepségrő l má r korábban
beszámoltunk, m fg a budap est iről jelen rövid i rás kívá nja tájékoztatn i olvasói nkat.
Hazank és nemzetünk fennmaradásanak mindenkori sarokköve és záloga volt az Istenbe vetett töre tlen hit, amely történelmünk s zámos kilatástalannak
t ünő helyzetében is erőt adott a talpraá llás ra . Az istenhit apolásában ugyanakkor az egyházaknak
dönt ő szerep e volt. és a történelem zúgó vi haraival
szemben , idegen megszállasok sötét i d ős z aka ib a n
ők

szolgáltak azt az utolsó védő bás tyát , amelyen
meg tört a tamadók ereje.
Ezt a gondolatkört helyeztük az ünnepi megemlékezések központjaba és ennek alapján alakul! ki a
budapesti ünnepség programja is.

Október 12-én a püspök és a főgondn o khelyettes
ünnepi megnyitója utan megtartott "Karunk unitarizmusa" teológiai konfe rencia keretében dr. Rezi Ele k,
dr. Sztank óczy Zoltán , d r. Somogyi Zoltán és
Szász J ános előadásai kban kifejtették a mai unitarizmus lsten-fog almat , korun k európai kereszténységének hitva llásat Ist e nről , valami nt az Isten-kérdés

tette az Egylet történetét, amely fennallasa teljes i dő
szakában szorosa n kapcsolódott az Egyház életéhez.
Or. L ászló Gyula a honfogataló magyarok hltvitá-

gából tartott e l őada st és Pally Margit színművé szn ő
nagy Méléssel adta e l ő Marai Sand or két költeményét.
A müsor szerves részeként a KASZ Bartók Béla
Kórusa reneszánsz és XX . századi magyar zenes zá mokkai tette emlékezetessé az estét.

Október 13-á n a Nagy Ignác utca í templomban ünnepi istent iszetelet zárta egyházunk millecentenáriumi m egemlékezését. A szószéki szolgálatot dr.

Szabó Árpád kolozsvari fŐjegyző végezte , imát

m ondott Orbókn é Szent-Iványi Ilona főjeg yző és az
ünnepség zárs zavát dr. Szabó Pál kolozsvári fögondnok mondta el.

A népes erdélyi küldött ség , valamint híveink egy
része délután m ég m egtekintette a Nemzeti Múzeum
Millecentená riumi Emlékkiállilását, tisztelegve nem-

zetünk történelmének targyi eml ékei

e l őtt

is.

Ezzel ért véget az Unitárius Egyház millecentenáriumi ünnepség-sorozata és a Kolozsváron, valamin t

Budapesten meg tartott megemlékezések egységes
m ondanivalója is jól tükrözte azt a szoros történel mi
kapcsolatot , amely a ha tárral elválaszto tt erdélyi és
m agyarország i egyházat összekapcsolja .

Befejezésül megjegyezzük, hogy az ünnepség elő
adásainak részletes ismertetésére következő számainkban visszatérün k.
E lsőké nt most a teológiai kon ferenciáról szóló besza molót és a Dávid Ferenc Egylet ünnepi meg em lé-

kezésé nek megnyitó beszédét kőzőljük .
Mikó I.s lv.ín

Teológiai konferencia
lmmaron ez volt a negyedik teológiai
konferencia "Karunk unilarizmusa" eim·
mel, melyet egyházunk rendezetl . A szer·
vezői , előkész itői munka oroszlánrészét
dr. Sztank6czy Zoltán , a Teológiai Inté·
zel felügyelő gondnoka végezle, aki két

unitárius hitvallás, teológiai gyűjteményes
kötet részei lesznek.
Dr. Rezi Elek, kolozsvári teológiai
tanár előadásában az Istenhez való kö·
zelflés teológiai módszereit elemezte.

komoly előaöast is tartott. Együttmüködve

Megállapította, hogy teológiai történe tünkben van egy biblikus és egy filozófi·

a kolozsvári unitárius teológiai tanárokkal,
erdélyi lelkészekkel. a konferencián el·
hangzott előadások , dolgozatok, egy ké·
sőbbi közös szerkesztésben megielem'5

kus irányzat. A keltő harmoniáját tartja az
előadó követ endőnek . Károsan hatott
egyházunk meg itélésére , az elmúlt idő
szakban. az ún. negatfv hitvallás, mások
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is, mi is sokszor hilünkr61 negatív kifeje·
zésekben beszéltünk, arról, mit nem hiszünk. Az unitarizmus lehet a pozitivizmus vallása is. Az előadó hangsúlyozta,
milyen fontos, hogy hitOnkről azt mondjuk
el, miben hiszünk.
lsten etikai tulaidonságai, pl. igazságosság, szerelet, segItenek minket köze-

lebb kerülni Hozzá.
"lsten, maga változhatatlan , ami változik, az az emberi tudás, IfItásmód, meg·
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pesti egyházközség gondnoka}, majd dr. b á r ó v argyasi Dániel Gáb o r ugyvéd , budapesti egyházkozségú nk ugya.ncsak köztiszteletben áll ó gondnoka követett.
A JI . világháborúig igen intenzív és ki terjedt volt
a budapesti Egylet mííködése. Eleink h avonta ta rtottak felolvasó üléseket. Akkori egyh ázi la pu nk,
az Unitárius Értesítő sok vá ndorgyűl ésról is beszámol. A Dávid Ferenc Egylet szellemének erje s ztő
hatá sára sarjadt ki min den buda pesti egyháztársadalmi egyesület és in tézmé ny: a Nősző vetség, a
Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület, a
Perczeln é Kozma Flóra Unitá rius Leányegylet , a
Heltai Gáspár Bibliakör, az ún . .,30-40 évesek"
(konferenciás) tábora {Magyarkú t}, az Aranyosrákosi Székely Sándor Unitá ri us Vegyeskar, a Bölöni
Farkas Sán dor Uni táriu s Ipar osok és Kereskedó'k
Köre, sőt még a 345. sz. J á nos Zsigmond Unitá rius
Cse rkészcsapat is.
Az Egylet műk ö d é sé t a kommuni sta rezsim
1948-ban, minden más egyházi, vagy vall ásos jellegű intézménnyel együtt, belügyminis zteri rendelettel betiltotta.
1990-ben , a változások kapcsán, újra megalakult
a Dávid Ferenc Egylet (a Fővá ros i Bíróság bejegyezte), élén Török Tamás íróval , a Magyar
Rád ió re n dezőj éve l , s példa mutatóan folytat ták a
n emes hagyo má nyok á polását 1993 á prilis áig, az
eln ök váratl an elhu nytáig.
1994 -tól egy több szempontból (részben objektív,
részben szubjektív okokból) is szerencsétlen vezetőségvála s ztá s utá n az Egylet tevékenysége sajnálatos módon szün etelt.
Ez év má rci usában Egyh ázunk elnöksége ala pszabálymódos ító és tisztújító k ö z gyűl é st hívott
össze.
Egyletünk új v eze tős é ge ti sztá ban va n azzal,
hogy most m erőbe n más i dők já rn ak , mint 100 ,
vagy akár ,t:sak 50 évvel eze l őtt . A ma i magyar
közélet káoszába n sokka l nehezebb egyró1 k ettőre
jutni, különösen egy egyháztár sadalmi egyesületnek. És a közmondás igazságát sem szabad fi gyelmen kívül hagyni: "Aki sokat markol, keveset fog."
Ezért csak megfontoltan, lépésró11é pésre haladh atunk .
Egye l őre nem is á lm odh atunk arról, hogy havonta rendezzünk felolvasó ül éseket vagy vá ndorgy üléseket , mint an nak idején a 30-as években. Ilyesmit sanyarú anyagi körü lményeink sem tennének
lehetövé.
Az alapszabályban rögzített célok jegyében az
1996/1997-es évet egyházi és nemzeti hagyományai nk á polásának jegyében szeretnénk mű so rr a l
kitölteni .
A közelmúlt és a közeli j ö vő nevezetes emléknapja i sok l eh etős ége t kínáltak szá munkra, így
augusztus 13. a vil ágosi fegyverl etétel na pj a
(1 849), augu sztus 29. a tragiku s mohácsi csa ta
napja (1526), október 6. az e l ső magya r fe l el ős milliszterelnök és a 13 honvédtábom ok ki végzésének
nopja (1 849), október 23. Il második magyar forrada lom és szabad ságharc kitörésének na pj a (1956),
H
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november 15. Dávid Ferenc mártfrhalálának napja
(1579).
Ha kitekinrunk a történelmi Magyarország hatá rain túl ra , a középkor nevezetes dátuma 1517.
október 3 1. ( ,.a reformáció em1 ékünne pe"), amikor
Lu ther Mártoo kifüggesztette 95 pontját a wittenbergi vártemplom kapujár a ; ez az egész protestantizmus ra nézve megh atározó esemény volt .
E nagy ..,válas zték" l e h etősé gein e k ellenére kéze nfe kvő vol t , hogy a millecentenáriu m jegyében
rendezzük meg e l ső estünket, az Egyház teológiai
e l őadá s- so rozatáh oz csatlakozva. Erre el sősorban
egy igen nagy adottságunk ösztönzött bennünket:
az , hogy Egyházu nk tagjai közé tartozik a magyar
régészeti tudomány nesztora : dr. László Gyula
professzor úr, egyletü nk tiszteletbeli tagja.
Még a nyá ron megkerestük felkérésünkkel,
amire azt a válas zt adta , hogy e l őa dá s tar tására
ugyan nem vállalkozik (hiszen él etének 87. évét
töJtO, de majd elkezd beszéln i a kért témáról, s
végül mégiscsak egy kis e l őa d á s fog ebból kikerekedni.
Márai Sándor "Halotti beszéd"-e e l őadá sának
gondola ta is tulajdonké ppen tó1e szánnazik. Amikor ugyanis azon a bizonyos nyári napon nála ül dögéltem , beszélgetésünk közben e l ővett az Íróasztala mell ó1 egy könyvet , melyben ez a költemény is
szere pelt, amelyet - mint mondotta - minden áldott na p elolva s.
A költemény e l őa dás án ak kérdésével kapcsolatban tan ácsért a kör ünkben igen soks zor megfordult és szere pelt , köztiszteletben álló Kossuth
dijas Jancsó Adrienne mű vés zn óböz fordultam,
aki egyik legkedvesebb tan ítványát: Pálfy Margit
e l őa dó művész n őt javasolta felkérésre.
A szakszervezeti Bartók Béla kórushoz pedig
úgy kerültünk, hogy Egyletünk főti tk á ra sszo ny~
nak unokája tagj a ennek a kóru snak, amelyet Király Miklós karnagy vezényel, a k.i egyé?ként tö~
bek között a buda pesti pi arista gImnázlumnak IS
én ek- és zen etaná ra .
Nagyon sok szeret~ttel köszöntö~ m_~ i, millecentená riumi es tünk mmden egyes eloa doJat, szere plóíét .
Ezévi program unkkal ka pcsolatban szeretném
még jelezni, hogy nove mbe~ 17-én, va s~rnap 17
órakor kerül sor legköze lebbI rendezvényunk megta rtására amikor Hőgyes Endre utcai templomunkban' Dá vid Ferenc mártírhalálára emlékezünk . Az á hitat ta rtására Bencze Márton l?üspök
urat , az eml ékbeszéd megta rtásá ra pedIg, ~.r.
Szabó Árpád erdélyi egyházi főjegyző urat kertük
fel.
Feltehetően februárban az unitá riusok és a m~
gya r irodalom témakörével sz.eretnénk foglalkOZni,
a májusi estet pedig Brassa i Sá muel hal ála 100
éves évfordul6jának szentelj ük.
. Ismételten megköszönöm szíves megje le~ésüket
és millecentená riumi estü nket ezzel megnYitom.
Dr. Nyire dy Szabolcs

A Magyarok Világszövetségének
A Magyarok Vilagszövetsége 1996. október 25-27. napjain tartotta tisztLijftó k Ol döttk ő zgyűlésél.
A föld négy églájár6J érkezeU, közel 300 küldött meghallgatta , megvilatta és e lfogadta az elnöki. alelnöki. és bizottsági beszamolókat és megadta a szOkéges feJmentéseket.
A közg y űlé s helyesléssel fogadta Tökes László püsp.ök
Tabajdi Csaba alJamtilkárnak. a Mag yar H frlapban m egjelent interjliját e Molő beszédét és egyhangúlag tamogalta
az erdélyi delegátusok ezügyben megfogalmazott tiltakozását.
A Világszövetség jövő ben i szerkezetére , működés ére is
haló alapszabály módosílésára megválaszlott 30 kOld öttből
alló bizottság rendkivül hosszas vitákat. egyeztetéseket
folytatott a tervezetröl , majd -szombat este - három ellen·
szavazatlal életbe lépett a Magyarok Világszövetsége mó·
dositott alapszabá lya .
Ez - az elmúlt évek szervezeti felépltését követve - rögzíti a MVSz országos tanácsok. megyei szervezetek és regionális tanácso k szerepkörét és megnevezi a Stratégiai
Bizottságo!, amelynek ö sszetételérő l a Választmány dönt .
A plenáris közgyűlés a köv etkező vezető ket választotta
a Szervezet élére a k öv etkező négy évre :
Elnök: Csoóri Sándor, elnökhelyettes Patrubány Mik·
lós.

közgyűlése

Aleln6kök: Any~o rs zág : Kurucz Gyula . Kárpát-medence: Dobos Lászlo, Nyugati régi6: Papp lászló. Fötitár:
Bakos István.
Eg y ~azunk tagjai kózül dr. ~urvav Sámuel főgo ndno.

kol , akI a MVSz Heves Megyel Szervezetének elnöke az
új Választmany tagjava valasztotlak.
'
. ~ze ~ kívül ~egbízast kapott és fogadott el egy olyan
mtezmeny (hivatal) megszervezésére és vezetésére
a~ely a ~yu~atról ~az~térni. szandékozó magyarok kíván:
s ~ga s zenr~.t Itt~on res~ukre ,n9atlant vasárol vagy bérel és
r:"lnden s~uk~e~~s táJekoztatast és segítséget megad az
allampolgarsagl es hazatelepOlési ügyeik intézéséhez .
Nevezett ezt a munkat magyar testvéri alapon teljesen
dfjtalanul végzi .
'
Reméljük, hogy a vezetőség felújítása után a Magyarok
Világs~övetsége mun~áját . még nagyobb lendülettel , még
eredmenyesebben fogja vegezni, mindnyajunk örömére és
megnyugvására .
Legyen ez a mi legfontosabb társadalmi szervezetünk, a
világon bárhol élő minden magyar közös intézménye , öszszefogó ereje, amely érdekeinkért mindenkor bátran kiall
és amelyet mi is teljes odaadással tamogathatunk.
Szerkesztősé g

Felhívás
A Magyarok Világszövetsége felada·
tának lcldnli a világon bárhol é lő ma·
gyarok érdekeinek védelmét, relkarolását és részükre minden lehetséges segítség nyújtását.
Ennek keretében sokoldalú - díjtalan - szolgállatást ajánl fel mindazok
számára, akik ezt igénylik.
Ilyen s7.olgállatások:
- l-Iajf,atelepUlni szándékozók részére
lakó·ingatlan beszerzése , igény szerint
Magyarország bármely részén, a megvásárlástól a végleges tu lajdonjog föld·
hivatali bejegyzési kérés beadásáig.
(Ebben többek között a szerződés
mcgszerkCszlésc, jogászi ellenjegyzése
is benne van);
- üdUlési cclt szolgáló ingatlan vásárlása ugyanolyan fe ltételekkel,
- városi, falusi, ü dülő h e lyi környe)'.elben lakás vagy üdUlési célt s7.o1.
gáló ingatlan bérlete, szerződéskötés
sel egyU tl

- s)'.crctetotthonban , vabry öregek há·
zában való elhelyezés,
- teljes ingallanok, laká so l~, sirok
ren dben - karbanlan\sára gondozó
megbir.áséI,
- haultelcpii l.ésscl, állampolgársággal kalx:solalos IIlfonnádók közlése és
esetenként il hivatalos eljárás bonyolítása.
A szolgált"ltásuk körét a fehnertilő
igénYf'k sr..erinl lovább bóvitjük.

