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PÜNKÖSDI ÜZENET
31. Monda p edi g az Úr : Mihez hasonlitsam azé rt e n e m zetsé gne k e m bereit? és mihez hasonlók?
32. Has onlók a piaczon 616 gye rme ke khez, kik ezt mondják:
Sípolt unk n e kte k, és ne m t á n czo lta tok; s iralma s é n ek e ke t é n ek e ltünk n ékte k, és n e m s irtatok.
33. Me rt e ljött Keres ztelő János, a ki k e nyeret sem eszik, bort sem iszik.
és e zt mo ndjá t ok : Örd ög van be nne.
34. E ljött a z emberne k Fia, a ki eszik és iszik, és ezt m ondjá t ok:
ímé a falánk és bol"ivó e mbe r, a vám szed ólt és bűn ösök b8.l"átja.
35. És i gazoltatik ft bölcsesség minden ő fia itól.
L k 7, 31 -35

Unitárius hitünk szerint a pünkösd a tanítványok öntudatra ébredésének ünnepe. Ilyenformán
az ezt megel őző ötven nap: az öntudatosu1ás folyamatának ideje.
•
Szép is lenne állandóan követni a"i. égyházi év
kínálta rendet, lelki életet - de a posztmodern
ember elsiet ,.egyéb elfoglaltság miatt" a kapuk
előtt, mely mögött lehetőség nyílna a rejtett önma+
gával találkozni és ott bújkáJ az Istenhez vezető
ösvény is. Sejtjük ugyan e misztériumjáték kapuja
mögötti lényeget. S mert unitáriusok vagyunk nagyon is tudjuk, hogy e z játék és meddig játék. Hallottuk is már elégszer: "Térjetek meg!»
Valami komolyabbra várunk .. .? Elvesztettük
játszó kedvünket, de vele együtt még mi mindent?
Jézus saját nemzedékéhez szól. Még nem kiált.
Még nincs hangjában indulat, piacot megtisztító
düh. Se keserűség! Olyan ez a nemzedék mint a
gyermekek, a civakodók, az egymás játékait el
nem fogadó kölykök, akik csak lézengenek az üres
piacon. Nem játszanak. Nem válaszolnak egymásnak,

A mindenkori prédikátor szomorúsága ez. Nemcsak azért, mert féltik: talán nem tetszik a mondan~ó ... Egy arcizom sem rezdül, vajon egyáltalán
hallják-e, hogy még hangzik szava. De féltés is! Mi
lesz azzal a nemzedékkel, mely számára a prédikáci6 csak lakodalmi sípolás és siralmas ének kötelező hangjelensége, fekete palásttal borítva?
A példázat a jeruzsálemi agorát jeleníti meg. Az
egyik csapat temetésesdit játszik: siralmas éneket
énekel. A másik esküvősdit: síspswra táncolnak.
Egyik csapat elutasítja a másikat. A történet Máté
evangéliuma megfogalmazásában annyiban kü1ön-

bözik, hogy ugyanazzal a visszautasítással találkozik mindkét csapat a "többiek" ré széről .
Azaz a többieknek teljesen mindegy, milyen játékról van szó, ők megközelfthetetlenek, megsz6líthatatlanok maradnak. Képtelenség közös játékra
hívni őket: nem érdekli 6'ket az égvilágon semmi,
süketek minden énekre, dallamra.
Lukács szerint a gyerekek egymás szavát nem
értik, gyerekesen vitatkoznak. Gondolhatott itt a
farizeusok és szadducenusok vitájára, mely ugyan
komoly(kod6) teológiai mezt öltött, de valójában
személyi vagy pártatlanság van mögötte. De gondolhat két lényeges emberi magatartásra is. Az esküvősdit játsz6k a torzult jókedv és túlzott biztonságérzet. Akik hencegve már révben érzik ~agu
kat hamis ú.iiongásukkal teszik zajossá a vllágot,
üre~ vigyorral, karba tett kézzel, j6llakottan sülylyednek sivár lelküekké, bambákká.
Akik. a temetésesdit játsszák, a vég-nélkü1i magukat siratók. Látják a lé~ek ~üre sedését, végzetesnek érzik. a káoszt. Hmlettk, hogy pusztul .a
világ. És fülsüketftő jajveszékelésüktől nem veszl.k
észre, hogy Istenországa rnibe~ünk van és csakis
rajtunk a felel ősség, hogy tnlvé alakul : nő vagy
sorvad. Isten, gondviselő Atya és szerető! Kétségbeejtő a világ közönye, de ez még nem változtat
Isten jelenval6ságán.
Elmondanék nektek, kedves testvéreim egy egyiptomi mesét:
.
Egyszer Guba fólme':lt a s~6székre, hogy pré<l!káci6t mond, és meginti a gyülekezetet. tgy sz6lt.
_ Emberek, tudjátok, mit akarok mondani nektek?
_ Nem, nem tudjuk - felelte a gyülekezetet.