Szolgállatásainkért munkadijat nem
számítunk fel, de az eljárásokkal kapcsolatban fe lm e rül ő, törvényesen igazolt készkiadásaink megtéritését kérjük.
Az é rd eklődőkn ek el ő ze tes megbí·
7..áSt kell adniok az ingatlan felkutatására, ezzel kapcsolatos t e ljes k ö rű tájékoztatásra és a végleges ügylet e lőkés zité
sére.
Erre a célra 200. - USD-nek megfelel ő összeget kell e l ő leg címén befizetni.
A befi zetés történhet forintban , vagy
bánnilyen konvertibilis valutában.
Ebbő l a pénzből fedezzük az előze tes
eljárás kiadásait (posta, telefon, kiszállások, telekkönyvi és más iratok beszer7.ése, telj eskö rű infonnációk szer·
zésc, hirdetések stb. stb.). Az esetleg
megmaradó részt a végleges els7..ámolásnál vesszük figyelembe.
Csak a tájékoztatásunk után, a helyr.ct teljes ismeretében kell a megbízónak eldönlenie, hobry a végleges ügyletet (vételt) meg kívánja-e kötni, és ezulán adhatja meg a megbízást az ügylet
végleges lebonyolítására.
Ebben az esetben természetesen a
megbiw nak kell viselnie a vételárat,
vab'Y bérleti stb. dijat, valamint az államnak járó tulajdonátruháí'..1si, bejegyzési slb. illetékeket.
Amint már emllteUük, szakembereink az ingatlan felkutatását, azonosítását, e llen őrzését , a szerződ és megszerkesztését, annak jogászi ellenjcb'Y zését

testvéri alapon,

stb. magyar-magyar
díjtalanul végzik es ezzel a megbízó javára jel e ntős költségmegtakatít'ást
tesznek lehetövé.
Eí'..zel szemben örülnénk. ha a meg·
bízó az ügylet lebonyolitása után az
összérték mindössze l (egy) %-át felajánlaná - adomány eimén - a MVSz
Alapítvány részére, az utódállamok magyarságának segélyezési vagy érdekvédelmi céljaira. A megbizott és mUIlkatársai ingyenes munkájukkal, Önök
önkéntes adományaikkal járuljunk
hozzá, hogy ott segitsünk, ahol arra a
legnagyobb szükség van.
Felhívjuk és kérjük a MVSz helyi,
megyei, városi, orsy.ágos regionális
stb. s7.ervezeleit, szíveskedjenek a fentieket minden lehetséges módon és
eszközzel, minél szélesebb körben,
minél több ízben, úgy közzé tcnni (hirdetni), hogy az minden magyarhoz eljusson.
Szolgáljuk ezzel is mindnyájan az
összmagyarság ügyét!
Magyarok Világszövetsége
C{miink:

Magyarok Világszövetsége
Pax Pannoniae Kft.
Or. Murvay Sámuel
1052 Budapest,
Semmelweis u. l-3 sz.
Közvetlen cím:
Dr. Murvay Sámuel
3300 Eger,
Széchenyi u. 50 sz.
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I S/ !lkc1I1hcI-C"-, flIini ti !', P SIl! n ö hl CH elen! i IllIIli i , ti l HI'"
d61 I NeM/ i'tI I\lhhcUIlI R' ~ l l'~~ lt 1 !11H I~ l}tlllgnh\jo S HlI&'
(\ks Jcn , 1\ \)utll1pc~ l l IptIIIlIU'"j{:ucti 1\ 1 Icunl ; g llJ;g{\ h~j ~1
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bC.SI)'é.I1i1 c.k , II vllrlghÚ\l UI'tlé l)/1 (l1"öS I1d\ ll1l t\lflOllftúll lHlUY
I~dclcs pOhnfUI , s VtlldSlrtllil q~ "1I~)' l11, tí I lIllIl " ~11I , VII}!
isko lAjllnu\..: ill" 1I ji.~ Imlfl Vll n l 11ll' l villo c~y ki s \...CI'CSllt' 1
pohll llJllli is , {.. Nem o'/. 0\,(1" - ÚIU li ~iÍ hh {\ Sfüvql flld lé
1<1\10n\1.\1I , S S/urk ,) f{nl 1I 1 1~UI Cl:l " \IIIIUI, Imilibill. !lHHI,)'lI
II)1t \l./,(\s lpfl lulI\J llk Iitl?{1I 111; c~ ik I'ctlíí ll'" 16:1vtl l li Ct!~l
pOfllpds lUSI,CS, 1 1)~\6· tIS 6 ':-:/rl llLt)1 v i s el ő \.. clyhll nl- :;/1I\1él1
els ' rtll1 gl (\ IVO:':" II\\ CIIl lt{ k, " él ci! 'cn t. , IC)On 11C ll lu)!,"},,:
\..:IIt Il H Il k jclrs sl,cltclI l tlICSICI' 111 11l\krlJ tl l i l{\ s lI ó n ~l é lld ll l..
Q~)' s1Q ltrd: , dc kO/,IO"- ol t'ét;1 i.~ 111I1t!ld L 1I1c1 m fl l l)t1v ld
PC I~ n (' c,~ Ild!!11 tJrtsp f pHpSI tUmf! ( 13110) t1\l,'lP'üll. I:i!'}'
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SlIink kfl~1 nc:.di t; ~~ép$t~H s fi l\v U1SttU Jhl tt~ t )l11t \l llÍ"' III l\l m
ill · tn ~ lIl! lpé W th\ Illk!11 IllldlulI\... , HtlY 11t18 SJl IH.',~ l1 hl OM' llllk
s tu d CtJ.),fll lll ltl i1 dtu , Vnl hlw 1011 I'OJ IIIS ,",c ll(/ó nlo. l\lilldco
Vtl\l\s'lfIl ÜS~g :'/cdll l II l"ufnl!1Hh; i Ű ul ~1'Í ,>l /li/ l1dti hü l. IIIUtt II
kll h ) l l ~US l'~.)' h li/ nll IlHu l\(th tllull rct~ I '\.. , I c~ '~ll ihh é\'S/!l
IIhIS, 1\1:: Ilpllll t ) l h r llll'~ " 1j\ic l.)llU tt '\ II" ! fl Jf l hdl \fuh) " ~ I
tilI/ uh I-.é lsn\O!'. é\ll'~ t\ ~ 1 ItI ~sn h \) 1'Cf'l' 11II1I1\.. th U1l n.lS / UI1 k ,
t!~y IllI UIII ptl,~ / l d l s/f
lIoh Id fcI1l1t1 , ~ t' II )'é I Hl k (Ii 'Ó II" I g lI II diS/l ilit

löll\)

Ut llll )'S I..i.\ hlll1\1),~ I dlll 'l~s ilnk

llycn N/ep s é IlQI-.CN c llllé l-..\'k

s

IICI II ' l" m.q \.. jl! I/,-\\Iltlll"
tllfll l II \.. ~H t ~)\"u l , hu!'y II U\...t11, 11I)~ lill, k(l, íj 1111\111 :1 1.; t'~ '
1111' ''1110. 1)II1 Uk!1 l11l , KI " \I~II It\ \.. \.. e->l1 n~~I " , tll l' lI l11\II \U /;'
11.. '1 P /01..: 1\\ ti I- ~ l\ l és dr\' II Ie lt'Il" 1{~"t IJC \1 ti 1ll'\..d\ \' I\... t'/\I

nuírolwnt'ti feldolgoz .t>:, 1-tSl.ocn I..olol..,,,·nri cgyM fu.sé ~\in l.. szep k\"Cllmn udja meg. Az d ibbi :\zonh:m inl.. ább n
klt'llo..hunh)J.. Imyhtts~t. S:1i111~:\t s neh. nyn:lk nlkOló 1l1C.$terét i~nH'I~li m~ \ "hinJ... ilU!:, nelom. 1l)'01;1slIk é.... "i n ont::\.gs.l,g.l1l.. tOI1('Ilt'tét - Icgnl:\ bh rész ben - It'"élt:inllll.. b61
tudju\... me!:'.
Ebben az e~ ' h:időtség l k\'t'ltárb..'l.tl lll. ingo l(S ing:ulnn
jrt\ .l" ös.•u.euiistl ~ OIojdb:m 167. -tól IR IO-ig huszonöt
\...iilonfék o ly:m I'I.'S.zleges \' n...Io!Y te ljes ÖSSl,cír:1s vnn. :lIndy
I.. knooiulll:\in\... ..a ,·o nnt koli k. Ezeken k.,,(ll :lt.ontxln :lZ
esyh:iV..öz:,'-"t~!! 162 7· l ől kezd6dó szdmnd:t~ k ön) \ é ben és
1600-lől fö n nmm~ldl jegyzók őll)' \'eibcn is sz:ím s ide t a~
tOl.Ó .mnlot t:1I:í.lll nk.

Ezekb6l :l leg,jclentékenyebbekel ki"nlogalvtl. mOSt
éppen aztrt adjuk köz.re. hogy :1 fcldo lgol,úshoz tÖI1é neti
:Kl:'ltol;::u szoll.!.ilt:lssunk . t\ kivnl I!:lt:\sb.'ln tekintettel \'01lun \... :1IT:l. hogy n vnltol,;.\s k s fólt'g a gy:unpodá.~ id sorbeli fejlódé..~ feltúnjék. s vj$ZOllt idóben egym:t"h l. igen
közel álló. jelemékeny ki.ilönbs~gek e t nem mutllt - m inleg) ismétlő - összeír.'i$ol;:at fólöslegc.sen ne közöljHnk .
Mellóztü k fl bizon)'talnnul d:nált összeidsok közJését is.
lszont nzokból .'lZ időkből. :unclyekben rt klt-nódium ...."llonuinybnn jelenlékeny \'.1l1oz:1$ok tÖl1éntek. még a kisebb
jek"ntóségúnek lár$zó gy:ml.podások:tt is fö lven iik . s kÍ\!.11t
I 01 és 1717 közölt - éppen egyházunk a kkori v:lIs:í.gos
5llapot5f:l s az akkor tÖI1ént kétszel; klenódiume lad:ísm
"uló teki ntenel - I e.h etőleg m inden oly:'II1 ndatot közHi nk ,
mely !lZ. nllományellérésre lítbaig:lzftásu l szolg5L

-

-

Ezek nlnpj:\n meg5.lbpíthntó. hogy kle nódi um ninkl"ó l :lZ
ismel1 legrégibb összeir:.\s 1627- 1654. évi egyházközségi
sl.1nl:ld:ísköny\' linkben 1644. dece mber 20-ró l rnnrnd t
fonn. e l ső ki.ilönálló összeírásunk ped ig 1675 . 'lIIg uSZIU$
16-TÓI kell.
Hn ezeke t összehnsonlítj uk és ismeljii k ko lo1.s" :\ri egyh:ízközségünk m ai k lenódiumait. né h:í.ny é rdekes megá llnpítást tehet link .
Mind :l két legrégibb összeírás első he lyen uzokat .'l nngyobb hlltöblös. tnlpu ko n CSlícsí"es :1t1ö réSli, díszes kelyheket e m líti. melyek lÍr\'ncsor.loSlt:ísok nlknl m:í.v.'l l m.'l is
minde nkor szerepelne k. Ezek közill egyike t sz,1 ba tos. szép,
bil,tos kido lgozósa m űvészi é l1ékben:l t,í.rsn fö lé e meli . D l'.
Póstn Béla már első fut ólngos megte kintési.ik lItá n kifejezte
:lzt a nézetée hogy az egyik ke he ly v.'l lószínúleg csak utóIng ké..'\zi.ih n másik mint:ijúm. Ugy.'lnez \'o h tőle fiiggetle~liiI a ~é.lem~nye Radisics Jenőnek is, Ez.t II véle mé nyt teJJesen Igazolja 1675 -i jegyzékilnk . met)':\ ke ttót megki.ilö nbözte tve mege mlíti. hog)' ké t egye n lő kehely köziil :'1 régebbi 6 márkút és 36 ne hezéke t. az új nbb 7 Illnrk át nyom ,
Mind oz 1644-1. mind a z 1675-j lelt ár megemlíti II ke lyhe k rll"tlnyos fedót:í.nyérnit (pate n:'l) is . Ezek kÖZli! Illa Csak
:.\1. es:'ik van me~. de, ez egyszcnísége me lle tt is nagyon
~cse:s. mert ;\ m~t!l huható J él,us-monogl~\1Il miniszkulái
brzoll )'os m,é\~é~,g ko nneghm nrozó.'lk. Ké~zi.ilése idej ét
fl:g! ~nI6szlnu segg~1 még :~z e rdélyi rc foll\l:lciót Illegelő
z~ eV II~ede~l~ teh~tJilk . anme lIIHlak n ke hclyne k alakja és
s tllusn IS fö lJogosII , ame lyhez :\ fe dótnnyér 111I10l,ik . MútÖI1éllCli szempontból nl,onban e nnél is nagyobb becsli II
pere mé n alkalmazott belúfonósos mo nognull . mel1 a bbó l II
részletes vizsgálm alkalm óvni :1 készítő ötvös ne"ét is valósz ínűl eg s ik erül megálla pítani ,
Fe ltúnö. hog)' e ké t kel yhe n kívli l az 1644-i lelt ár még
csnk két m:ls kelyhet e mlíl :l reájuk já ró t.\nyérokkul

cgyiht I {:\ mái sn\... el6bb nem történi vIllnm,félf! dt\<1 ~
nU Ol' ebb61 II könilméll)'b6l n'l.t lehel követke1.tetni.ln~,:
hOt)' az 1Illitt'irius egyház kinInkul St) nlktllmóvullegfdjC'bh
Ml'olll h hely ~"nl:\dl fedot:ln é l'O." tól a IIng)' Szent ~h 
IH\I)"'lf'mplom Ilyennenl\í katolikus kc"vS2.crt':lból u
n .... '
.
O.J
11'11
h
k
egy. 7.\111 -ra.. n ::d lg nl. tHlltnnllsok (I klen6dilllnol..b61 1644
előlI nl ig h~ 1\dmk el \'nlnmit. men ebben :ll. esetben bi7.0n!tlrrt " telj csen f~ Ie.s leges ké t OSI)'ntürtó s zekrinyt nfUallözhellé k ~ ndhnu "k \'olna el n legkönn)'ebben . Etek ped'
m ind 164-l · ben, mi nd 1675-ben meg\·olta~ . s cs:\k 171 ~~
ben kerilltek e lad. 1I,1'n.
A z óncdén)'ek közlil is nhghn volt e -kettőnél t bb n
l'donn fici6 előttről.. bból n mindössze Imt dnr:.bból. amelyet az 16.J-l-i le ltár megemlít. kél egy-eg) ejtel ÓnkC\I\M
ti kés?bbi jegyz.éke kból köve tkezletve vnlószfnúleg ké t
most IS meglevő rlambbrtl nz.onO$. Viszont feltűnő. hogy
míg 1 (H4 ~ be ll CSak két óntány61 t:lh\lun).., addig 1675-ben
m nr hnn nincké t dmnb \' 1\11, s 1709. máj us lű-ére sz.rumlk
negy\'enre sznponxlotl . Ezekből
II vége felé huszollnég)' dumbol e1ndnak . s I 768-ig ö t Illnrnd belöWL ;.\'z. egykori I\:lgy mennyiséget nl. teszi ért h ető"é. hogy az egyház.
IHlk :l XVII. száznd végé n s rt XV III. száznd elején n Inkodll lmnk, te me tések vendégségtihez bizQnyos összegért
bérbe ve he tó edényei volt nk. melyek jövedelme é \ enként
áll a ndó elszámo lás t rgyt\t képezte . Al. egy ideig na.g-YSl. nIlI lÍ \ffi sz.aponx lou ó ntún)réroka t is bizonynrn inkább ilyen
jö\'cdelclllh njtó edénye knek. mi nt \lmsztnli tnrgynknak tekinthe tjiik .

n

A l. lÍ mszwln . vnlnm int (l kel ' hek. pohnf:lk és knnn:í.k terit ő; nl. első le lt:í.rbnn szinté n nugyon szereny sr.:imbnn szeég)' a brosz, ké t .'lranyos. ké t csipkés keszkenó s
re pelnek
egy nrnnyos k en dő !\2. egész. Ezek ből egy nrnn)'os rtbro..<;z
és ke nd6 m !\ is nagy é l1é klí, d ísze." dnmbjni fe\sz.erelésii nknek A telÍtők 1675 -re j ele nté ke u)'en megS1.aporoctna k. il
e kko r tizenhé t kUlö nfé le szónyeget is találunk til. egyházközség tul.'ljdo n:íban .
Az 1703 . é" ről kUlö n feljegyzését isme rjli k meg !ll. ele·
nyészett ko loz.s\l:1ri sze.ntpétcl; egyh!1zközség ing6stigni nnk. Egy része lll:!. is m egtnl nlh.'ltó. de lIagyobbára nem
használalos: m ás részük régebb el.'ld ásr:.l ke riill. Ugynnez
\lolt n sors lI I S I O-ben !IZ 1796· b.'l1l beoh1ndt kolo7.S\lnri
lengyel unitnriu s egyház czUsn nnyéclnnk.
M i nd ezek ből :l.Z hí nik ki . hogy ti. ko lo1..""ár; unitllli us

egyhnzközség kle n6diumainnk ala pját a tul njdonnbn :1tme nt. ne m lUig)' szánuí. hajdnni ró mn i kato likus egyházi
fe lsze re lések ké pezté k. Ezek m ti .. 1644-ig is sZllporodttlk,
de még Ilng)'obb gyampo<h'isuk;lI tllpnsztlllj uk n X n. száznd \légén. A gyar:lpodlis és n szükség liltal ké nyszelítetl
e l:ld:ls kö \'e tkezté ben II kle nódiulIl -I\I!olll:lny hull:\lIIznS:1
17 11 - 17 között n legnngyobb. Inne n fogvII tíj.-n lassú gynmpodiis következik , m íg 18 1O-ben :\ szii kség nl. egyhiizközséget líjr':l mlgyobb e l:ldásl1l ké nyszelíti .
K öz l e nd ő j eg)'zéke ink é rté kes adalokat nYlíjtnnnk :lbb!lll
II te ki ntetben is. hogy néhá ny egyh:\zköZ.$égiink be:t XV IlXVUL sz!lznd b.'ln még ko lozsv;\fi egyhd?köz....égilnkból is
jutou nk kle nódiulIlo k. A z sem l t~ h e tc tl e ll . hog)' egyikmIlsi k rég e lado tt darabunkra \'nl:lIl1el1'i k közgYlijlt'mé IlYben vagy IIngyobb mnglíngyújtelllé nyben fog V:llill11elyik
műtö l1 é n etíró rá is me rn i.
Ne kiink minde nesetre II? a cé lunk, hogy :I közlendó öszszeírásokkal fől eg még meglevő becs('s e mlé keink: történt>té re minél több viliigossfigot de rrtsllnk.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Kőváry László (1819-1907)
A2. "unitérius e l 6dö k ~ sorozatban most azl a KO-

váry Lászlót ismerjük meg, akI gazdag irodalmi tevékenységellejtell ki és valtozatos életutat futolt be. 61
_ korabeli - lapba frt, bibliográfiájo 316 munkáJár61
tesz emiltést, mégis életének csak egyetlen átfog ó
isme rtet éséről van tudomás. melyet Márk! Sándor egyetemi tanár. a Magyar Tudományos Akadémia
tagja kész itett . Ezen eml ékbeszédben azonban sok
ismétléssel és bőbeszédűségge l mutatla be a 19.
század méllatlanul elleledett unitárius történeHróját.
A csa lád - Márki szerint - kézdikővári e red etű .
Kozma Ferenc úgy tudja ("dr. Kőváry Lászl6" Ker.
Magv. 1968. 3. fOzet.) , hogya család a Bethlen
Gábor telepltette hajdúkkal , a 17-ik században költözött Tordára, ahol történetlrónk is született . Apja, József, szűcs volt, évtizedeken át céhmester, ki földműveléssel és szől őt e rmeszt ésse l is foglalkozott .
Anyja sepsiszentgyörgyi Miklós Katalin, négy fiú és
két leány édesa nyja .
A család, bár szűkös anyagi viszonyok között élt,
mind a négy fiút iskoláztatta .
Kőváry László iskolai tanulmányait 1829-ben Tordán, az ottani unitárius algimnáziumban kezdte.
1836-tól a kolozsvá ri unitarius kollégium növendéke
volt. Tanárai közül (Szabó Sámuel , Darkó Mihály, Aranyosrákosi Székely Sándor) Aranyosrákosi Székely Sándor útmutatásait követte, ki előbb matematikust akart belőle faragni. majd helyesen fölismerve
képességeit , az irodalmi pályára indItotta.
Pályafutasának hátteréül alljon itt a kor törekvése,
amely a magya r nyelv behozatalat, a nemzeti irodalom löllendOl ését és Kolozsvár irodalmi középponttá
válását tekintette a legfontosabb feladatnak.
Kőváry azon kevesek közé tartozott , akik anyagi
függetlenséget élveztek és Igy kiszolgáltatottság nélkül áldozhattak Irói kedvlelésüknek. Anyagi fOggetlenségét házasságának köszönhette . Ugyanis 1854ben házasságot kötött kiadója, Tiltsch János un okahugával, a gazdag patricius család leányával, a
nagymOveltségO Knausz Johannával. Életüket gyermekáldás nélkül élték le. jgy sok utazás és kOllöldi
tartózkodás tette változatossá élelükel.
Kövárynak nem volt állandó je ll egű állása .
Márki Sándor emlékbeszéde sze rint ügyvédi ok levele ellené re Kelementeikén , a Slmén csa ládnál házitan'tóskOdott, a lányokat történel emre, a fiut elemi
ismeretekre tanftotta . Kozma Ferenc emUlett munkája szerint aktiv részese volt a család társadalmi életének. Bő alkalma volt látóköre szélesltésére és • ismeretségének bövftésére. Dr. Csiky Gábor az Elet
és Tudomány c. folyóiratban (1970. 11 . sz. 482. ol d.)
Kőváry marosvásárhelyi házitanftóságát amUli , melyet Kolozsvá ron titkári állás váltott fel.
1848-ban Szemere Bertalan belügyminiszter kinevezte a statisztikai hivatal titkárává. Mint ilyen, a
pénzúgyminlsztérium adatoit dolgozta fel.
Btil Köváry a politikára fordltandó Időt elveszettn ek
tekintette. az 1848-as események őt is a politikai élei
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felé sodorta. Jelen volt az elsO magyar parlament
megnyIlásá n, tagja oz országgyOlés löllratát Bécsbe
vivO követségnek. Résztvevőj e volt az agyagfalvi
gyűlésnek (1848. okt. 16.). Bem "tábori történeti jegyzö"-jekénl résztvettt a szabadságharcban. ahol feladata volt dr. Csiky szerint (Unilbrius Élet. 1969. 4.
sz.) az ,,adatgyOjtés a szabadságha rc megirásához:
A sza badságha rc leverése után Köváry elóbb Kelemenieikén. majd Szentdemeteren rejtőzköd ött .
1850. szeptember 4-én logták el. Elóbb Marosvásárhelyre, majd Kolozsvbrra vitték, de - ujsf:r.glrói volta
miatt - Urbánt61 kegyelmet kapott .
1851 -ben Pesten a Budapesti Hfrlap tárca -rovatvezetője, majd a Pesti Napló és a Hölgyl utár munkatársa.
1852-ben Kolozsvárra ment, ahol a Maek-féle öszszeasküvésben való részvétel gyanújával letartóztatták, de bizonyllék hiányában szabadlábra helyezt ék.
1854. március 12-töl volt Erdély északnyugati megyéi nek múzeumi ti sz t vise l őj e, négy évre rá az El ső
Magya r Altalános BiztosItó Társaság egyik igazgató•

Ja.
1869. októbertöl a kolozsvári népszámláló bizott ság elnökének választották, tiszteletbeli l ójegyzőj e
és közgazdasági elöadója lett Kolozsvár városának.
Mindezeke n túl állandó-és lőloglalkozása a történelIrás.
Köváry politikai állásloglalása változó volt. Kovács
Miklós püspök-cenzor, helytartótanáesi tag liberálisnak mondta, s emiatt nem nagy jövőt jósolt neki.
1848-ban forrada lompárt i, majd 1860-tól Deák Ferenc
politikájáva l azonosult. Széchenyivel együtt vallott a,
hogy meg kell menteni az ország nemzeti jellegét, ha
kell, még az alkotmány részleges leladá sával is.
A nemzeti e rőt a löldbirtokban és a kózügyek gyakorlásá ban látta, s tiltakozott azoknak Idegen kézbe
juttatása ellen.
Kőváry megitélése szerint a korabeli történetIrás
nem állt egyenes arányban a nemzet törekvésével.
Elltélte az adatgyOjtésnek a gazdasági élettel szembeni közömbösségét , valamint azt. hogy a korabeli
történeti rás csak a tényekböl levonható tanulságok
tudománya , s hiányzik belőle a történelmi bölcselet.
Kóváry vallotta a történelmi kritikára törekvés szükségességét de helyet adott a történelmi képzeleterónek is. Ezz~1 magyarázható. hogy krilika nélkül elfogadta a régi történeti róka t és O székely hagyományokat.
Erdély és Magyarország közötti ell ent éteket a gazda sági kOlönbözőség_kben látta. Abban , hogy Erdély a kis-Magyarország , a nagybirtokosság hazl1ja .
Kozma Ferenc a Keresztény Magvetőben (1908.)
Kőváry történelemszemléletének kialakulását az emberekről aikotoU véleményéből és bújdosása 01011
szerzett tapasztalalaiból vezeti le. Az eseményok kohójában látó szemmel ismerte föl azt a lélfönntortó
erőt . amelyet történetl munkáibon mindig el61érbe
helyezett .

K6váry azért frt, hogy tudatosftsa a Bach-korszak
bukásával a nyelvében és szokásaiban újraébredö
magyar szellemet. Azt bizonygatta , hogy a magyarnak van önálló m űve l ts ég e . Az ázsiai ősmúveltség
csak annyit vesz át az itt talált európaiból - mondja
- , amennyi összeeg yezteth et ő nemzeti jellegével.
Nézete szerint módosítás nélkül semmit sem tehet
elfogadni és az idegen etemekkel gyarapodva,
az önálló fejlődés útját kell jámi. Civilizációnk - folytatja - nem idegen származású. A nemzet szelleméből ered , s a nemzeti királyok, fejedelmek és főurak
termeiben csiszolódik.
Kővá ry történetfrása ennek az elgondolásnak volt
hú tükörképe.
Munkáinak megírását hosszú évek adatgyűjté
se előzte meg _ Búvárkodott a marosvásárhelyi Teleky·, a gyulafehérvári és a gr. Kemény Samu gerendi könyvtárában . A Teleky-féle könyvtárban erősödik
meg benne a gondolat, hogy Erdély múlt jának föltárására szentelje életét.
Már említettem , hogy Kőváry sokat utazott. Megfordult Párizsban, Bécsben, Csehországban. Ezen
útjain ismerkedett meg a külföld biztosftási rendszereivel, melyeket itthon is alkalmazni kívánt. 1858-tól
a biztos ftás eszméjét irodalmi úton is propagálta.
Köváry történeti tárgyú nagyobb munkái az alábbiak:
- "Erdély történelme I. - VI. kötet" (Pest. 185966.), mely másfél évtized felkészülésének eredménye.
- "Székelyhon" (1842.), mely Márki megitélése
szerint határozott lépés a történetírás felé . Benne
Kőváry az 1841 . évi székelyföldi tapasztalatait adja
közre. Megjelenésében nagy érdeme van a kortárs
Brassainak.
- ,,Magyarország története nemzetközi helyzetünk
szempontjából" cimO munka a Magyar Történeti Társaság 1883-ik évi országgyűlési javaslatára születik,
mely pályadijat tűz ki az ország fönnállásának 1000ik évi méltó megörökítésére. A pályázatot Kőváry névtelenül - 11 füzetben adja be.
- "Erdély régiségei" (1852.) cimű munkában Kő
váry az .1848-as szabadságharc alatt bejárt Erdély
réglsegelt mutatla be. A munkában le ir 35 helyet a
dak,- a római és a hún korból. Bemutat 7 bekeritett
várost, 9 használható állapotban lévö várat, 2 fellegvárat , 79 várromot, 14 ép kastélyt, 9 templomkastélyt , 29 régi egyházi,- 14 régi világi épületet és 21
hadjárat emlékét. A munka második kiadása "Erdély
épftészetl emlékei" cfmmel jelenik meg,- az előbbi
nél áttekinthetöbb beosztással.
- "Erdély fÖldje ritkaságai" 181 festöien leirt nevezetességet felsoroló munka.
- ,A szabadságharc története" a csatatéren iródik
114 kiáltványt és rendeletet bemutató mellékietteI. '
- "Száz történelmi rege" (1857) az irodalomból és
a nép ajkáról gyű~ött adomákat tartalmazza.
- "Történelmi adomák" (1857) 138 történelmi adomának foglalata.
- Bemutatja ,A millennium sz~zad~ban Erdélyben
kihalt főúri családok"-at, melyben 25 grófi és bárói
család kihalásá ról nyújt beszámolót.

- ,.Erdély nevezetesebb családai" (1 854) d mmel
257 nevezetes erdélyi családot mutat be.
- . :,V~sszaemlékezések a lorradalom derültebb
~apJa l ra (1~~8) cfmú munkaja a szabadságharc 50..
lk ~v~ordulolan emlékezik vissza annak derü bb

naplaira.

se

.- ~ mill.::nnium korszakát adja .A millennium lefoIyasa~~~ torténete és millenáris emlékalkotások"
munkájaban.
c.

- Bem~tat!a .A nemzeti fejedelmek korának ma-

gyar csaladalt" (1860).

- . Elkészf ti a ,.Biztosilás encyklopédiaja"_t, "Erdély
statlsztlka.,a" -t.

- Be~U!atja "Kolozsvár sz. kir. város lakosainak

~s . lakas~lOak az 1869nO-iki népszámlálás szenntl adatait (1870) és ,,Kolozsvar közigazgatasi fejlő
désé" -t (1889).
•

Ir tankönyvet , néprajzi tárgyú és valláserkölcsi jellegű munkákat.
Megírja 21 unitárius család bemutatásával ..A magyar unitariusok történetét a XVIII. és XIX.sz.-ban.
Több tanulmanyt közöl BrassairóI.
Kiveszi részét az egyházi életből is. A kolozsvári
kollégium felügyelő gondnoka, főtanáesi tag , felolvas
a David Ferenc Egyfetben. Az egyházat anyagiakkal
is támogatja . Könyvtárának értékesebb darabjait az
egyházra hagyja. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 1901-ben a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá avatja.
Érdemei közé sorolandó a kolozsvári köztemetö és
a sétatér rendbehozatala , a főtéri templomot körülvevő épületek eltávolitása, a fellegvári oldalon lévö birtokának felparcellázása és avasutasoknak - törlesztés melletti - eladasa. Már 1854-ben sürgeti egy
"eszményi múzeum" felállitását , részt vesz az Erdélyi
Múzeum megalapftásában (1859), a Magyar Történelmi Társulat és a Székely Történelmi Pályadíj-alap
munkájában.
Valasztmanyi tagja az Erdélyi Gazdasági Egyletnek, kisérője és kalauza Jókainak erdélyi útján.
Márki Sándor megitélése szerint Kőváry emlékével
irodalmunk nem foglalkozik érdeme szerint. Pedig
olyan történetfrói munkásságot fejt ki, amely egyedül
áll a magyar irodalomban. Erős elemző és alkotó
erö, kiváló értelmi tehetség, nagy idők nagy tanúja,
első összefoglalója Erdély történetének, így forrásértékű munkáival maradandót alkot.
Életét 1907. szeptember 25-én fejezte be.
Magyarországi unitárius egyházunk, - .melynek
hivei többségükben ma is erdélY' származasuak - ,
Kőváry Ülszlóban egyfelől a szülőföld korabeli bemutatójat, masfelől az unitáríus múlt egyik feltáróját
értékeli. Amikor az ország fennállásának 1100 éves
évfordulójára is emlékezünk, nem feled~e~.hetünk
meg az unitárius Köv~ry Lászlóról sem, aki torténeImi munkáival az erdélyi magyarság ezeréves tennállásával és magával a millenniumi ünnepség bemutatásával is foglalkozott .
Emléke legyen áldott.
Kelomen Miklós
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" Aki hisz énbennem, ha meghal is él!"
(Ki volt Dávid Ferenc?)
"Múrvúny u o bor h elyé be, Ita f ffm&fnarad It ffUf:m,

Eu méim gy(Jufk lme legye" f:m ll:hjelem '~
(Br. Eötuös J6zl1f:fj

"Ak i ped ig a z öTöké Ie t, hogy megism erje nek

Téged, az egyedül igaz Is tent, é. aki t Te elkü ldtél,
az ÚJjézus Krisztust!" - volt a hagyomá ny s ze rin t
a ha lhatatla n eTdé lyi refo rmáto r legkedvesebb bibliai idézett t.extusa , a me ly ró1 il legszfveSEbbe n és a
legtöbbet prédikált, Megism emi-szá má r a-elktste lezettséget jelen tett az irá nt, a ki t m egismert. Ez a
megismerés hitben vált lá th ató va l6sággá. Olyan
hi tben, a mely sz áműzö tt ma gából minden olyan jegyet, a mi a ká r egy kicsit is érin tette volna az irra -

ciona litáo (a j ózan ésozel

ellenkező)

ba tárát! "próféta lelke, fennkölt s zelle me", hogy til ta kozott a
p16h krisztusok ell en ;
nem tudta befogadni
és elfogadni a három szc mélyű,
de mégis
egylényegű

jobbján vagy balján
fog~e ülni, vagy az már
el van adva előre, vagy
J é zus közvetíteni fog·e
az ő ügyében ? 'főle ez
idegen volt, mert az
ilyen világ más, a megismert igaz.ságok vilá-

Istent ;

ga, az

boTUSnók ajtajait, felgyújtva máglyák tüzét,
lesújtva hóhérok pallosaivaJ! Csoda-e, ha
annak a hit- és lelkii smereti 8za ba dság-vágynak
lett mártírja , amelyiknek töTVényét 1568-ban, a z
lévő

Tordán tartott

országgyűlósen

fo-

gadták el, és amelyet az egyházak, valamint a p0litikai élet hatalmaskodói nem tudtak soha
megemészteni, még csak lenyelni sem!
Dávid Ferenc csak hitt! fgy mondva és írva csak:

HITT. És tette, amit a hite diktált. Ez a hit csill ogó tiszta volt, mint az erdélyi hegyek olda lából kibuggyanó fOTTások vi ze, amely még tele van élet.tel, fri ssességgel , fideséggel, amit még nem szenynyezett be a hordalék, a tis ztátalan élei s alakja.
Akik ílyen forrá s vizével enyhítik sZ()TTljukat, vagy
ülnek le melléje megpihenni , awk egy életre JTlegrészeg01nek" és "nen1 fáradnak el soha" és ..Többé
meg nem szomjúhoznak ," Hitbkben , é letvitelükben
fó1eg nem.

Áldott erdély; hit gyógyító forrásvize!

A.

R.efollnáció megújuJást61 teThes s zázadában ,
amIkor a hitnek ttlze helyett gyakran Jobbant feJ a
teret és hatalmat veS7:tétt katoHkusok vagy a genfi
ltirelmetlenségükró1 híres kálvinisták által meggy6Jiott máglyák lángja, nagy merés-zség. egyeneleli vakmerlí!lég volt azt a szellemet amit Dávid
Perenc képviselt, a Pandora szelencébm kiengedn;,
mert n.em lehetett azt tobbé oda viggzaesalogat ni.