Istentől áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Guha erre tolcsattant.
_ Mindaddig, amig nem tudjátok, hogy mit akarok mondani nektek, semmi értelme szólnom ilyen
magatokfajta ostobáknak.
Azzal lejött ft szószékról, fogta magát, és elment.
Másnap elmegy, a mecsetbe, fcillép a szószékre, és
rákezdi:
_ Tisztában vagytok vele, hogy mit akarok mondani nektek?
_ Igen, nagyon is tisztában vagyunk - feleli a
nép.

Erre Guba így szól:
_ No, ha tisztában vagytok vele, semmi szükség
arra, hogy újra elmondjam nektek.
.
Azzalleszá11t a szószékrő1. és távozott. Következő nap feláll a szószékre, és megsz61al:
_ Ó, imádkoz6k gyülekezete, tudjátok-e, hogy
mit akarok mondani nektek?
Az emberek hirtelenjében nem tudták, hogy mit
is válaszoljanak. Megegyeztek hát, hogy egy részük azt mondja: ,)'lern, nem t~dj~"1 a r:násik részük meg azt, hogy Jgen, tudjuk . gy IS tették.
Azt mondja erre Guba:
_ Akkor aki tudja, magyarázza meg annak, aki
nem tudja. Minek törjem én a fejem?
Kedves Testvéreim! Nem ostorozó prédikációnak
szántam a mait. Kérdésem van: van-e még bennünk egy búzasze~~ é~rség? Tudj~-e mit akarunk.? Eletünk céljal milyen távlatuak? Lehet,
hogy távollát6nak érzed magad, mert tíz-húsz évre
előre tervezel és értetlenül nézed a fiatalokat, akik
nem tudják mit hoz a holnap?

Lehet, hogy történelmi távlatokban gondolkozol .. .
De ez mind a múló idóbe szabott, múlandó életekkel sakkozó tervezés. Ez az életünk téveszthetet1~nü) az a hely és idő, ahol az örökéletet ragad~atjuk meg. Tudatta! csak itt szólfthatjuk meg az
Örökkévalót.
Ne~ leh.et~ önfejíi gyermekek, akiknek
semmI sem JÓ, mmden mindegy. Jézus nemzedékének nem tetszett sem János, sem Jézus. Legaláb~is ezzel oko~ák visszautasftásukat, hogy ne kellJen válaszolm.
Ma az a b~, hogy. a pap vagy túl öreg, vagy túl
fia~, vagy túl patetikus vagy túl száraz. (Pedig az
Igehmletésn.ek fő szempontja nem a ;'ogyan?H
~anem a "nut?"). ~ggetlenül attól, hogy ki mond~
Ja, hogya~ mondja, a mondanivaló mindig ugyanaz. "TéI]etek meg, mert elközelgett Istenorszá-

ga!".

Az evangélium üzenete: Ne civakodjatok egymással, se a játszók ellen ne építsetek falat. Lépjetek ki a közönybő1!
. Igen össze~ünk.. A prédikáció rendre elhangZIk. De senuru sem történik. Hiába a síp, hiába az
ének, a cselekvés megtagadott. Ez a példázat a
semmittevésból hív ki, IstenoTSzága tiszta levegő
jére, a megújult életre.
Mert bennünk. az isteni bölcsesség igazsága!
Ne csak állandóan kritizáljunk, hanem hallgassunk, hallgassunk a szószéken hirdetett és a bennünk. hangzó Isten szavára!

Amen
Miklósi-Vári Katalin

Unitárius konferenciák Angliában
1997. április 10-17.
A századforduló idejében megalakult Szabadelvü
Vallások Nemzetközi Szövetségén (IARF) belül az
ut.óbbi időszakban az unitárius szellemiség gondolata
h~ttérbe szorult, ezért a szövetség mellett 1995 márCiusában megalakult az Unitáriusok és Univerzalisták
Nemzetközi Szövetsége (ICUU).
A szövetség ez év április 10-13. között tartotta meg
esedékes ülését Angliában, Great Hucklowban az ottan; unitárius szabadidő- és konferenciaközpo~tban.
Az més:n a magyar és erdélyi unitárius egyháza~on klvul 15 ország képviseltette magát egyházfői
s~lnten, mig további 3 ország csak vlzumproblémák
miatt nem tudott részt venni.
Az ülés a számadás és a jövő út}á.nak kijelölésével
foglal~oz.ott, kifejezve azt a szándékát, hogy erősftse
az unitáriUS gondolatiságot a tagországok hasonló hitelveket valló közösségeiben.
A Szövet.ség uj vezetőséget is választott melynek
etnöke DaVid Usher amerikai lelkész lelt a következő
két éV!~, és egyik tagja Rezi Elek, Erdélyből.
.Apnlls 14-17. között a résztvevők átmentek NorwIchba, ahol az angliai Unitárius és Szabadkeresztény Egyház tartotta éves közgyOlésél.
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A közgyülés ugyancsak a számadás és az 1997.
évi tevékenység kijelölésével foglalkozott, illetve vezérgondolata a "Vallás és a Pénz· összefüggése köré
csoportosult.
A közgyOlés nagyszámu ülése mellett mind a ICU U,
mind az IARF szervezet is tartott önálló előadást, ahol
a külföldi résztvevők bemutatásán tUI a szervezetek
és az angliai unitáriusok kapcsolata és közös munkája került meg tárgyalásra.
A közgyülés új vezetősége! is választott, mivel szabályaik szerint a megbfzások csak egy évre szólnak.
1997-98. évre a közgyülés elnöke Clifford Reed lelkész lett.
Egyházunkat Orbókné Szent-Iványi Ilona és Mikó
István, mig Kolozsvárt dr. Szabó Arpád és Rezi Elek
képviselték.

Az ICUU OIéseken képviselöink tevékenyen részt
vettek, mig a közgyűlésen, mint meghivott vendégek
tovább ápolták a hosszu multra visszatekintő kapcsolatot és barátságokat az unitárius közös testvériség
szellemében.
M. I.

Hogyan olvassuk aBibliát?
A cím utáni kérdőJel nem a véletlen elírás mGve.
Ez az írás arra vállalkozik, hogy az olvasónak kérdést tegyen fel, szembesítse az o)vasót: Te hogynn
olvasod aBibliát?
Ennek megfelel6'en nem kíván közvetlen útmutatást adni, nem akar helyesnek vélt biblinolvasási
módot rákényszeríteni senkire. Csupán a találkozás a fontos:
Te hogyan olvasod aBibliát?
,)ézus ... amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a

zsinagógába és felállt felolvasni. Odanyújtották
neki Ezsaiás proféta könyvét, 6 pedig kinyitotta a
könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van
megírva: ,.Az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent
engem, hogy evangéliumot hfrdessek a szegényeknek ... és hirdessem az Úr kedves esztendejét~.
6 pedig szólni kezdett hozzájuk: ,.Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára". (Lk. 4, 14-21
részletek).
Ez a bibliaolvasás majd kétezer éves, mégis mit
sem veszített aktualitásából és frisseségéböl Igaz
ugyan, hogy a történet szó szerinti hitelessége fel61
komoly kételyeket támaszt az újszövetségi tudomány, az események lényegének eredetiségét
azonban senki nem vonja kétségbe.
Mi is történt azon a szombaton, a kicsi Názáret
zsinagógájában? Valaki egy jól ismert prófétai szakaszt olvasott a Bibliából (Jézus korában a Biblia
tulajdonképpen a mai Ószövetség volt). Ez szokásos gyakorlata volt a korabeli istentiszteletnek, s
ilyenkor a felolvasó rövid értekezést tartott, értelmezést fűzött a kiválasztott szakaszhaz. Ezek az
értelmezések végeredményben elmélkedések voltak a Bibliáról. Jézus esetében valami más történt.
Anélkül, hogy magyarázó eszmefuttatást - héber
szóval: midrást fűzött volna a szakaszhoz, egyszeruen kijelentette: "ma teljesedett be az írás ... ".
Nem csoda, hogy általános megütközést keltett a
templomi közösség körében ez a szokatlan viselkedés. Jézustól - különösen fóldijei - valami okosat,
valami igazán szép elmélkedést vártak volna. Hiszen tudták, hogy tanult ember, és megfordult a
híres farizeusok körében is. Egyesek szerint még a
Johanan ben zakki tanításait is megismerte. Mindennek ellenére J ézus csalódást okozott, mert
"nem úgy beszélt mint az írástudók".
Jézus olvasásában a prófétai szó önmagában lett
fontos. A Biblia közvetlen szava, és nem az erról
folytatott kÖzvetlen elmélkedés. Úgy is modhatnánk, Jézus nem a Bibliáról, hanem a Bibliával elmélkedett. Nem mondta , hogy a próféta - Ézsaiás
- örömüzenetét hogyan kell kortársainak érteni.
J ézus Úgy be~zélt, mintha a próféta éppen akkor,
ott abban a pIllanatban szólalt volna meg. Beteljesedett az írás. Mit jelent ez? Ha a prófétát nem
~ övendőm?ndónak, hanem Isten emberének fogadJuk el, nYIlvánvaló, hogy nem jóslásról, hanem felhívásról van szó. Ezsaiás próféta meghirdette az
lsten "kedves esztendejét", a babiloni fogságból
o ••