12 UNITÁRIUS ÉLET

n.em lehetett erős z akk al . ké nyswritksscl scm!
A vad Bá th ori restau rtici6, mert má s .,rncggyőú1'
erő ne m volt birtokában , olyan hit mcgújítáBáért,
a mit ncm t udott felfog ni, pedíg a J ézusé volt, Déva
vár a börtö nébe zá ratta, ahol 1579. november lS-én
megha lt . A hagyom ány szeri nt (a katolikus Báthariak ugyan is mindent nyomtalanul igyekeztek eltü ntetn i, hogy viselt dolgaik ti sztá nak tes8e71ek,
látswdj an ak J börWne falá ra prófétai j öve ndölést
írt, m ely szerin t: ,,Holtom után a ha m is hit BahiJonja összt: fog oml a n i!" Egy bo rtaJmakkaJ teli világban egy egys zeru hit micsoda erőt tud adni!
Dávid Ferenct!t nE::m az

érdekelte, hogya ti oztftótGzbe keTllI-e, lste n

messzi nek. barátságtalannak é rezte a z isten
- Krisztu st ; a bosszú álló, haragvó lsten türelmetlen
e ll en felei,
keresztényi mivoItukból kivetkőzve, ellenségeí lettek, megnyitva

Erdélyben

Sőt ,

ebből

fakadó
cselekvő hjt világa, az
életet teTemtő hit orokkéva ló világa! Milyen
új e 400 éve. erdélyi
hit!

Ki volt Dávid Ferenc? Csak köve1iií tudják. a
vi lág még nem i!JTTleri eMggé, mert az évszázadok
folya mán mi ndíg igyekeztek, kíügyeskedni a val~
lá s é9 kultúrák történelmébó1 awk, akiknek é rde~
ke ezt megkívánta, Ma is sok jeiét látDi e haszta lan, szis zifus zi pr6bálkozásának: médiákbtJn , konfe ren ciákon, vallásos ősszejöveteleken "megáll II
tudomány" 1564-000 , a kálvinjzm u9 erdélyi e1íg...
m er ésével, és "k:iejtik" az érlékteT'emtö protestant izm us tarsolyáb61 az egyedüli magyar f61cl6n fJZÜleu.'1t egyedOJl mU&'YaT egyházat, az U nitárius
Egyházat mindenestő1 ! De hinnünk adatoLt Dávid
FeTenc példája nyomán, hogy az emberiség újra és
újra felfede-ti a Pandora hit-s zelencéjéböJ kis:Zók6tt
szeJJem dávidferem:eit , vaJahánys7.or a hit nevében csalnak, lsten nevében szél hárnos kodnak ,
Jé'tUS nevében csi nnadrattáznak, fóldi halandókat
(JegWbbszőT éTdcmteJenOI!) élve bebalzsamoznak
egyházi, poHtíkai hatalmi pozfó6kba, Iassao-la&-san gyarló ístenckkel népe::Ntve be hit.-életeI'einket. Dávid Ferenc régi és ój keTesztény kovctóÍ
tudják, hogy ennek országa most van eJjovendSben, és szembeh elyezík ezzel a legegyszerUbb hit
világát, amely Isten hez és Jé'..r.ushoz vezet.
Ba lá zs; László

Ifjúságnak
1. J ézus egyik tanfl.vn llya.
2. 66 szent.könyvet t.artalmaz.
3. A zsidó né p lakhelye.
4. A sze rtn rtások végzöi.
5, Az Igé ret fölc\je,
6. Mine k nevezte J ézus H e ródest.?
7. J ézus édesa nyja .

I

-\.

i
I

I I

I

I

8. RUtJl menye.
9. Mózes felesége.
10, A bölcs király,

11 . Az özönvíz ttÍl é l ője.
12, Ezzel halászott András és Pé te r ,
13, Jákob egyi k fel esége,
14 . Mózes könyve inek összefogla ló ne ve.

A vllstagon szedett négyzetek betiiit összeo lva s~
va megtudhatjótok mi volt Mózes k őtá b l ái ra írva.

=l

I
I
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Emléktábla-avatás a dévai várban
November l5-ét, egyházalapfl:ó má rtír püspökünk halálának é vfordu I6j , 'í.t , egyházunk kie me lked ő eml ékn a pjai között tartJu.k szú mon .
Az idei mege ml ékezések l egje l e ntőse bb ese ménye novembe r 9-én a déva i vá rba n zí\i lott le, az Erdélyi Un itárius Egyh áz kitii.nö sze r vezésében .
Mivel szere ncsém volt j ele n lelUli ezen fi re ndezvényen , heszámolón1 ma l megkisérelem feli dézni fi
he ly szeJlemét, s a fe l e m el ő e ml ékünne pély mozza natait és hangul a tát.
Szép, új emléktábla felavat.ására ke rült so r
Dávid F erenc többszö r meggya lázo tt, szétzúzott
korábbi táblája helyébe, má rtfrom ságá nak je lképes cell ájára,
Maga u.tört.énelmi Déva, fi fólötte maga sodó mon~mentáhs vá rh egy, II romos vár-udva. r , benne egy
kunaga sió személyiség, fl mi Dá vid Fe re nci.lnk
e,'.' 1Iékhelyével, az egyetle nnel, umely fl vőr gazdag
tor~éne~éb61 az e nyészet fö lé emelkedik, a nagyság
máig ki su gá rzó é l'zetét kelti az e mbe rbe n . Ezúttal
megilJ ető,d ~tt csoport.ok töltötték meg fi teret, s
megre ndlt(j é rr,és .volt látni fl hi téhez, nll'iltj á hoz
va ló ragaszkodás Jeleké nt egy re növe kvő e mbe lfoIyamot, ?m~l ~ ott kígy?zott a vár ne heze n megközeHthet6 útjU Ul , hogy tlsztelegjen nagy pil spökHn lt
jelképes s írja e l őtt .
Majd megkezdőd ött a nagyszabást'1 avut:óU nnepély. KIS László , he lybeli lelkész üdvözlő szava i
uiá n, 1..enb'Ve, szívb61 szólit a l 85. szú mú é nek :
"szívemet hozzád e mele m" akkordjai II romok
fe lett ,
Két" költclIlény: .IIIYés Cyu la : "ÓC!:l a törvényho.
zóho~ ős Re ménYlk Sá ndo,': ,h ód ás" ihl ete tt tol -

m ócsolása fog la lta ke re tbe dl'. Szabó A,·púd , fllj egyző gazdag gondolat.isógt\ nvutó bos?' CI t, mojd
dl'. Szabó Pál, fögolldnok és Iülszo lI i Jó .. e f, bu dapest.i lelkész megi ndító húngvét W m ge ml ko~
zését, S a koszo r (lzós ünn e p lyes aktusót:.
Az e rdé lyi egy ház ne v be n dl' , Szabó Árpád flljegyzö és Andn\ssy György, gyház i tn nócsos,
Magyarországi Unitá riu s Egyhóz részéről Kás zoni
J ózse f, b udapes ti Il kész, dl"_ NyiJ·e d i Szabolcs
és dr. Lőri ncz Ernőné, O Dáv id F ere nc Egylet o.l ~
nöke és fllt.it.kóra he lyezték e l o tiszl:. let és III g 111 lé kezés koszo rúi t ,
A zá r6éne kké nt felha ngzó ; r e be nned bíztu n k e~
leitó1 fogvit" méltó befej ezése volt o várbeli re nd ezvényne k. A felejthetetle n ha ngu laUI (ln ll p ly III .lye n áthatot.ta u jele n le v6K t, oz ozonos szell e lnl~
séghez va ló ta rt.ozós nagy é lmé nye ott vib rált nz
a rco kon .
Szómol'nra kiUö nös ké pp e rné lkezetes IlInrml
nrindez mive l l'l e mcsuk egy ház unk ntl~t'Y pi lhllllltdt
é lhe tte;n á t., hanem sze m Iyes é lménye im egósz
so ru is fel idŐzŐd ÖU. bennem , his )'. fi llto lkol"OT11 né·
há ny e m lékezetes esztendejét Oévá n töltöttom,
Cyerme ki ké pze le te met egyko r mcgro go.dt::lk II
cso nka vá r falai s a h OZZltj l.l k f(ízőcl6 blllj6slntü Ui !"t6nete k. A m ÓI"tí l"UfII , o btl Jl ucloi 6s il voló$11gos, S
cnnek kéz~e l foghllt6 bimnyoss<1ga : 1.1 .vt1~ , !ItTf.!
I{(~sz t,e tte k , hogy miudeT! ~ . gz úgát bOJdIJ (1II1, s
minól többet tudjuk mcg Ul. ogy kor vo lt v(hlük61t
élet 1'61, SZOIl vedéaei 1'61.
Az (lnllcp i I'e nd zv ny d lul,6 n ti holyi r o{ol'lll ó·
tu s temp lombun, ökunl enikus istclltiszl.ol It.ol foly~
totódott. A dévai l"efOI"lUIHlls , s ti vCI/d g llllit til'i us
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hn-e ' ..nfol"'lII megtoitotté • $Zép, XV. '''zadi

.l.-pom éJ>''ilt neooN>TMn-noogób

:ts tem-plo'mOt.
l\olesár Sá:ndOT. ma."-osvásártu:~:lyi es'J)Cres szol-

gáhta otán Kány'di Sándor és Pilin.sz;1(y
JÁ',n os nT~teit és a2 anitári1:ts teológiai hallgatók
éne :an el&dá 5á~n ' ét kAnont és Dávid Ferenc
éne ét, lU .Mjnn hAlát mindnyájan"- t hallgath $l tto

-meg~

A% j:stentisz:telet Áhitat:át fokom a zá.T"6éne ként
felhangzó i1tmnnsz, abban a templomban , ahol
soha aulőtt nem h.allhattam nemuti imán a~
pedig stlrdn iiregford'Oltam ott valamiKor, hiszen
:refonnÁtosna'k kereszt;eltek, ott 'konfirtnált.am. s
<:5a-k feln6'tt koromban, csa]ádi tnd.íttatá.sra lettem
U"nitáriussá.
A felemelő imnti-=Ietet követ6en linom ebéd
ván, 1\ XVTJt századi ferencrc:nd; kolo:sto:rban~

Dáuid Ferenc

ÖY'8mmel tapa.S'~lt.3lm, hogy ait eltnÓ.l t é'V'ti ~lt
t'\YomorgattatáS31 után fiatal, elkoteleteu. .s:te:r7.e_
~k ts világ;ak I\jro jövőt építenek. Szerény lehetőségeikhet képest árva ts félárva gyerrneketet tanít,a,n a meg magyaT szóra.. nevelne emOOT'Ség1-e.
A magyar történelmi egyháza dé'9"ai k82ŐSSég~
, együttérző, segítő összefogását, az azonos célért
kíi:zdő rna.g<ltartását - túl az () )mené S'2ellemén _
at erdélyi magyar sorsv,áHaJás S'1..ép megnyilatkOzásána éremm az egykori magyar lOsV"áros mára
má r elidegenített közegében..
Úgy érzem, hogy a dévai ernléltt..ábla a~a~ imnepség gondQI.tiságában ts érzelmi tölttsében at

'Onltátills szellemiség Dá'9'ld Ferenchez méltó kifejettse volt.

Dr. Lőri_nez Ernoné Kelemen ndi)ró

(1520 -1579)

Adjunk hálát mindnyájan
AdP>!< hálát mindnyájan
•
lU alya Urlstennek,
És mon<fJUnl< dícséretet,
nt teremtó Ist".,tlnkneI<,
Kl egyben gyUjlbn most minket,
Hogy innepet szenteljOnk,
És szent igéjével eljfJnk.

Ennyi sok romlásol<ban
És sok verontásol<ban.
lU kegyetlen ördögne!<
JIyen nagy dihősségében;
Tansd meg az te táborodot
És te sz".,tegyházadot.
Az te gyan6 fiaodot.

Kegyelmes atya lsten!
Te vagy Úr mindeneken,
Ki megjelenté<! magad
Szent igédben itt ez földen
és sok csudatételldben,
Az te áldott fiadban.
o kegyes odvezítookll en.

Világos~s ""'" minket
lU szentlélek Jstennel.
Hogy mondenkor IOrodökölJék
BennCInk az evangyéfíom;
És erlSsltsd meg Uristen
lU te áldo!! igédvel
Minden tévelgések ellen.

Légy kegyelmes minékCln
Az te áldott fiadért,
lU ur Jézus Knsztusél1,
, sz".,tséges megvá~6nkén;
és ne álli bossZút mora~unk
lU nagy hitetlenségnek
FenelIHes sok bGnelén.

Jgazgassad elméjét
Es minden tanúságát,
Vezérel]ed útját. nyelvét
lU mi leI·ki pásztorunknak;
És oktassad elméjeket
lU te szent beszédednek
FIgYelmes hallgatóinak.

De szentelj Illeg bennOnket,
Bírj és segfts meg m.nket,
Gerjeszd fel mi IeIkOnket
És az mo gyar16 szMlnket;
Hogy téged meyisme.t,essOnk.
Seg~ségOl híhassunk,
éked hálákat adhassunk.

Tarts illeg mi-nden td6ben
MInket az igaz hitben
És igaz enelmében
Az szent evangyéliomnak.
Légyen foganatos k6ztOnk
lU te kegyes beszéded
És mind&n lóra intésed:

Hogy sok népek tehozzád
Megtérjenek bjJnökból.
És téged szolgáljanak
lU 6 sztv6kból. lelkökból:
Hogy mond&nek omádjanak.
Csak téged tiszteljenek.
Hogy örökké élhessenek.
(1560 - t570)
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(!nnrpt roet:.orunJr I4punk ulolsó Smmd41(l1 Idén, 1996-oon em1.tkeztünk orvdgsurte hon{oglo1ásunk
1100, érfonWIQjár6L A agG szerin)~b m6dján Egyházunk is kivette részét ünnepúgekúl,
Itürtinónyo klto], f!I1ll.eRed. dlkd. tolsónak és elgonclolkoZÚJlóTUlk köuetkezzen
meg egy írás a. KeJes?t.én:y Magvet6 1896-()$ milkniumi sz.ámóbóL

Millenniumi gondolatok
lfi tar1ja fenn az embert az. élet kl1zde1m ei közt
az embemek adott. idó \'égbatáráig? Talán saját
ereje; de hisren az. erő az. aD)-agi és sreUemi em·
ber egyé ni-;égiben igen gyakran, 50-'; legtöbbs~r,
a.ránJiaJanul oszl jk s az eros aka ratnak nem mm·
dig áll eros kaT rendelkezé 'kre s az. egyéni em
bár fobm)djk a me.g-rnegujuJó k'iizdelmek által, de
3z.Qk ban ki is merülhet s ellankadhat ideje korán s
a termésret rendje szerint épp akkor gyengül. fogyaÜi"onli mjko r az életfentarlásra nért arra legöbb c::wkség \ "01na, úgy m int az öreg korban..

Ha az en> helyébe az önhWolom Cogalmát helyez,
zö.k, ezzel a 5mroOgatott embernek máT éppen
kétes értél"Ú segiJyt nyújnlDk mert az önbizalom
,'ajmi g)alnan nem fedezi az erő foga lmát és elég
,k u.n
~ ' h-ecs n
- I'
sa• <::zo r sapt
magaDa:e--ere
\-ezel.
Tehát. talán a tapasz talat az emberi élet aron
fam tartó E ~lkore. mdy anDak lehető jólétbe n , lehelÓ bossnj tartaUMt bizTosit'?
De hiszen sokszor igen fontos dolgokban ellenkeúj tapaszta1ato1aa lÖ!Iénik. hivatkozás s nem ok
néJkiil kérdés mend fel arok helyerige felót
A tapasztalat az egJ'énj emlékezet körében, ha
- oly Luu\"en
:
" lS ana
, Iaít, azeshe;lr9Cge"
t- meg
DfUJ'(ja
teJje s:oégé1 ki nem mentheti,. mert az események
létesh é ' ére kö zi emiikiid6 tényew'K oly sokfélekép-pen ,-etOOnek osszes hogy az eg)-beveiésnek mindig

uj mozzanata s \'taJamjnt a száJJH)JrnáJ a
határlalan, s a végiclenig Ieljed, ugy az
en is a permotalio Cel nem mmjtbató csé
tyeknek rilba rik tényeziij~"é, de ba ez esé1ye.k
4J töl cgjik mind pontosan s hibátlanul felszámít,.
halOK is lennén.e · akkor is a tapasztalat egymaga
- el eg
' '.-édel em es
- sgm'. - eg
' az em bert
U k ' g nem _., -ot.na
fenyegetŐ w szedehne.k e llen, meri az· ember haj-landó magát eg}1 kiváltságos ténynek tartani., a
m e a tapasztalatok ered ményei nem a lka lmaz .
h aJÓk... A ki fflZéI)-.-= "CEbb, elóng;~áz.óbb~ elÓsebb.
szel _
- ebbs mint embcnál'sai, pedig csalódik
s mikor an his zi, hogy a si'kos heh-en ÓVal(lS3n
jár~ hao)'a t.-bomJok roha n .."esredelmére. Talán az
C&l'éni jelleg);; z 'aló bú ragaszkodás annak ápolá·
sa. edzi " -eg a küzdől és segíti gyó~Jemre? Az eln'éni jelleg lészl us n áDba t gyarló sajátsigokból is
az.on
átöröktön elói.tél.ele~ babonák ,>ilág~
nyoman. láthatjuk.. és mégis mindezekhez hú ra·
gav.\codáss', ' legyiin k?! Amde JIIeg kell gondolDD~ hogy ezen jelleg lényeg, s ha kjj. liuk , az
egyenl oJnik IIvg be nne _ A helyes DE\·el.és ilyenre
ikm [gg ~ána lko w i .soha., hanem a magokban ve~yt ~e~16. VP ;r~yessé vá Jható m1ajdonságo knak
ud~05 uaDyl fogjelelni s arokal. az ala nti C"ZR1 októl
fdslbb c:zé~ra ~n:=)endi s ~ p. o. a ma lc aes s ág01
a ); lla"a 15. e 'Eoye\·e váJtona'la . a beves=-éget le lke-

lehet.

-

,!gi.

sedéssé, a határoz,atlanságot óvatossággá és igy t0vább,

Ámde mindez épp oly kevéssé biztosit fenmara.
dást az egyénnek az élet 101zdeJmei közt s nYit
utat a szabadulási a s a végieges gyöz,elemre, mint
a bölcsésret elméleti tételeinek szigoru a1ka1maz.á.
sa az élet gyakDrlati terén, meri a kitartás a küz·
delemben vesrleséglól. veszteségre vezethet, sem a
te.betsége~ sem a sz.erencsét nem pótolhatja s az
elóbbit csak fejtheti, ha meg van, utóbbit helyesen
ha!=:ZDálhatja feJ, ha az kináJkorik A lelkesedés
végvesúlybe ragadhat s az óvatosság eg}"1Jlaga
attól meg nem menthet, s mindezen tulajdonságok
az egyénben nem is k11lön-külon cselekvök és mun·
kások s ha az óvatosság a lelkF;scdéshez csatlakozik, darab ideig azt méTSél<elheü ugyan, de eljohet
a perez és ez a percz mindig közel van , a mikor a
Jelke·sedés az óvatosság-tanácsolta utról letéritbet.
A gyennek szüleihez simul, érzi, hogy azok védel·
meWi és ha \.alahol .. ugy azoknál biztonságban
"an Azt, a mit a gyermek szülei iránt érez. mondjuk gyermeki H.eretetnek; e s z,óra erősebben dobog
sziV1Jnk , édességét é.ezzü.k még az aggkorn ak a sir
felé hanyatló véghatáIán is. pedig ez az érzés nem
éppen az a mi a nagyobb. vagy éppen felnött gyermeké :;züJei iránt s nem is teljesen az, sol. kevesebb annál, mint a szüléknek gyermekeik iránt
való szeretete, De a mennyei os<::.zhang egyes részeit vajmi nehéz elemeznünk s egymással összeha·
so'Dlitásba hoznunk
A szeretet nem egyszeile le0::7 azzá, minek érez·
zük. keuiethen anyagibb, majd mindinkább szellemibb lesz, hasonlóan a srindás és illatozó \irág.
hoz, melynek gyökéTSzá1ai más DOvényekétól alig
mP@<ülonhöztetheto"'k, de kelybök Hinekben pom,
pázik, amely gyonyorl<OOletó illato! áraszt. S vajjon annak tudata, hogy nem vagyunk elhagyatva.,
hogy oltalom nélkü1 nem ~711köJködÜnk, az ember·
re nézt nem állandó forrása-e az erőnek. mely
nagy és kis dolgokban egyformán érvényesü1?
Az a ki egy oJy pallón megyen keresztül. melynek karfája ...an, bizonyára azon mác::képp lépdel,
mintha a kada hiányoznék; a ki a tengerben mesz·
sze beu.szik., biztosnak érzi magát. ba egy csolnakot tud maga mellett. A társadalmi élet ~ ol~o~
czéljára alapult s az álJama1kotás sem ma s culból
tön.ént , A gye! mek bizik a szülék védelmében ,
bizik a barátok, rokonok támogalásában. ba arra
sroroJna elöljárói s a köwn.o:ég jóakaJ'3.tábao, de
bizik saját erejében is, a felnőttek biznak a 1O~~ny
,,'édehnébe-n., sreretteik oltalmába n, szerencseJokben., Ug)'esr.égÖkben. Tehát bizalom S oltalom az a
két sarkpont. a melyen a <:zándékok és tetvek
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megfordulnak. sike.n1Ijenek vagy ne sike.riiljene.k,
valósuljanak vagy ne valósuJjanak.
A biztonság érzete ugyan még nem v~ódi bi~.
tonság. mert az ellenség erősebb lehet, ~nt a ~.
Iyennek tartjuk s fegyverünk talán gye~ge~b, mtnt
a minőnek gondoljuk, és ha sok csapast l S fogott
fel , lehet, hogy egy ujabb, eTÓsebb csapást ki nem
fog állani. Az ember ismételte.n csal6dván feltevéseWen. keresve keresi a csal hatatlan oltalmat s az
ilyen lélekben való keresés az a magas ut., mely a
foldi élet ködleple felett az eszmény tiszta légkörébe \-ez.et. A mit a természetben nem talál meg, keresi a társadalomban, a mit a családi életben hiában keresett, talán megta1álja az állam kötelékében, a mit neki a magány nem nyujtott, talán meg·
adja a közélet, a nyilvánosság, 3 kit az elmélkdés
nem tett bölcscsé, azt talán a gyakorlat fogja
hőssé, vagy legalább mesterré tenni. A mit a fóldi
élet semminemü körülményei közt sem a nagy természetben, sem embertársaiban fel nem talált, fel
nem találhatott, azt nem sziinik meg keresni s
\-égre is megtalálja a mindenek felett uralkodó legmagasabb lény oltalmában, melynek fogalma vele
született s mélyen lelkében rejlik. e fogalom, mint
minden más fogalom is s az ezek kifejezését eszközlő nyelv, a szerves élet törvényei szerint fejlő
dik. nem ugyanaz csirájában, a mi virágjában, holott lényegileg egyazon, csak benső történetének
változati fokait nem tudjuk , nem tudhatjuk, ha
veJok behatóan nem foglalkoztunk.
Sejtl1nk egy fruényt a fellegek mögött, majd látni
véljük, uwbb megértjük, hogy láthatatlan s ekkor
ruszl1nk benne igazán s bizzuk magunkat teljesen
oltalmára. Féljük és szeretjük, majd megismerésére törekedÜn k, utóbb belátjuk, hogy a véges elme a
végtelent fel nem foghatja s ennek tudata nem
hogy távolitana tőle, még közelebb visz hozzá , szeretjük és imádjuk.
Az igazán vallásos, ki feltétlenül bizik Istenben
és ez a teljes bizalom a mindenható fölényben oly
erőt önt a hivő és bizó lélekbe, mely csodákat mivelhet, a hit és bizaJom csodáit_
Ez a teljes bizalom Istenben az a csodás erő, mi
az embert fentartja élete nehéz küzdelmei közt a
neki adatott idő véghatáráig. Szent István, Magyarország első keresztény királyának legendájában olvassuk, hogy a midőn éjnek idejében a felbéreit gyilkost fekhelye közelében meglátta, így kiálto~t fel : )la Isten velünk, ki ellenünk", és e szóra a
~kos fegyverét kiejtette kezéboi _Ime ez is példáJa az istenben való amn feltétlen bizalomnak.
rnely a csodával határos dolgokat mlveli.
Z~gnak a harangok a millenniumi országos istentiszteletre. Sursum corda! Közömbös érzéssel
hazafi e haran~ugást nem hallgathatja, hiszen e
ha rangok az uJonszülötteket életre szólitják s a
~ol~t elsiratják s ezek közt történelmünk neves
es ne,:t.e.len höseit, kik dicső csatákban hunytak el.
Az , ki a csatatért vérével áztatja s a ki onnan
tob~ az élóKkel vissza nem tér, ha serege csatát is
\reszlt, nemde még akkor is győztes, mert legyőzte
on magában a halál félelmét s a halhatatlanok
dícsfényét ölwtte magára. Udv neki! Üdv követői
nekI Igenis, emeljuk fel sziveinket s a zug6 haran16 UN ITÁRIUS ÉLET

gok hallattára adjunk hálát a Mindenható k
azért, hogy népfajunkat s országunkat egy ez : .
ven át megtartotta, történelmének feless~ e:
dicső napjaira ébresztette, a boros napokban mu
engedte elcsüggedni, a kellő időben nagy em~e~
ket támasztott, védelmére s a haladá s utján v~6
örvendetes el őme n etel é re höseket és bölcseket
közmüvelőd ése fejlődhetett védelme alatt hatalm '
gy.arap~a~tt, bol~ogna~ i~ nevezhet~ magá:,
mmt Bela ~evtelen Je~zoJe. I~ : Felix Hungaria.
Ezen ezer ev alatt h any nep es állam nem érte
végét!
_ ~ népek teme~e ~agyob~dik és felettük siri éjJelokben csak a történelem VlT3SZt. Tapjok lealkonyodott s új napok nem kel feL És mi az élök föld.
jén a honfoglal ás évezredét Ünnepeljük! Rebegjük
el tehát Istennek buzgó hálaadó imánkat ezen kegy.elmeér~, m~gasztaljuk érette nagy nevét teljes
SZIvvel es lelekkeL De nemcsak köszönnünk
hanem további oltalmát kérnünk is kelL Egy új év~
ezred láthatára nyilik meg el őttünk tele bizonyta.
lansággal, tele árnyakkal. Legyünk vigyázattal az
őr?kre , a kik mindeneknek tudtára adandják, a
IDJkor megvirad. Minden évszázban egy-egy ár4
nyék lebben el s a végtelen időnek egy ujabb láthatára világosittatik meg.
Kérjük hát Isten oltalmát a jövőre s mutassuk
magunkat méltóknak ez oltalomra, a hit ereje, a
szeretet er énye s az erkölcsök tisztasága áltaL Hitben, szeretben és tiszta erkölcsökben erősedjék
szeretett Magyarországunk az ujabb millennium
kezdetén!
A hittel együtt jár a szeretet elmaradhatlanul s
a hol a szeretet nem munkás, ott nincs vallásos
élet. Szeresd fele barátodat, szeresd testvéreidet, a
közös hazának gyermekeit, habár nem is egy nyel·
vet beszélnek veled, csak a szeretetnek egyazon ér·
zetével viseltessenek a közös haza iránt.
Századok óta éltünk együtt jóban , roszban egy·
iránt; békében együtt müveltük a haza fóldjét,
harczban érette együttesen küzdöttünk , vérünk
védelmében összeelegyedett s e százados testvéri
viszonyt néhány év viszálya, félreértései megszÜD4
tethetnék-e? Bizonyára nem. Ime látjuk, tudjuk,
mik a teendők, s ezek a mi teendőink, melyeknek
teljesítését magunknak kell eszközöini s azt nem
másoktól kell várnunk_
A vallásos érzést mélyen szivünkben kell gyöke~
reztetnÜnk óvakodnunk kell mindennemű erkölCSI
romlástól , ~z erkölcsök tisztaságát meg kell őriz..
nünk az élet minden körülményei közt, a testven
szeretet erényét ápolnunk kell. hogy a ~ö,zös hazá~
ért éljünk és haljunk, annak szellemI es an.ragt
javát együttesen eszközölve, tántorithatlanul blz~a
Isten oltalmában , s iJyeténképpen magunkat meltókká tettük az oltalomra s Isten oltalma az, mely
az országokat és népeket fentartja a küzdel~n;
nehéz napjaiban az államok életének adato~, Ido
véghatáráig, melynek mértékét évezrek alkot:J ak .
Velencze, 1896. február hónapban.
Gróf Kuun Géza
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költőnőink

Ürmösi Károlyné sz. Kántor Gizella
(1880 - 1938) unitárius esperesn é
Az aJ á bbi ve rs a "pár szál vi r ág" című kötetbe n
jelent meg és 1934 novemberében hangzott e l a k o·
lozs vá ri Dávid Ferenc ünnepségen.

Imecs Szabó Donka
Több antológiá ban jelentek m eg novellái vers ei
festm é nyei több kiá llításon vettek r észt. Ö~álló kö:
tete m egjele nése a lkalm ából kös zöntjük a költőnőt.

Déva vár rabja

lma

Alkonyodik.
A nap lá ngolva bukik le
S mint a kiomló vér, mjndent pirosra fest.
Ős Déva várá nak búcsút int a sugár.
Sze ll ő sóhajával lassan közeleg az est.
Mély csönd ü l a váron ...
Csak a fák Iombaji suttognak, mesélnek ,
Tovább adogatva a mesét a szélnek.
Égi . óreg vándor hallgatja a mesét,
Súgarait búsan hullatja szer te-szét.
Enyhe, nyájas fénye hadd ömöljön oda .
Hova örömsugá r nem vi Uan már soha .
Sötét börtön aljá n, ott. ... ott len n a mélybe'
Tűzben égő rabszem fúr bele az éjbe ...
Úgy didereg. fáz ik, oly gyönge már teste,
Rette ntő e magány ... S zö rnyű örök este ... !
Agya láztól lilktet - ott feks zik a szalmán ,
Ti kkadt ajka remeg, fogyott arca halvány.
Nehéz verítékes ős z fürtös homloka ;
Aszott sárga ujja törülgeti róla .
Percig megcsillannak, mint hegye a tünek,
Parány fényszilánkok s új r a tova tűnn e k .
Mint szomjas a nedüt , ra bszeme úgy issza;
Oh s zent világosság! Oh csak te jőjj vissza!
Vak a sbtét újra ... Jó volna pihenn i ...
Ri ngató áJomba n újra s zabad lenni De nem lehet., nem tud , oh az emlékezés ... !
Nem lehet pihenni , ideje már kevés.
Emlék simogat.ja, emlék ügy kínozza,
A múltnak képeit mind elébe hozza ...
Szívét kese rűség mar cangolja, tépi,
Teste roncs, lelke fáj , de hite a régi .
Délibábos tu ndér a játszi ké pzelet. ...
Számyaira veszi : átszáll bércet, teret ...
SWKe Szamos-parti drága otthonába.
Hol most sáppadozva hull az ős z virága.
Ott látja ... most jőne k , .. éppen most konditják,
Oly édes, isme rős harangak s7"ólitják ...
A nagy templom előtt gyule kezet várja,
Menne is, sietne - de hol a pa lástja?! ...
Erejét feszíti s fóltil a kór ágyon,
Reszket4 kezével keres, kutat vágyón ...
Rett.enve foleszmé l: nincs palástja. nincsen!
"..'1egfo~zlOltak t.ó1e, de van drágább ki ncsem.
Isten ajándéka, lelkemben e mély hit ,
Melyet a szenvedés csak tisztít., csak mélyít:
Sem a pápák k31rdja kereszt s h aláJképe
Nem! Az .Igazsagot. semmi ról nem tartja.
Irtam, mIt éreztem s hirdettem mit érzék
S kik, az ig~zságérL lelkemet ig). vérzék.
Hanus larutóknak óSBzoomlik tana!"
HJdeg k6be vési for ró baUyúdalát ;
Ceodá..s hlttel látja jov6 diadalát. ...
&rt.Qne éjj be égi fény sugárzik .,.
Fejt' I('hanyailik. teste mru- nem fázik
Múlt és jelen ninea má r, ni ncsen ~mmi kinja;
Mf"nnyel hang csendul • biztat6an hivja:
.ToLLTf· bízlak eztán'. uli, lIuSdn.lk ft:nyében,
lMWld Fue/fC lelke, OTOk dia6ségben!

Nem a pe rle ke dés , á hitat vezérelt
D e fe lej Is tenem , n e csak é n beszéljek.
Bár az, hogy p á rbes zéd , nem e gészen pontos
Anna k e lle n é r e, mit e lmondok - fontos.
'
Tudom , ne m szavaid , tetteid a lén yeg,
Ha kell m e gbocsátó, vagy büntető lé nyed .
Úgy hisszük, szó l az Ú r ; e z csupán elmélet
Embe r n e m hallotta soha bölcs beszéded .
Ké rdése m is le nne, bár úgyi s jól tudom
A kérdést maga mnak k e ll megválaszolnom .
Bízvást hittem , s hi s zem , h ogy hite lbe kapta m
Amit k apt a m azzal jól k ell sáfárkodn om .
Mert hi telbe k apta m tóled az életem
Lelkierőm , hi tem , s némi teh etségem.

Hittel áldottál meg. Hinne m keU tebenned
Hit nélkül elnyerném méltó büntetés ed .

Hiába volt mlinkád? Te sem vállalh atod,
Kemény büntetésed és sem vállalhatom .
Megs zűlettünk,

s kapt unk kétféle érzelmet
Valóságo n t úli gonosz és jó lelket.
Rejtett gon oszságok elhallgattatás a,
J óságos lelkekn ek ki tá rulkozás.;
Szunnya d ó é rze lme k , - s ha elfe l ejtődnek
Parancs odra is mét fe ls zínre ke r ü ln ek .