való szabadulás örömhírét. Jézus amikor ezt a
részt olv~ssa, nem ~ történelem tanulságait vagy
az :mben lélek tulajdonságait elemzi. Arról beszél,
aml a próféta mondandójának lényege: lsten ural_
kodik, és uralkodása szabadítás.
Hogya!l ,.teljesedett be az írás"? Fületek hallatára mondja J ézus. Azáltal teljesedett be, hogy megh.allgattátok. Azáltal lesz kézzelfogható valóság a
11 számotokra, ha elér a fületekig, és ott értelmet
talál. Már - már szállóige lett ez a gyakori szófordulat az evangéliumokból: "Akinek van füle a hallásra, hallja".
Jézusnak úgy tílnik, azt szeretné, ha a Biblia
hallgatói és a Biblia szövege között élő kapcsolat
jönne létre. Jézus szerepe nem a tanítóé, aki ma8?'aráz, ~ane'!l a bírnöké, a kikiáltóé. Jézus úgy
VIselkedIk, mmt a templom felügyelője , aki fenn hangon szólítja fel a papokat az imádkozásra. Ez a
felhívá~ az, amit Jézus a hallgatósághoz intézett:
Itt az Ur kedves esztendeje! Beteljesedett az Írás!
Szinte látjuk magunk előtt a megdöbbent arcokat.
Hát tényleg uralkodik az Úr? Tényleg olyan az életünk, mint a megszabadítottaké? Hát nincsenek a
nyakunkon a rómaiak? Hát nem szörnyű ez a galileai nyomor? És a vallási előírásokat is olyan
nehéz teljesíteni! Hát ki uralkodik? Mindenütt a
pénz a hatalom, az er6szak diadalmaskodik, ugyan
mir61 beszél ez a Jehosua ben Mirjam? (Jézus fel tételezett héber neve). De mégis sokan beszélik,
hogy tényleg vannak gyógyulások, amerre jár.
Tényleg jó a közelében lenni. A kapernaumi halászok állítólag még hálójukat is otthagyták, úgy
szaladtak követni őt. Valóban, az élet tele van csodával. Szabadulás hírlik innen is, onnan is. 6seink
is úgy vallották. Uralkodik az Úr! így érezhetett az
a hívő, aki Jézust hallgatva először megdöbbent,
aztán ő maga is gondolkodni kezdett. Jézus korában a Biblia héber nyelvet, és az arám anyanyelvi
fordítások, az úgynevezett Targumok csak részben
és fóleg templomi használatra készültek el.
Ma a Biblia - az Ó- és az Újszövetség - anyanyelven hozzáférhető. Hogyan olvassuk aBibliát?
EI6ször is buzdítani kell: olvassuk. Igen, olvassuk a Bibliát! Az a jó, ha rendszeresen, naponta
kezünkbe vesszük jó az, ha mindennapi táplálékul
szolgál. Másodszo~ arra keD gondolni, ~?gy a szöveg csak akkor szólal meg, ha nem fOjtja meg az
olvasó el6ítélete. Be kell vallani, hogy ez a legnehezebb. Van, aki fundamentalista módon Isten
közvetlen szavát véli kiolvasni minden bctíibó1.
Van olyan, az ellenkező véglet, aki célzatos, le~el
jebb jóindulatú fordítások és fant~zi~ások g~Jte
ményének véli. Ismét mások az Id~tálló erkolcskódex szerepét tulajdonítják a SzentIrásnak.
Egyesek egyedül üdvözítő dogmarendszerl próbálnak belegyömöszöl ni a szövegbe, sőt, ~ég arra
is volt példa, hogy az igazságos ~ársadalml berendezkedés legitimációjára használják.
Nekünk van-e előitélettink? A keresztény frásmagyarázat Origénész óta a Biblia többrétegil érUNITÁRIUS ELET 3

telmezését alakította ki. A szó szerinti. morális, a llegorikus értelmezés sajátos kvadrigája (négyes[o.
gata) lényegében arra. volt jó, ho~ a szövegre mm:
dig azt a gúnyát húzzák, amelYIk II felhasználásI
módnak éppen megfelelt.
Ezzel szemben a zsidó, és nyomában a szabadeJfi protestáns írásmagyarázat csak két olvasási
~ódot tart elfogadhatónak. Az egyik a ~zó szerinti
értelmezés _ héber szóval ptah -, a másik az értelmezve kifejt6. Ez utóbbi ~éberesen dras, ebb61
származik a már említett midrás fogalma.
Az egyik a kazuisztikus - esetrnagyarázó - törvényértelmezés, az ún. "alakha" (az .. ún . ,.helyes
't") illetve a szent szövegre önálló történetekkel
~taió ,.aggáda". Jézus és az írástudók ~özötti konfliktus többek között arra vezethető VIssza, hogy
az írástudók az ,.alakba", Jézus pedig az ,.aggáda"
szabályai szerint beszélt az frásrol.
A Biblia szó szerinti értelmének előtérbe állítása
a reformációban is kiemeit szerepet kapott. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy a szó szerinti
értelem igazsága nem jelenti azt, hogy a Biblia ellentmondásmentes gondolatrendszert alkot. Az ún.
"protestáns ortodoxia" bámulatos er6feszitéseket
tett a Biblia egységes rendszerré kovácsolására.
Közben feladta írásmagyarázati elveit, és elővette
a régi kvadrigát bizonyító eszközül. Ezzel szemben
a felvilágosodáson és deizmuson átesett liberális
kereszténység értetlenül állt olyan bibliai versek
előtt, mint a 137. zsoltár utolsó verse.
Ez a legutolsó példa arra is mutat, hogy a Bibliában nem tudunk a részek fel6l haladni az egészig,
hanem fordítva: az egészet keJllátnunk, hogy a részek is ragyogjanak.
A harmadik, amivel gondolnunk kell az, hogy
mit is találunk a Bibliában: történelmet? - jogot? erkölcsöt? - természettudományt? Kétségkívül
ezek mindegyike, és még sok más is kitapintható.
A lényeg azonban, amit találunk és amivel találkozunk, az a hit. A Biblia lényegében grandiózus hitvallás, ami hol a korabeli csillagászat, hol a krónika, máskor a szellemi líra, vagy az izzó látomás
köntösében mutatkozik. Ha csak a köntöst látjuk,
akkor a Biblia nem Isten Igéje, hanem a Szent
Könyv, és mi egy könyvet tisztelünk, amibó1 ki
akarjuk olvasni éppen aktuális nyavalyánk gyógyítját. Ha nyitott szemmel és nyitott füllel fordulunk a szöveghez, meglátjuk a köntös viselőit, hús·
vér embereket, örömmel, bánattal, mosolyogva,
könnyes szemmel , szerelmesen és mélységes
gyászban. Ezek az emberek, ezek a generációkon
átívelő sorsok azért írtak és azért íródtak le, mert
képesek voltak válaszolni a Mindenható szavára.
A hitvallások ebben az értelemben nem olyanok,
mint a mai dogmagyfijtemények, hanem események, történetek elmondásai. Az egyiptomi csodás
megszabadulásé, a babiloni számíizetés utáni hazatérésé, a Sinai szövetségkötésé, a Názáreti Jézus
gyógyitásaié, életéé és haláláé, és a Mennyei Atya
erre adott válaszáé. A Biblia szavaiban hitet találunk. Olykor eros, botladozó hitet. Pontosan olyat,
mint a miénk. Ha találkozunk ezzel a hittel, ebben
a találkozásban különleges dolgok történhetnek.
Fény gyúl, életek kapnak új erőre, egymásra talá-

lunk, akiknek szükségük van egymásra a vakok
látnak, a sánták járnak, a foglyoknak s~abadulás
hirdettetik. Ez azonban nem úgy mílködik mint
egy automata. Nem elegendő felütni a Bibliát, rá.
jönni a szöveg igazi értelmére, és máris "beteljese.
dett az frás". Nem elegendő, mert a hit nem
egyetlen e mber ügye. A hit lényegében egy párbeszéd. Párbeszéd Azzal, Akinek hívó szava halk
nem lármáz, aki olyan, mint a csendesen á~
ölelő édesapa. A hit az erre a hívásra adott válasz.
Amikor a Bibliát olvassuk, és a hitek találkoz.
nak, ebbó1 pattanhat ki az a szikra, amelynek fényénél észreveszünk még Valakit a közvetlen kö.
zelÜnkben. Karnyújtásnyira, a kezünk ügyében. S
amikor azt hisszük, hogy kezébe kapaszkodhatunk, rájövünk, hogy valójában 6 tart.
Ez lenne talán a negyedik mondanivaló: imád·
kozva olvassuk a Bibliát. Hogyan olvassuk a Bibliát? A felsorolt négy szempont nem erre vonatkozó
szabály, csak gondolat, ami talán közelebb visz.
Arról akar meggyőzni, hogy a Szentírás egyszeru,
elsődleges értelme mindenki számára nyitott. Nem
kell minden bibliaolvasáshoz sémi filológus szakértó'ket és irodalomtudósokat segítségül hívni. A
szöveg képes beszélni, de csak úgy, ha elfogadjuk:
"A. betíi öl, a lélek megelevenít".
Somogyi László