A művészetekh ez tehetséget adtál
Ezé rt cs erébe cs ak e n gedeimet vártál

Arra köteleztél, hogy ne csak felfedjem,
É s n e cs ak h a s ználjam , d e továbbfejlessze m,
Parancsod fe lejtve e ll enedre tettem,
Érde m s ze rint vá rom méltó büntetése m .
Igazs ágod lenne, ha ezért bűntetnél
Amit adtál n é ke m , minde nt viss zave nnél.
Ha mindezt feledne m eszembe juttat a
Dé li ó rákon a templomok harangja .
Csilingelő, vagy tán m é lyen zengő hangja
I mára késztetőn e s zembe juttatja.
De könyórülj rajtam , tekints d gyarlóságom ,

Felej tsd val óságon tú li

vágyődásom ,

Sokszor e ltévedtem , mégi s bízzál benn em,
S e nged elrned ké rem , hogy j 6váteh essem .
Minde nt össze vetve: ha ne m is bű n telen ,
Kemé ny éle tú ton téve lygőn s zun t.ele n ,
Csak mint a jósághoz, hozzá d imá dkozta m ,
S n em mint bo88zú á JJ6 Is tenre gondoltam.
F ogd keze m és segíts, h ozzá d imádkozom ,

Ál dásod kisé rjen legvégső utamon.
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A beregi fiatalok

életéből

A Kelel~Magyarorszagi Szabade~ Pro~:~lá~ Kör !C,úsaga ~s
bekapcsolódott az UNIK o~gos tal~lk?zoJaba es ~ ~. d~lega·
ciójavaJ kepvisetette magát. E~~e h~~k . az. UNIK Ifj~sagl alko>
tókörel is. Remélhetóleg betölti hivatasat es összefogja az alkot·
ni vágyó unitárius fiatalokat.
A hódmezővásárhelyi nyári táborozáson is 3 ros deJegació
vett részt Újdonságnak szám it. hogy két beregi unitárius cigány,
fiatal is képviseHette magát a táborozásban. Nagy esemény a
proíestáns kör életében. hogy a beregi fiatalok ~Z o~ágos ~4
fós hollancfIai cseretaborozáson 2 fővel vettek reszt JUI. 6-19-19.
A szabadelvű protestáns körhöz igen közel án a remonstril.ns
szellemiség. ezért örömmel vettük a kapcsolatteremtés! a ho~

di nyugat-keleti irányu szellemi áramlás mellett volt egy keletnyugati ideo}6giai hatás is. A hagyomány szerint a lengyel unita.
rtus hitléritők hatására bontakozott ki a remonstrans szellemiség. lényegében csak a szentlélek meg"élésében kDlönböztek
a lengyel testvérektől . Felemelö érzés volt a rotterdami remonstráns templomban ruvasni az egyhazalapitó atyai<. név.sorát A ta.
nacsterem falát a nevezetesebb remonstrans személyiségek
arcképei díszitették.

land testvérekke!.
A fiataljaink etmondták. hogy nagy étmény voh hallani a remonstráns egyház megalakulásának történetét. A t6-t7. szaza·

lsten ajandéka lenne, ha itt Seregben is ilyen szabadelvú közösség lémjelezné szá,.do!<on át a tiszta jézusi hitel
(Beregi)

A fiatalok onlétük alan megismel1<edtek a holland taj szépségeivel és nevezetességeNel az ősi remonstráns közösségek
kultúrája va!.

A hollandiai remonstránsok
A hollandiai remonstránsok. más néven anniniánusok Arminius tanainak követői. Nevüket egy
1610-ben keletkezett okiratnak köszönhetik, melyben "Remonstrance" cím alatt negyvennégy pap
írta le véleményét arról. hogyan egyeztethető össze
az istenj mindenhatóságba betett hit az emberi felelősséggel és a szabad választással. Korábban Jacobus Arrrúnius (1560-1609) volt a legfóbb képviselője e nézeteknek és Hollandián kívül még ma is
ismertebb az arminiánus elnevezés. mint a remonstráns. A remonstránsok tehát Arminiust követve hatásos nyilatJkozat.ot írtak annak az álláspontjuknak a védelmében, hogy az embernek fontos szerepe van az Isten emberre vonatkozó szándékainak megvalósitásában és Ist.en mindenhatóságának tudata nem szabad, hogy megakadályozza az emberi felelősség felismerését. Kifejtették
azt az álláspont:jllkat is, hogy Krisztus az egész
emberiségért élt és a toleranciát és a szabadelvű
ség elismerését kívánták az egyházban. Ebben a
reformáció egy. a reneszánsznak és Erasmusnak
(1469-1536) köszönhetó áramlatát képviseltek. A
Remonstráns Szövetséget 1619-ben alapít.ották
AntweJ penben azután , hogy a Remonstráns papok-iól megt.agadták a i<>vábbi részvételt Dodrechtben a Nemzeti Zsinaton. lu ö nézeteik elfogadhatatlanok voltak a Zsinat többsége számára_
Nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz. de ér.demes itt megemlékeznünk a zOOllegiánusokról". A
"remonstrálás" után több éven át száműzték Hollandiából a remonstráns papokat. A papok néll...-ü1
maradt gyülekezeti tagok egy része, világi emberek rendszeresen össz.egyú.1tek hitük ápolására.
llin'allásuk nem volt és a t.eljesen sza bad vélemé.nynyilvánítás alapján álltak. Jelentős szellemi
moqaJommá váltak, tevékenységiiket a papok
visszatérte
után is folytatták egészen a IS. század
•
•
•
vegelg __ _
A remonstránsok nem emeltek kifOgást a Hitvallás eUen, csupán annak hatalmi érvényesitését nehezményezték.. 1621-es, majd 1940-es saját hitvaJ1 UNIT..i.Rn;
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lásuk nem mások elleni fegyver volt, hanem afféle
háromszögelési pontok személyes hitük számára.
A felvilágosodás alatt es után egyházuk létszá.mában kicsiny maradt. A 19. sz,á zad végéig azonban
jelentösen növekedett , mert. tradiciomilis toleranciájuk és az új eszmékkel szembeni nyitott.ságuk
miatt az egyház a modernizmust el tudta fogadni
A modernizmus a tekintélyalapú vallás ellen k-üzdött. A - véleménysubadság alapján - az lsten és a
világ elvá1asztásával szemben a köztük fennáll ó
hannóniát hirdette.
A 20. századi fejlödést megújuló közösségi érzés
jellemezte és a szociális felelősség mélyebb érzése.
Ez többek között a liturgia megváltoztatásában és
egy új Alapszabály kidolgozásában (1928), majd
egy új Hitvallásban (1940) jui<>tt kifejezésre. A pa·
cifizmus és a szociális kérdés k-ü1 ö nooző megítélése
akkortájt heves vitákat eredményezett. A IL Vliág·
háboru után felerósooött az ökumenil-..--us mozgalom. 1948-ban tagjai lettek az Egyházak Vliágt.a. ' ak.
naCS8n
-

A remonstTánsok célja olyan egyház fenntariása.
ahol helye ,Tan kti1 önooző egymástól eltérö néze:
teknek is, A .,Remonstráns Szövetség" nemzeti
egyház, bár kicsiny, hiszen mindössze kb. 10,000
tagja YaD.. Ugyanakkor sz·ámosan kötödnek az egy·
házhoz olyan személyek is akik nem írták alá a
nyilatkozatot, de rendszeresen résztvesznek a gyülekezet életében és felelősséggel viseltetnek iránta.
Öket az Egyház pártoló tagjaiként (friends) hivatalosan nyilvántartják. Negyvenöt gyülekezet műkő
dik szerte az országban. AltaJában minden gyülekezet független és saját egyháztanácsa irányítja. A
l..-üJ.önoozó feladatokat nagyrészt a gyülekezet tagjai végzik, akik szabadidejükbó1 időt szentelnek a
vallásos életápolására. Legtöbb gyüleke:retnek ~gy,
vagy több férfi, vagy nru papja van, fó-, vagy testfoglalkocisban. Néhány gyülekezet még a.
monstráns Református Gyulekezet nevet vlseh ,
ami az eredeti Refonnátus Egyháual (ma Holland
Református Egyház) való történelmi kapcsDl at.ol

RE:

idézi. mc lyb61 n Hc mons l.rl1n s Szövots g kifejl6dő lt.

szem Iyes hitre he lyezik n
hllng$llIyt. Ami összckbLi őket: nz ,.Alupszubtily1.[1 1". Ezen I.ú lm e n őe n legtöbbjilk személyes hitvn lláslh írásban is kinyilatkoztntJn, nmikol' o közösS g tngjávó válik . A remon strónse k ne m mindig
é rt.enek egyet tdrsndul ln i kórdése kbe n ~~ hite lv · k ben, de egyeté rten ek ubbün, hogy uz UJszövetség
II ze ne tc ne rn váln szthnt.6 cl oz egyének csoportok
S fl nópek konkrót vá ln sztti snit:ól, vagyi s I.ngocljl1k
a z e leve elre nde lés t. A Biblit\ra ügy tekinte ne k,
mint om in e k fe li s m e rh e tő "e l vnnciáj a von moi
Ic Wnkben. Egyházuk olynn formá n m(fködik ,
mint egyes lllc tek szövetsége. Az egyes gyUle k · zete k csa kn III függetl e ne k egymást 91. fe lsóbb hatn lmi szervUk, püs pökségiik nincs. Ugy je ll e mezh et nónk őket, mint akik nz unitá riu s eszm ket legkövet keze tesebbe n v · gigvitté k.
Aki az Egyh á znak (Szövetség) tagja nkor lenni ,
a lá kell írja az ,Alaps zubály"- t. Eme lle tt mu má r
nom köte l ező, de le írhut.jn sze mé lyes hitvalló só t is.
A re rnonsLrán sokná l gye rme k s fe ln őtt keresztelés is von . A mcgk resztelt. gyermeket ne lll t kint.ik gy ház lllg nak . A gy nne kek kereszteléséve l
cs upán köszöneWket fejezik ki llzért, hogy II gye l'me k sZ lIl et sétál Is te n gondvise lése ulaU. á ll , Má s
egyháza kl ól eit rően az Úrvacsorát feltétel nélkül
bárki szá m" ru ki szolgáltatják, nki "ti szte le tte l
részt óhajt vonn i n J<ri sztussll l vn l6 közösséget ki fej ező sze rI (t I'táson" ,
A I'C mollstrán so k

rt

A gy{tlc~ez~tck képvie l6'i évente kéts'1,e r öS81..egy(iJnck. Ef,"}'lk o lko lommu l oz orszá gos szi nLO
egyez~eté,st és döntést. igé nyl6' sze rvezeti problé má.
kal. V I I.f.lt~d.~ meg. II másik alkalommal áltnl á nos
ne mzetkÖZI ké rd sekbe n jutnak I) mzeti szintet
megegyezés re, Az egyház közös ügyeit. fi szinté n o
gyülekezetek tugjuiból á lló nemzeti végrehajtó tesLU le t inté zi .
A. ~zö.ve.l.sé~ heti lupot od ki, amely az egyházon
beitH I, k~llönböz6 véle mé nyek vIlIIá sos IIlcggy6'ződ _
sek klfeJt.ésé nek fórulIluk nt szolgál.
A Re rnonst rá ns Szellli n :1ri~m, me lyet I6311-be n
Am szl:e rdamban a lapította.k, 1837-t61 a Leideni
Egyetem Teológiai F'nku ltásának része,
Az egyházi és társada lmi élet külö nböző területein szó mos bizottság és intézm ny míi ködik , me-

lyek a tago kat, a gyU l kezete ket és az Egyházat
szolgillják.
A gyü le kezetek be n gy l'észt szorosan vett vall ásos é le t folyik, amit mi t.e mplomozá s néve n fogl alunk össz~, má s részt sze mélyes ta lólkozások egym óssn l kisebb-nagyobb körben, diok6nu si tevéke nység 65 tógubb é rtelemben ve tt bib linórá k, melye kne k célja megtalá lni a vallá s mind enn api éle tben voló. szerepét és a me lye k ke rete konfe re nciá k,
llIunknblzottságok , á hitntok, különös hangsúlyt
he lyezve n gyerme ke kkel és az iljl\sággal val6 fogla lkozás rn vasá rnapi iskola , hétvégi kirá ndulások,
k zmOves te vé ke nys g, vallá soktatás, stb. ke r t.e i

között,
dl', DArd6cz-"6d o r An(lrns

A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Nöszövetség
I-Itir mszék le!;népcl>cbb unil 61'iu s gyillckczelc a sepsi szcntgyörgy i. II nb~ L 1888-ban még II közeli Ki lyén leá nyegylll'izközsé!;e volt , l>zúzncl llnl-. köze.pére lélcksZfllllfl Ill ő r
700 f'ölé emelkedcH. A Tll Li 3300 f6s !:\y Ulekezet élén 1973
III Ttil 'I.. ÁfOl1lelkész áll . S1.6Tvil nyként ide tartozik Kov(.<.;ll1n fUrd6vóros unitúrius gylll 'kezele, vn lumiru II leá nyegyhtízzti vi\ 1t Kilyén rnnroknyi egys ghrvóje,
A sepsiszent gyö rgyi unit ál'lul>oknak I'égi tUmuk kezdeit

vul6.11I v Ini akkc)!', amikor 1990-be ll templomépftésbc foglUk Jelenleg It IIlllgll"btl 16.,6 IOlllyOI mtir csel ép fcdi. dc
unyngi nehézségek miatt n TllUnk:UflIük még csak felénél
IlLItanui.:. A'1. ~ pftk ez s kezdeténck esztendejében nyolc Iclkc1'o asszony LijjMles'l.tclle 111. 1949-ben messzUnlctctt n6lwövetségcl. Elnökn6,'é dl', AI/Jert liI/li nyus(lfj ns olvos n6t
vdlnS1.IOIU'ik. A több mint félszóz Ingú szövetség szoro.. cc;yilllmúköd st ainkftolI ki a kolo/"svtíl'i ullit6ri us n ők 
kd é.~ re lld ~'1.t resen r~,zt "tsz 111 UNOSZ (U nill1nus N6k
O""1tígoS Szö"ets~gt) Inlálko/ói ll. Kllpc~ol nlol alnk(lol lÚ.k
kl MSli:L1 ~S nmcril-.m egyh, ZkÖl.össégekkel. melyeknek
III!!Jnl megs1.e1veliék II sepsilm: nl györgy l asszollyok tí llnl
kC:Sl hclI ké1 imunk llk I. Ultbldi él lékcsílésél. A bcvétd lIugy
lé!'o / él n Icruplomépfl·sr' fordrlolHlk . A n6szövcIS g tn~lIi
1L1 chI'! ~~1I1111 0;1 I II t:tvn .. ti vetési S kélhctenkélll gylilnek
:",'''e cg)'tlt llétclk all1l1 cg)'hlÍ1 l énekekel IlIUlIlIIUk, 1111 d.
kOlfml-. , nl ululánus g)'h I IIngYJnim\k élei I I ItLl IUnfLk
ft.! o lvtl\ \0\.:.11 vUllY ti ru ngy ul IQl lé ne lem II "esebh 116010k.
Jl'ullnl-. leneIt Id ~ lIl-. . :Lleli I ~ gcsebbt k pechg S'1.nvultllokkI11

teszik meghittebbé nl. estékct. H:tvontn egyszer lendélu lónt
szerveznek, melyekrc fé.rlitlk is eljárnnk. Ilyen olknllllflkkor ti l'é~ztv e.v6k számu 40-80 fó közölt mozog. Rövid
tihílal és 1 ~ l e kb6 1 fílkudó éneklés ul án a székely osszonyol-.
finom kUn 6sknlácsOI lesznek :IZ tl.."zlC\lfn. melléje forró leál
kOl'l yo lgutnflk . A közössé.g tagjai nelllcsak hilUkbcn akllr!luk m egerősödni . honcnI iSTllCrdC ikcl LS h6vitcni krv nj k.
Ezél'l összcjövclcleikl'c gynkmll hívnnk meg vendége l ő 
nd6knl. Elóndt'is ul án I'c ndl>zerint ajlíndéksorso l:1.s kb VC Ikezik , Aki ill ~orsjegye l vásnrol. mindi g nyer vn lnmil.
Al. tlsszonyok szocití lis munk. I is \'égc7.nek. Mcg ltílognlj!'ik és scg rtik lll. elárvult id6sekel , knr csollykor ~SOl~IlI 
soklll k szflcnc.k ~s l1jlímlékozll!lk . Ncmrég n lokod i LIlHl ádu s örcgollholl luk innI-. ~y líj l ö tl e k hnsl.I1till I'uháko!.
A vtíl'OS m6.s vu ll fclckczelú közösségc iyc l jó viS7.o ny·
bnn vnnnllk . CZI ékosen bi zonyítja . hogy szcrelclvendég:-égbe hrvták (IZ eVlLng lik us nőket és II rcfornuÍlus <lnl:1. .dAt.

njllos IlZ unilAaiu s ~yUlekeze l kö7:öl>s 8u: ,.(lgy6 és
len ni nkul' asszon)'ui 1-.6z/)1I I. cv 5 II fi /lln1. llll biir n több-

Il yire lIyugcl(jlLS uny:1 k s 1IU!:lynlanlúI. mindcnl l~lc~les/II~ 1.
a1é11 , hogy I:\lLyu ik és unokáik II 57.övel:- ~ IURJ/u vá vtilJlIlIuk Tudják. hogy II rOIYUllllLlosst1g c;snk UI n p6~~, ss,,1 érhel ő cl. Ilemélik, ho~y UI Ini I. nwjd lov6bl hcu)! Icsllld
1\

hllnck és nL CSl'.1II nek.