Együtt,

ooo,

Talán egyszerűen fogalmazva ez jellemzi a
györi unitáriusok kis gyülekezetét.
Hálás köszönettel adózunk a Magyarországi
Unitárius Egyház vezetőségének, hogy nekünk
Győr - Likócson egyházi épületet vásárolt. A lel·
készi csalad immár be is köHözött, és saját ottho·
nukat feláldozva lehetővé teszik a havonta kél al·
kalommal megtartható istentiszteletet. Most sze·
retnénk a hfvek segflségével két szobát összenyitva gyülekezeti termet kialakftani. Jóleső
érzés, hogy most már a mi helység ünkben találkozhatunk, és így istentiszteletek után megoszthatjuk egymás örömeit és gondjait is.
Mivel a Györi Erdélyi Kör titkára, Pap Zs~zsán.
na is unitárius, Igy elhatározásunkattett kovette,
és együtt búcsúztattuk, bár egy kicsit megkésve .a
farsangol, az általuk megrendezett bál alkalma·

val.
A helyi Kisalföld hasábjain ?ikk és fénykép jelent meg erről. A fiatal lelkéSZI párr.al .az éren, az
öregebbek is jól é~ekeltün.~ a HargItaI f~kema
dár stb. dalokat, kozben-kozben táncra IS perdOI-

ve.
Miként a helyi lapban egy kis erdélyi szlnfolttal
gazdagItottuk városunk életét, ~gy szeret~énk
Egyetemes Egyházunk térképén IS azzá válm!
Ezért imádkozunk és dolgozunk!

Göncz Mihá1yné
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Szülőhelyem
A fOld gyermekei vagyunk, testünk porból lett és
azzá válik. Táplálékunkat II fóld adja, bölcsőnk
deszkáját az teremte, és koporsónk anyagát is az
fogja adni. Múltunk nyomait viseli . Ha elhagyjuk
szül6fóldünket , a kkor a honvágy kötelékével visz~
szahúz magához. De nem egyedül élünk II fóldön.
Rokonaink, ismeJ"ó'seink, szeretteink köre, az emberi közösség vesz körül. Ez II közösség tanácsot
ad, utat mutat, életünket befolyásolja, előtte szégyeljük magunkat, vagy el6tte vagyunk büszkék életünk elért eredményeire. A nagy közössé·
gen belül van egy kisebb, melegebb közösség, a
család, melyet körülvesz a szülát hajlé k és II gyermekévek örökké megmaradó varázsa. Erős szál ,
amely az embert az egész fóldi életén át köti, ha
egyszer megtalálta azt. Mi is megtaláltuk, része
volt gyermek- és ifjúi éveinknek, neveltetésünkben
és emberré válásunkban meghatározó volt. Éljünk
közel vagy távol, de időró1-időre vissza kell térru a
szülőfóldre, hogy "amikor lelkünk roskadozva viszszük" lijra felemeljen, biztasson és reménységgel
indítson el. Vissza kell térni öTÖmünkkel és sikereinkkel , hogy megosszuk. azokkal, akik számunkra
a legkedvesebbek, mert gyennekkori pajtások,
mert egy csodás világnak, egy faluközösségnek
együtt voltunk részesei.

Van egy csodálatos múltat, egyedi sajátosságokat, hitvilágot hordozó közösség, melyet végképp
szétrbott a történelem, s szülőfóldj ét tóba sülyIyesztette. De é l bennünk, ott va n lelkünk mélyé n
kitörölhetetlenül, s mivel mást nem tehetünk , gondolatban sokszor a víz alá merülünk, s elindulunk
a főutcán végig. Betekintünk az udvarokr8, s várjuk, hogy ránk szóljanak a rokonok és ismerősök a
kékre mes zelt, kátrányos házak ajtajából. Megállunk az unitárius templom e lőtt, majd tovább
lépve halljuk, ahogy vasat ver a kovács. Átlepünk
a kicsi hídon, hogy felcsendüljön a katolikus templom harangszava, vagy ünnepet hirdetve a kereplő. Leülünk a híd karjára, s mint minden vasárnap
délután, mellénk ülnek a legény cimborák ...
De vált a kép, és megvakult házakat lá tunk , jajszót és sirást hallunk. Valami fojtogat , s mint
álomból jövünk fel a víz alól, magunkkal hozva a
keserfiségünket és fájdalmunkat, mert mint a
monda tóba hullt har angja, a mélyben él az ember
fájdalma . Err61 a tóba süllyedt szülőfóldró1 , faluTÓl, a falu múltjáTÓl és jelenéro' beszélnek azok a
képek, melyek a kiállítás anyagát képezik.
A fenti szöveg, 1996. október 19-én hangzott el,
a H őgyes Endre utca gyülekezeti termében tartott
szeretetvendégség alkalmából , Ozsvát P ál fotokiállításán. Részletesebb leírását lásd az Unitárius
Élet 1996-os november-decemberi összevont számában. A továbbiakban közölni fogj uk Szombatfalvi J ózsef, csehétfalvi lelkész 1975-ben megjelent
szakvizsga-dolgozatának részleteit, amelyet az
egykori székely falUTÓl írt: A bözödújfalvi egyházközség t.örténete címen.
(SterkesztöségJ

Bözödújfalu
ll. Történeti áttekintés
1. A falu leírása:

Bözödújfalu Maros megye délkeleti részén a
Küsmöd patak partján fekszik. A "falu helyén ~n
egy völgyzárógát található, melynek munká1atnit
I?B9-ben fejezték be , melr id6szakra a falu egészét
kitelepítették, mondhatm a szélrózsa minden irányába. Voltak , akik a kö rnyező települések valnmelyikén kezdtek új életet, és voltak olyanok, akik
külfóldre települtek és ott élnek. Magyarországon
Ausztriában, Ausztráliában, Izraelben. (Szerkesz:
tőség). Erd6s zentgyörgytől, mely községközpont, 6
km-re van, az Erd6szentgyörgy-Székelykeresztúr
útvonalon.
A faluban mindössze 170 ház van, lakóinak
s záma 550-re tehető. Ez a kisszámú lakosság,
mind nemzetiségre, mind vallásfelekezetre nézve
nagyon megoszlik. Van magyar és román , 1974-ig
zsidó is volt. Vallásfelekezetet tekintve: katolikus,
unitárius, refonnátus és ortodox közt oszlik meg a
lakosság. Állandó papja a katolikusoknak van, az
unitárius és refonnátus lelkész Bözödró1 szolgál
be.
A faluban van egy, a XVIII. sz.-ban épült katolikus templom, egy 1918-ban épült unitárius templom, amelyben a reformátusok is tartják istentiszteleteiket, és egy 1937-ben felépített, de azóta is
elkészítetlen ortodox templom. 1940-ig a faluban
zsidó hitközség is volt, amely ugyanazon évben felbomlott .
A falu lakosságának nagy többsége fóldmt1ves.
Kis r észe - fől eg fiatalok - Erdöszentgyörgyre járnak be különböző vállalatokhoz dolgozni.

2. Az egyházközség megalakulása.
Le.állyegyházközseg 1853-ig.
A bözödújfalvi unitárius templom megalakulásáról pontos adattal nem rendelkezünk" A feltevések
szerint megalakulása az unitárius reformáció el ső"
szakaszában történt. Az első adatunk az egyházközségrffi a dési egyezség megkötését követő időszak
ból való. Ennek időpontja 1638. Mint ismeretes
ennek az egyezségnek a következményeként meg~
kötötték az unitárius teológia fejlődésének további
útját, s fgy megindulnak az erőszakos templomfoglalások a refonnátusok részérOl .
1639-ben miután a szomszédos unitárius egyházközségek templomait elvették, Bözödn: is m~g
érkezik a templomfogla1ó bizottság, és ~után I~t
elveszik az unitárius kőtemplomot, felhlV]ák a bő
zödújfalvi unitárius egyházközség vezetőit n te ~ p10m átadása végett. Ennek következménye: .mlD~
den ellenszolgáltatás nélkül elvesúk ~ b:özödúJfalvl
gyülekezet templomát és klenódiumlut IS.
Az. egyházközség életéről adat hiányában nem
tudunk semmit a XVIII. század. ~öze.péig. 1743.
má rcius 21-én tartott püspöki VlzltáCl.Ó alkalmával a biztos fe nnmara dás és a lelkész Jobb meg.~l
hetésének biztosítása é rdekében, egyezséget ~ot
nek a k6rispataki egyházközSéggel. Az egyezseg II
következ6ket tartalma zza :
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Tiszteletes POspök, Szentábrahámi Mihály úr
és ~ Tiszteletes Esperes Márkos Péter úr őkegyel 
mek (... két olvashatatlan szó) a két eccl~siának
megegyező akaratjából, hogy pnpot együtt Jobb. nlkalmatossággaJ tarts?na~, egyez~nek eszet;n~:
hogy a k őrös pataki uOltánus ecclésla az. pap hazat
és a parochia körül való kertet procurálják.
A bözödújfalvi ecclésia ~dig a~ cu~ omnibus
recvizitas procurálják. (K6nspataki Umt. Egyházközség irattára - protocoJJum 1751)
Ez az egyezség nem volt elég részletes, nem ter·edt ki az egyházi élet minden egyes mozzanatára,
~zért később ellentét lép fel a két egyházközség között, a lelkész szolgálatainak igénybevétele, annak
fizetése és más ügyek tárgyában. Ezért 1791. feb-