NnfQr Uul zs
(Snpsiszo n I K'I'örgy)
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Sárosiak találkoztak
LZ 0' auguszlu, 17-18-llm hOlOhMók n mogyo~ro~akOl_
LeglÖoojuk h.JIOIII, o hWO szóm, hiszen ., '011 ., elsO lolul'lol~oZÓ (reméljük nOm Ol uIOI,O), mog OZlOn mlllllOOnlOnOrlumOI
SQm UllneplUnk mlndon Ovbtll, J
flloghlvón (\ ll1inden söroslnnk kedv s tilmplom, és oz ~l6t·
I SO~O'Ó kopjol k ,'lIil II mels,ol-I vonOl. dfszelgell, ~lüI o
progmm es ogy Ide,el Mo,e. könyvéllól. • hóllopon ped'g Ady
ndre ,Ho ,om gyak o 10luh'O ' címa köll.menye ÓlIOlI.
~s gyüllek.' moorak. h.larokon bolOhill és klvDlrOl o 1010"
nyos, kis Iolubo,
A III. sz ,ndbon, o póp I U,adban o,us-kénl emlft II, minlegy Olszez h'mOnn) Iolub n m ls em I(1l1yl unllO,rius ol. A~
191 2.bon o régi kO,epkO,; lemplom helyébe épftoll "ul'amplom
mell II, oz erodellleg Ieijes ogószílbun 10llól keszOl1 homnglób
losson mOr há,~m QvszózOdm lOkini vissz.,
A világ minden glO/Orél hnz.,érOk I H n, szOmbOlon Mlulón
Iolulö'l&noll Isme,10101 hollhallok, I110jd mogloklnlhollÓk az erre
o, olkolomm, o 101u061 összogyO/löll, IObb é'SZÓlOdos hasznaloli 10'Qyok lkollO klóllMst o IOlllpklln melleU; " zereleloUhonbon', EZI egy, a 1111110 nienóriumm emlékezI_lO mOso' kOveUe,

ohol 1ilbbek kOlölI O.óro~ dalárdo eionekolI O"IOlu hl"muszOI'
az ..Egyotlon min~onill1k~ cfmú ::mgöl hlmllUSslnl. At önekOI vo.
IOStlnü ogy, nz U/vl!ógbÓI hozolérl loluboll hozhOIlO hOlD, SZö,egei padig oz egyik 10lu,I I0II110 l,hOllo 01. ZI kOvoUn o ylll1o,
,ekrtIl hozou 11 kis lenyOcsolllole oIOIl_lé.o, éS o helyi lolklO,
bOIllUIOIOSo,
, 18-On oz Onnopllslenllszlelel é. UIVOCSOrtlOSZlós
ulón
annol 00,,0, o falu "OlilIle óllol o lIIi1100_nIOnó"unuu 10'vezeU kopJa1{\!, o 1II0rosvOsó,helyl 90lyol-llooum 10mgó kö, If/alnok 1110vét
A prog,'olllol .zl"osft lIék Székolyke, szlúd Un;ló,;us GIIIIntl,lum diókjolnok szlnvon loson elOodoll MÓrtll SOndor, ROlllé·
nyik Sand0', Abrónyl EIIIII. Kanyóöl Sándor, Ady End". ,
Az ünnepl ebéddel zÓlUló f.lunOpOl r.1II0lhel0log u/abbak /
kövelnl, hl,zen a gyOk rok olszokfthololonul kOllk OZ elszómlOzoUokOI szOld/öld/OkhÖz, Ennok lolón oz egyik legszebb moOnyllvónulósa oz '011, allllkor oz ogylk 01"ó,1II0Z011 szóze,or 10/1
odol110nyozoU ogy alapll,óny nloplOké/okénl, oml061 egy OIIond6
fnluf1luzeUItIOI slerelnénk félrehozni , Islen segedelmévelI Úgy
logyenl

°

Dán faházak Erőspusztán
A Magyar Ökumenikus Szereletszolgélat MenekOllekel Befogadó Atmenell Ollhona ll/abb épOlelekkoi b6vOll

nmu, oklÓllt.!1' 2H-cn. II d ő l!
1'61
1\

S"'(>I~ lot,'J'I.o l gl In t

i\

lll'tlSIlUSJ\tui Mc nokt\ JLot.ll lon/\ d ö

I)!\I\ L<'in\lytu g bl\Ii.IQj'Il1;ni !Jlilul'cL S'r..l\ \1ít,Ő gőp l~ocsL

Gr.r.1!1

t\

ill'Olokolll ds julenúud kc't,t:l 5dölL

1l11Il&.ig, lHlljjlynok
II

ól'lHdmn gtll'dillL l"c rih ű.gy -

tit l) egyh t i

clak

tl\ ~g (I t ti '"

Un ..

,' hfSml}Jok óttl Ibl..)' llIk
I. ut ottani buliigylIIi ..

sttll lllci ilU

~c.re lj'sÍIJ.r"~tt!ln

ni sllcduÜlhtl1\, vlIhUllint UlldtljJoslun 68 EI'6sll\l stll\ n,

ti

MH)!.)'l\l' klllllüniku s · t.l! I'OliJl:J ttl l gl~ lat MCllÜ!c.tI Itoket
U t) I\Jij"tI tló Át II III nllt i OWIOII rí ball ,
lJil't~

Woissl..

fl

Otln l\.in\ly!! tc iJclUgymll'1is7.ll.'l L ti

S'lll'\'lol.sttll~I\I{lt igf\1,gnL6jI\

Lohd Lt\s'd 6 ldk6az. és II
M I\~ytl1' Ök lllllimikm~ Sr.l' ..olol:n,olgt\lu~ l tlllZijlllÓ Tan li·
c:I!t nuk lntOui, k ö~ luk Orbólu\ Szcnt-hl\nyi lIOnti

IHltipijkh{!I.y ... U08 fOglldt, k, A lJdü"Q'ministUn' lUJ~tt)l\y
kís~rol6bün l\IImHlilk: !'tl us lilkr11'1I, a dl1 1l c{tyhdzi lil.·..
~I stü l'veY,I.,t liRIt.kt\l'tI, Cbl'istiu n Unlsluv·Olcsen Ici ..
kl.Íllt & 1~1II Iltl"lilk{\ l'tI JOl'geu 'I'hómscn lelk S1. "1I1.
lHk, A r..'logyClI' l{ör.t rsnsltg hdtlg~'iullli :rttő l'iulll, L Dr.
Vih\I{USl CMbol', II 1IltlfD'IU'()I'~'I.1\8i IIlcl\t'kmWgy rt rel\:!"
IGs h{!I\llD'mhll~"'l rlumi IUlrunlilkfll' kópvhmlhl.
t\ dán ()gy h (H~i tiU~lyS'E.tH'Vtl'1.o l _ u dtin kOl'llldlll' l 1110.
ftul l\8tl\'ul - 11l' 1't) III , CUU'cgYl\ ltott IJ lelll okbol pttoll. ij~t.
~~I'~l.l n köv.{\1 hulsY.d7. I' ·gX7,ölIIIOl\.l l' 1I1:\lllortll úlÜ fullt\7.UL

!\)dnd ku,alL ti Mttl:{yllr Olnllllt,t\ikUlJ Sl.e l'olol l!l.ol ~tHlIl
illik, 1I\t.·II... klllllll~yi Illunkt\j t\ lovábbi rult\dultlih t , A bitlll kllttll kblOI!~gi Ibtrlulkolál!Okl'u (pL Lunflllyu llIolt) lll~
k,lIlllltl:! hl'lyi3 lI-ck, kon.yhc\k é3 lakósl.ób!.\k UIIIU hut6k,
b1.I.'kOOn ll~ éPll\Ot.uklJtJll f()lJ'l I1l1 ni bun al. Ilf. inlctl"!" 'i.

~\~ l~lL·tll!kuhüg.yi \l1'Ol:P'lIm, tlllloly több Utot' volt,j ugúl!l.lt\~::~I hríbon\N 111l\.wkUl~ ti t nini boillcl!1.kodés t. :Jogf!..cLlu
líll,dl~g c!6U Uil'h.l \Vuil!s IlIilli lJr.lc l' U !:lZ~
~,'t.OIU l, ... oh\lllln t II "l'ntlégck... l ti l\'lnij)'tlt' kllUlcn ikul!
Sr'l' fUli\l tn.olijl \tIL Igllt QUl6 Tun 1.'80 lt\j6kozllltln II 8c~
~1'IYI:!]~cr\"t'l.(\t l1\uukflll't'O ll1 ll,h'lil ~8 fl1ll1t1t1ttl ll'Úl "'zul "
1'O\'llI t! III lJorán ,
.{
,
: ..
I
,\ 1IIl\~jll lJ flllltfu 1I(1lcg'dcl IH I.'K "~ 1II 0.' k u~ \:t~ nr Onholl IIl1l1d l.'IHUllli élllt vc!, h06~Z1l611 11 bl}li'~61 ll" t \ II Ut ott IG IIIt'1li'kO Itt.> kkol
'I ,ul\ncp6lyl'!
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/\'" Ullll iJ ps~j{e n Le h ű l L:\szlö ldkéd'l., t\ S'tcl'Ul cls'l.Olgtí a
Iu l.. Igtlzljnltíja kltHlIdlc ti tMI1 cgyhtb.i I!cg6IYI!l.cl'\'iJr.cllcl
lll. 6v(!k I!tll't\n lCl~ Lv 6 1'i lJl\I't\tsl\ggci .j1'Olt S't.1II'tJ8 cgyülLmukÖtil~M l. amelYllck luglijubb ol'cdm611YIJ II fahd zuk
cl'6'MPllSr.l tll fd 61lflétlc ,
Bh'l u \Vui 1i:J bu hl gy lllini s~ le .' k ös~ij l\tój~ be l1 .lhHnl zlll
~:J 1!1.O l'gtlhllU ~ ltl II kOl'lll l1ny't.Ut, őS U ~ NOO .. k (ncm kol'\IIt\ n,y~ :lLi &'l.el'\'uzulck) ll\ u ncl~ tllllIgyl kll1.6s mtmki\iti nul(
Ii" tlk~égus tl gót. Jo'Onlosnuk éM j o l o nl6~ n ok (téllc tlZ t\ttltlt\snl kOl'OI5 ptllcLolt knptstt n ili ulpa sr.tult köl oltllll tl

cgyll UI \1\1 II k~ II(odtítiL.
Chl'Ísliun Btll slcv-OluSI)11 IOLilkltt' gYlll'IIICkkori Cil I Ili ·
kek I'c HtI ~1.6só\'űl ontl ékllr.lot.lo h:tll ll' lldiL 1966'1'11, liliI!kol' Dt1nit btl több utcl' nlllIJyl\1' - l1Ioi Ml.ohll:JitmHutwl
IlIcnokO IL - l'kc1.oLt. Dt\ nitl 110111 volt Ic ll(~lJtti l vo be rogtl ~
d: liUltt'l1! ~~é l't u Ifw lcsr.ol' lIlunlw ónlckólJclI IlI cl!lll l ll) ( ~
l Olltlk 1\ Dl"l M cnuktl lWg-yl 'l'tHllkliIJL (gy 1i1.CI'\'o'l.olL 1'01'IH: bUli gyrtjLötlck l1él1r.t és J'lChUl1 CI1ll1 l. Uclll c:n~ l\od 6s t
l tl 111t1tful6 lIIunkt'ij uk révén ti t é\'ek MOI'thl sok cgykOl'i
1II0110kOlL IIlUlQIt·U ' CK tl IU'lIngú , 1l1\,m;lJl.ltlJtlIL ttlIUHlpolg(i I'"
I'll w lh tlLOlL. KiOllldlo II MUgytH' OkulI\c niku:J Sr.Cl'olut.Ml.ulgt lut MitUl'O llŐ I. oz cUl'ópaJ inlcgl'tíci6bllll, 6s Itlgl'ollto@bb tlcj:{u!ysr.cl'",cZlJLI PlII'tllol'oi cgyikúlIcI, leki nLVl' lIUdL
II lÖblJ ~ V( \M cgyüLlIllÜ\(Öt\ ÓI:H'O, 1IIHel Id ll'ljud lIui s 0 1'8r.li ~
gokbulI (pl. Csecso nlbliJ ) vegzutt, ktir.ös hUllltlnil:lt'lu lJ It, 1
ltdnlQkl'll is,
1)1" Villiguli j OtU)OI' dll tll1llitk l' lIIov,kötiJ':ÖlltO BII'h'
W Ch+:i

lu

ti

Hlini s1.lol'

tlSl!zon,)'lllIk U ~ Itd o lll

nyl,

(lg

t1lnylijtol-

IIlllgylll'()I'I!Ztigi lII cnc!cü ttugyl-51 IJzdlo öMs'td bgltll ó

kthlY"kiliti vl1 nyI..,
ru. Ollhonb{Ul Jt' lonl cl{ lB gyc l' tl\ u l~ luldk, M...ghnl6
volL IMlli. nhogy aHIolIukOlt lD'cl'lIl ek('k II 8 'w tll ezt! d o~

tJlIll tlVlll'l!lil\yJ f6kQldlJdl, il{tl r;ga ló116JOk " t\~t' lé8é \'e1 (·,'kt·
zoll bnt l yt~h'811ik kör.öU, é1vcgyO I\'u l't!I!r;L véllek tlZ unne pt! til.lll S UZ lt1.t. kth'utO' lulsr;cnlélésc n
Ö.t hll "'011.. lupnszl:llnl , hogy ti kb>tcl :.100 ... t' lHleg kbr.ütl,
1\ köl'llY kbl'il 1000lckcr;oluk \lcr.ctt1i If lfl &llll, vOltulIIlI I /I
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Al..l"-e l

"liM.. '" t'n lwk ,l t.lltltltl"- IllUltJ 'I, JI' ll'ne,
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htn·<'IllI. h,' >IJ IIIIIJIII. Knv ..:'" A n.lr. II ln.) 1J1ft'1t'/J fr'lJ l1I
~lllllí l,.nll)'vt' 1 uilu' l)' I'),)·I bt'lI jt'"!t~ nt 111<'1(, '" UI IS 1)('",It"
l' Ihrlt) M,I!l)'11I.)1 I !lnn n U d ~I(lt', t l' l\ pl II I.llIl·!mllhbnn
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OklqbQI 27~4n korü lt SOl' Qgyl1ézközsegOnkben n
IClkÓ zbQlklnl<) ilnnops6w . Bencze MÁrto n pOspök
1011< ró 6r'O, Orb6kné Szent-Ivr\nyl Ilon n lőlegy ző
I 10lvo$ln n közgyrJIósl loQyzlSkönYVOI, molyből oz do.
r(ill kl, hogy nz ogyhllzkö2sÓg lemondolI v6lnszl61 lo.
gr'i r<)1 65 n lelk 52 klnov z6s61 n pü spökre bizIn, nml
Iti n fololvnst\ srn kOt'(J II n pü spökI kln ovoz6si Imt. Ezulri n B nczo MrI ri an püspök MI. 5, 13·14 nlnplÁn
bll zdlloll n lolk SZl, hogy legy n gyrll okozelén k
s61n 65 vllr'igossr'ign, lovllll br'i logyon mog mindeni
I)ogy o s1.0 rOl elb n ogybonőll gYül ekozel prosp rlll :
Ion n j övő b o n ls.

Bolklnl6 besz6cl ullln n pllspök lelkén Rr\2mtlny
Csobo I lk szl boköszönllS boszédének moglnrlllsó.
ro . A 10lk6sz b szOciéi 2 M6z. 32, 27 vorséro alapoz.
ln, molybon kérl o n gyOI k zolOl , hogy logyon min·
d nbon soglllSll\rsn , hogy n I' gl ólom, a IeikOszi
Inkás 1010plléso mi iöbb megvalósulhasson .
A b köszönlö Iloszécl elhong zásn ulán köv Ikez·
I k nz üdvözlOsok: n vllllgi veze l ős6g nevébon Mlkó
ISlvrln lögon dnokholyell os üdv öző ll e a lolkészl és
gyul ok ZOl I. Ulr'ina Molnár Jrlnos, egyházunk
gondnokr'l nnk üdvözl ö sznvAI kÖvolkezlek. A lová bbi·
nk soró n n lolkészl údvözÖIIO Orbókné Sz.nl·lvÁnyl
lIonn pOspÖkh Iyoll os, KÁszoni JÓ2sef budnp sil
lolkó z, és GődŐ ll e Márlan , n szomszédos Szenl
Lr'lszló r. knlollklls plébánia lelkészo.
A hozzá 10lézOll üclvözlésokel mogköszönve, RÁz·
mr\ny Cs nba lelkész n gyülekozelol közös ebédre
11 1vla mog nz egyh6zközség gyúlekezeil I rmébe,
r"oly obéd n löbb mini 100 sz mély veli részI. Az
b CI vég 21ével pohÁl'köszönlÖl mandOlI Juhos
Lr\ S2Ió
Reá lis Zöldek Club oln öke. Az ünnepség
úgY orkölcsl, mini anyogl sikere elvflnlhn lnllnn, oml6rl
oz úton mondunk köszönetet n szervezöknek és (I
s g dkez6knek.
ll. c•.
DávId Ferenc Egylet
A Ilovicl Ft' n' nc j':gylol f'gyllll?uhlptttt ruMtlr plispdkfink

hn loh\tlllk 0\110 1'd lllnj[1 ullm lm Aból t !)!)li. novomlwr 17 é li , ~jj
Sn rnll[l l' lIl lfold lllll, 'nlo1yl rc.' nc!I"'i'(' "
ri Idnluku l! s;mkns -;jI('nnl
- II t Illgy,'s Endre' II tl'nl t,>mptntl1hllJl .
I\/, ih llll'pl Illt' !I11nl lt'> l,ezps Hf' lIcze M Ádon pils p(j/< inu\jn
VlIII(l' /dóclóll , m!lJtI ll l' {'gylt' l t'ln /jkP d ... Nyirf'dy S1Jl~IOk8

JlJt'Utlyfló besz(oc!(l1. AI eml/'kb/ls/étl,'1dr. S/ilhfl
Alllf\d lw lüí'svrirl ((1jI' g)'7A Im·tlllla. nkl II Jl)i}J!h{lJolIl ,'!(Qgnd
VlI Idi llln t'rrt' U1 ull\utOI1lI1l jilll l' l hot/rtlll" Znr:wlvrlbrm cll',
lfi rin..:.t EnalSnp. I ,' I,' IIHm IIdilió IlwJ.ft'l1l lékl'/ I'1I II MV!II
vlk llJ l'lllléklri bh\jrinnk avu l AsJrlll.
A 11 Wgt>ll lllolw?és l ) nl/'lkt'{\I' I I Ii~ I{(~ 1 II m{f scl!' h. ((jJ(ll/'I!I;
11lj" 'I..l' IIdlldl ,,(nlllll\lt'>s/, :;fll V.il.!t .lVllI, Fnnlgl! IJi ll rrt " !Jt'I.
nUj \l.\s/, S/"I\(' ly n, Ilha!tMlók 'lwkl""'('VI'I Idll ' IllIj \lI\~/1 ,I
Illtl llll)l' \ ls .1 s/l\m unknl Illy j.' If'llIlis IHJ[lOI
AI (' ml,"\kunllt"j)llly 1>/1·n ' t"lv' ·IHI.'> /{:·huwl IÁ rult , rullll III
" f.lYlu11kl)1'"11 II Rt!ismn)lui kb;;/lI, II. k II In hlk lS.lHk<t1l /Ol' I' II r
j('1(0/0 'l",mdo>osáYWlI
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_ Gyul~ 'u vezé< öl"tIltját
Nadai Gyula.
II M SZ =ages ain "
n " ~n ",-'lg polgá"'"
;.1.s0I"Qr @s . " vő pérót ~rolt.
Az. anne!"
SQ(I n ciq:l yfi~tul
ndtú
A . ,"un; an epség agy !tabi pm u..lörius eski>-

vöj'''," za,uIt.

.""ba

Oöl l~ nleqKQ""Qrtlztil n
eMI
által
avatott S~ eml,; tilt2lát asm=mé<ly fötarért.

Pestszentlörinc
otóber 6-..."\n. ..-a&<\wup. ~..rolekistentis21telE!tet
tartottunk. moly alkalmmual llleg<>llllekentiluk a ..
.r~di vortan,tkrQI. akik óJetúket adták fi ,ilág"s.a·
bad~ e,szm<t'jt'ért. A:1; Üllll&pségen megfelent saé~
stiUllu gyUl.keret áhitattal ad6:rott a h&ök "mit>'n
Ugyan.ren istenfu..telet keretéb&l kereS21tE!1éöl
sz-t:'Itartáat ..'?~de.m. mel,r alkalommal megke-res..toltem Schmidt Gt.bur egyhám taná=s és
T,lkh Gabriella leányát. Krisztin.it. Isten áldás"
legyen ft ...ulőkün és gyermekükön egyurant.

( R.

Nagy Ignác utca
1996.. UQ ....etl\ber 17-éo Dúvid Ferenc pmték-\<.\sár""Piált d". " hh",k OTb<\knt\ S>.cnt·h ,ú\''; n ana ilnnepi be~te utáu megRQsmnWák a N ugy 19{ulc utt~

sz:é\<ll.W\bau Iti- . David Ferenc emlék'táhklt U -dn,~
uap du. egyh..<W: k:u,.-'-z.ün'ttúsrJ. k-erült sur ti Xl. ke.r.
(\\id Fe.ren(· utl"ab..1.1l. ahul jelen ";oltak BenCZ'e i\1dr·
ron pii'iJ'Ök. dr.
&\nlUe.l ~ "dnak. dr.
Arpád ~ol=,.ári
dr. Csapody Mik·
lós ~-ülési kép,is,,!"

A ko.."2:on:tt:isi emlékbeszédet OTb<\kné Szent· h·,I·
~i

llonn

BudCIpesten
1995. december 25-én és 26-án
úrvncsOTIlQszMssru
ünnepi
lesz:

hámlál végez.te.m esketé.si szertn.rttlst. melyet n
c>;;.uád kerliéb&l rerehráltam. Ex, alkaIo.numu egy·
másnak órök hli..<ég<!t fQgadott Reme nyi P eter r.
katolikus ifjú •• Sti<'.da Daphne. kanad.i szárm.,·

z.ásu. e-vang&ikus. valiásu htliadon, akik az: esküvő"
után ltif"Í".tek a..on óluliukat, hQgy u elkCi""tkezii
id&.akban uuitáriusok. tu,-ább..~ egyhá.-.községüuk
ta.gjal kívánJlak lennL A gund"irelő, Isten áhlja
meg frigytik.t é. elhatározásukat.

•••
19.96. QQV~m.be:t 10-iu. iinnepi emlékist.eI}ti~z;te-
l.t~t tartottunk P;'.w.entlőrincen SZERVET Ml·
aA.I.Y Olartfrhalálánuk 44S. évforcl.uIQián.

Az. istentis~teleten Ra Illlumy Csaba lelkés~
mellett kózreműködött dr. Kis ZQ\tán a.. EgybóE
Fdtunacs. és Egyhum KépvL~ötnná:cs tagja. aki
nagysz.eru wegemlékez.ést tartQtt. A templQlllunk
falan elhelyezett m:uványtúbiát főtisztelelldÖ:
Bencze Márton p.üs.pök kosz.orúz.ta meg. miután
l>o~.edéb.n ruélt"tta Szervet Mihály jelentő.égét
1I00tanus sz:emp.o.ntMl.
A:lllnnep....~g keretében ifj. Gerge:b' 'F elicián. a
Sl.as~ Fecrenc. GESTA UNlTARIQRUM c. . .-erseskötet@bQlelszav3.1ta t\ márnirrul irt verset.. A k:aszoruz::ís ,,))rnlnnva! dJ.sz(frséget állt Tóth Orsolya,
P~te.r és Ge~v

-:! U, rrr ARIUS ÉLET

Mark.

föle;;) • mondta.

Karácsonyi istentisztelete"

gyancsak aktóh<>.r &-án. du. :I órátO!, cs"ladi

Tóth

életéből

Nagy Igmic l.6ooi tempiomoofl
de. II órakor.
Hágye . ElIdn. utooi templomoon
de. 10 órakor,
Il p€.slszwtlórinci t€lflplomoo"
decem ber 25-én de. II • rakor.
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Unitárius
műsorok

DECEMBER 27.
péntek 13.30 Kossuth rádió
,$gy az Isten" Ul'litárius féláru.
•

JAi'lUAR 3.
péntek I S.30 Kosauth radio
"Egy az Isten" unitúrius fél

l.
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Klillik 1\
hossxuutnrt l'ytoo.hlt ik us kmsdl!lé~ ~ $\.Ie~ d~(!Íil!"
lé~ . mcly t!a ,. tf.\vn~lg t(\ rtott. J\ ('tm! ct 1wtt~nu ..
kndnt kut döt1 II lI1iudUllnttpi rultoQ !:! k tciK' tt
R hi 1. 1 'rt. A i S ve. ki. 1 "ll"'" Erd~'ll<!u <\do.upjá \'ul. II Jlobh'ül !Judnp(!shm.
bl'OSl-"
Io:u 5:6t "{\Ilulvo {lt@kllOl\ II
! hduupóklmH.
A goudQs. Qgyütt rt (.u· vo ~o k ti
mind\' gi8 jel II vuH ~ liu m
kedett il uogyo.lI is Iloh li.
olult. Eng€HU is (o stt QII ntt1g:
, horu' mé m r i
le teroj€.'. IninkEl I :Ul $ t lll'V(l VllU gyéfl lleckclIllll!k
-

Ils II Budap

II sc m Qllg{Klhett o111 IU(lQ ltIu~"'Oln.lIuk II ID' ~ U~ ll~

• get.
1995 IIugll.. t usdl 61 II O@ I Jobb Alo~r v lj '
II III tudott to\' bb $tl git·~ ui OO llUQllkot'.
oksloor
k ..de.t k is... suk. hogy hOGYtt" b ,j uk ", g gy
un)'ogUog, tIli nt If:\lkilt:g. de mi ludluk. hogy e~yik
sem sznbnd ttkudttly Ie.gy(.'!l II
.
árdfiklbcn.
Sohü Ilflm k rdatlom llt. 1. bogy
,mivcl rde~
malt uk ki QZL u lruH ~ di I Istt1l1é m? - 1\'liuditi Ul. ' rt
foh ukodltull 1st Ilh tlt. . hoID' (1tljOll é l l mind.u.)' ..
jllll knnk uhJIQl.. hogy tudjunk helyl H1l i H,YQfme·
kuuk mell etl ft rezlullI mi.udv~gig Ulot is . hoHY
fizerclottluk l1I ug lflQUt.. ót. 1.1 'kUuk . Róhi kél.~ 1 tmk
«-Ölben iako l bó j rl , sót.. rul\! l li l.étt tt Cybllll' I
Telelci Unió Cimu ~i llll\ s lu rurI! mHkb.i Szukkö·
z pi akol bu, FélveLuJijc. bikorU ll. @H lII úlf.:!g!s')jfvll .
ner totré IÜ lt6 f3 mberko, oki 111 I' 16 vés 1011. J ól
VUlI. jól ni mug l h lu lst.tm1lek l! lUinduuktllók
oki kewlle. gondoztu és ntim:lul.ukutlk. ttkik lIU
kOt.tuk .rte, Nngyou nlllg l~bltltt ullhonr61 1JtQ' uze..
o(>l: Robi lJI~g kell gy6gyuljon. IUbrL tll. eg sz v rus ku Ull dkoZlk rtu - ot.t é rel.tllk i l! v gla.
:rUIlU!1lI uYl1lL i;L 91.01't1 ln rolytl!lui Budupof!ltm,
1111vel ,?yöllIr6n IUI,l C8 k() ~1 gim l1 . UH)' 6rzClII ; IHog"
érd.mh: hogy. 6111Vllt lcUoort. Ui<. Jolcul.1P lI11yu~1
h ly~tlI lI.k Viszont UOII I uugt!di lIlog Ul.l. hug
ulbé rlew,t kercavc. blzl.osft.eu.k Ill.turt6z.kodds6t.
Edrt ká rjtik tllrz.telatLol Ui ,ú t 6 rau& Ptts pUkeégol
é. ~gyházkbz&égcl - hn tu d. UYlytli!OIl sagit", got.
gyerrnekUlJknek lUtillaI. hogy koll 6g1lIJllúl bi t toBtl.
• hll e rré tunca h, hot-68(,g, nkkor n itívek scgfle6g L

eJ:

..:f1pt 111 €Ir
kOlúll ~()r

nn~11

<31 nak II".t·

m@1

al i((j.
ll<!~~ilmbl ja ulán

vtla.aukal
p@ste.'Ent.. I R mIIIly
tllI.1 lélV ~ 'itlt Iéi·
hl
·lk nnfinvlat

On gi l IIIogOtfi~, I. ug finl II IIel)'béll gylll.k.,el •
lal V t Önmag b 11 k~ pl IQn mIllIval Ilonl, I Ikes'
I v bbl kbM j/wosOIt , hog m~s k., OIel~k" ~t haSOnl n
VIII·lk k. IUlol OnkQnnÚII lOl. Is Ir)oll kl
mindOn vbOn szótl ils p ly al I. 111,,1 en al egyhá~ k I~ ,éstl vóhelnék.
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fI,opl lslentl stlelélen IklalI k b Bnlogh ZollÓlIt II nóméltljkÓ R I fI"álus Egyh l kÖlSflg Ilkosli slolg lIlItIba,
At Onnbpi filköl ntól1
·
nav€!bcn Orbokne
Sl ent-Ivtlnyl 1I0no laJllIIl'td
a belklaloll
Illik SlI. kl m r IObbstOl evnngéll<AII fi Nagy IgnA.
ulonl gyO l éke~etO n kb n,

Dr. Moln6r MiklÓ. Sv Jcbnn eid lörténész alla
Ir nci ny IvÓ Il1I1ulm nyi hl 11 Hóti r kiadÓ IP 'IlS)
II I megjelénléléll utép" Nemlelei kOnyvsolowlbo. A Ilmul", ny - 0,"11 lelkélt.sré hl a sté",a - . k. I
OldfiJón D vid F'ól ó!lOtöl és JAnós ZslgnrontJrOI szol
K6SíÖn«:ltél mondunk

nCpslbrOslt sétt.
nyélI, ömli nl Un li6r1u~

h!l tlnk és t61ténel1110nk

átért D nemes ádtnna sz/imám kOldOIl.

Dr. Nylrcdy Szebol.s 11110 érlékes nrilVel j od kOZbll könyvlli,u!lk!lok ' dr, Ivön liinló. Lllt1nglílluf1Il
lörlénél.k oll11Ö kéz lrolól1 930-bÓI. OszOnelel ",Undunk brle
UNJTÁHll'H 1t1.Iii'j' 2d

Dr• .József Dénes
eletének 55. évében 1996. no·
vember lB-án utolsó útjára kisértük és eltemettük dr. József
Dénes testvérünket, aki korán lavozott a családi, rokoni és egyházközségi életünkből .
József Dénes 1941. november
lB-án született Orosházán. Később a család Ajkára került, ahol
a tanulmányait is elkezdte. Éret}ségí után Budapestre kerűlt az Epítöipari é~ Közlekedési Műszaki
Egyetem Epítészeti Karára . Mint
kutatómérnök tevékenykedett az
egyetemi évek elvégzése után.
19GB-ban házasodott, feleségül
vette Ütö Amáliát. Házaséletüket
a jó lsten két gyermek születésé·
vel ajandékozta meg. József
Dénes egyMzi tevékenységéhez
fűződi k az Unitarius Ifjúsági Kör

megalakítása, amit sikeresen és
eredményese" vezetett egy éven
keresztül. Ennek a munkának tudható be, hogy az UNIK ma is müködik és annak tagjaí rendszere·
sen tataikoznak,
programokat
Dr. József Dénes búcstiztatásátemető főravatalc>

l ójában kerult sor november HI-

án, mely a távozónak épp születésnapjával esett egybe. Méltán
emlékezett meg róla a szertartást
végz ő lelkész, amikor azt mondot·
ta: _ .. az elvatas napja, a gyüleke-

zés napjáva, valamint a születés
napja meg az elvatásé tett .. :
A gyaszo!ó csah'd, honatarto-

zó rokonok mellett nagy létszámban volt jelen és búcsÚzott néhai
Iwlvérúnktöl a budapesti egyházközség és a kiterjedt baratok,
munkatársak egész köre is.
E helyen és ez alkalomból is ú-

jólag vigas21a lódást kívánunk a
gyaszoló családnak. hoZZátartozó
r~nak, szerEUetnek.. Egyben
kéfJOk gondviselő Istenünket,
hogy eltávozott testvérünknek
al1)On csendes, békés pihenés! az
anyaföld aién, Iell<ének pedig örök
údvösségeL
• t<ec:t/e5

Ez úton eml ékezü nk meg id.
dr. Barabássy Sándor né ha i
testvérilnkró1, aki 1996. október
24-én, é letének 82. évében rövid
szenvedés után visszaadta Jeikét
Teremtőjének. Temetés i szertartásá ra 1996. novembe r 8·á n d.éli
12 órától került sor a Jó Pásztor
Nővé re k óbudai templomában . A
búcsúbeszéd.et követően örök
nyugalomra helyeztük az em lí·
tett helyen, az épü let a lte mpl omában . Néhai testvérünk is kolá·
inak egy részét Szabédon, majd
Marosvásá rh elyen végezte. Jogi
tanuJ mányainak e lvégzése után
áttelepült Magyarországra, Budapestre, a hol haláláig együtt Ie-

hetett az ő sze'Tetteivel. Hitünk
szerint lsten örök üdvösségében
van elköltözött testvérünk . Csa -

Jádjának, szeretteinek ez úton
kivánunk vigasztalódást.
(K.

J.J

Helyesbités
Októberi

e l ső

o ldalOl'
l év ő jhitalába siljnJlalOS hiba C!lú·
SZOlt. Dávid Fe renc hal j Jának éVS1,á·
ma Lermési'..ctcsen 1579.
számunk

Ol vas6ink elnézését kérjük!
A Nationale Nederlanden Magyarorszégl Biztosító At. nfv6s élet- és

nyugdfjbiztosításainak értékesftésére
keres munkatársakat. Az át ké p ző . lel·
kész ítd tanfolyamunk ingyenes.
•
ErdekJödni: Remenhár Judit
Ozteti igazgató
166-7826
06-30-405-0 13

* * *

szerveznek.
ra a Kerepesi

id. Dr. Barabássy
Sándor

Felhfvjuk olvasóink ligyelmél.
hogy 1997-ben lapunk háromszor
jelenik meg összevontan , dupla.
számban.
A postai költségek emelkedéoe
és a csekkek kikOldése tObbszö·
rOse lapunk arimak.
KérjOk minden kedves olvasónkat. hogya csekken moat Ilzesse
be UNEL adományát.
A túlfizetéseket ezúton ls köszönjOk. his zen lapunk fennmara·
dását szolgálják.

halottunk drága e mlé-

~ llWldörökké szfvúnkben iI;;;g~

nne.

IL J.

24 UNITÁRlUS ~LET

MateBZ Pálné
sz. Dénes nona 93 éves

Or mos 1,ászlóné
sz. Csanjga Erzsébet 82 éves
Melczner Sándorn é
sz. OrtmanD Erzsébet 71 éves
Horváth Lajosné
sz. Havasi Lívia 76 éves
Tóth Dezső 72 éves
Isten adjon csendes pihenést
eJ távozott testvéreinknek az a~

Lapzárta minden h6nap 6-ún
van. A később beérkezett frÚIJok·
hal .urheszt őségű nh el ah u hő ·
veth.ew h6 lapz-ártáig tud foglalkoz-ni. IűrjlJh ezt u behűld.e,.,.
dő irá80hnál figyelembe ven ni.

Benc:za F,anciJta

nyafóld ölében, lelküknek üdvösséget, a hát ramaradt gyáswl óknak pedig vígasztalást.

* * *
Balázsi I@szló f u zesgyanrutt í
1.elkés2;ü nk édesapja, Balázs-i
Domokos életének 83. é vé ben
ucmlesen megpihen t. A hOJnO..
ródmen ti L6k0dban helyezték
ö lök nyugalomra. Fél évszá za·
don keresáűJ k iari egyh áza voJt
a mindene, presbiter, gandnok ,
harangO'lÓ. énekvezér volt egyi·
dbben. Szolgá ló életének emJ,;ké1.
megifrizzllk.
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