ruár 12·én lijabb egyezséget kötnek. Ez az egyezség hozzájárult ahhoz, hogy a két egyházközség
békésen éljen egymás mellett, s ezáltal mindkett6
a f~j!őd~s és a meger6södés útjára lépjen. Ennek
első Jelel a XIX. század első évtizedeiben már észlelhetó'k is , amikor l 8l3-ban a mindenkori lévita
számára - aki az egyezség alapján a bözödújfalvi
egyházközség irányítását és az iskolában a tanítást végezte - lakást építenek. Ugyanabban az épül~tben helyezi.k el az iskolát is. Ugyanebben az
évtizedben a léVIta lakás melletti telekre l8l8.ban
templomot építenek. A templom építése egy megerősödött, életképes gyülekezetre vall.
Szombatfalvi József

(Foly tatjuk)

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl
Berde Áron (1819-1892)
Berde Áront a ,,nagy" jelzővel illethető unitárius elő
dök sorába tanári munkássága és az irodalommal
való foglalkozás emeli.
Kora, melyben él, az 1848-as szabadságharccal,
majd annak bukása után a nemzeti szellem é~redésé
vel a tudományok fejlődésével s benne az Irodalom
fell~ndftésével függ össze. Kapcsolatban áU olyan
neves unitárius kortársakkal, mint az író és politikus
Pálffy János: a költö-püspök Aranyosrákosi Székely
Sándor és Kriza János: költő-politikus Szentiváni Mihály: a szfndarabfró Éjszaki Károly: a történetfró Kő
váry lászló stb. azaz mindazokkal , akikkel kapcsolatban az egyház megérdemelten a Jlagy" jelzőt használhatja ,
Családjáról adatokat a Vasánapi Újság 1872. évi
decemberi száma közöl. Itt, a ,,Kolozsvári egyetem
rektorai" címú ismertetés elmondja, hogy apja Áron ,
kit tanulmányai végzésében a napoleoni háboru alatti
katonai szolgálat akadályoz meg. Anyja Szász K~szti
na. Kettőjük házasságából születik laborfalván Aron,
1819. március 8-án .
Berde a Magyar Közlöny ("dr. Berde Áron. ~ 1892. 3.
sz.) szerint iskolai tanulmányait szülőföldjén, laborfalva iskolájában kezdi. Nyolcéves korában, 1827·
ben, apja a székelykereszturi unitárius iskolába iratja
be, honnan Uz esztendő mulva Kolozsvárra megy bölcseletet és jogot tanulni. 1841 -ben a bányászat iránti
érdeklődés Selmecbányára indftja, de Brassai ajánlására a kolozsvári kollégium tanárává választják meg.
Gál Kelemen nyomán tudott, hogy az 1840. évi bölöni zsinat lelhfvására 5 ifju jelentkezik továbbtanulásra. Ezen öt jelentkező közül a következő évi korondi
zsinat Berde Áront jelóli ki a továbbtanulásra.
A szokásos gyűjtőút után Berde a berlini, a göttingeni és az angol egyetemek látogatását lehetövé tevő
útlevéllel 1842. aug. 13·án indul Berlinbe. Itt őt félévben állam- és természettudományi tárgyakat hallgat.
Bár fölkészűlésében akadályt jetentenek azok az otthonról kapott levelek, melyekből tudomást szerez továbbtanulásának helyteten [tésérőt , mégis nagy odaadással tanul. Nem csak az emlitett tudományokban
mélyül el, hanem elsajátrtja az űvegből való kémiai
eszközök gyártását is.
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Magáévá teszi Schelling természetfilozófiáját, és
vallja, hogya nemzeti jólétet csak a természettudományok művelése növelheti.
A Vasárnapi Újság emlitett cikkének tudós[tása
szerint Berde Berlinben olyan hires tanárokat hallgat,
mint Metternich, Dovet, Ehrmann és Ehrenberg. A
hatodik félévet már több egyetemen hallgatja. A
nyári szünidőben fölkeresi a hallei és a bonni egyetemet is.
Tanulmányait 1844-ben fejezi be. Ez év augusztus
24-én ér Kolozsvárra, hogy aztán ez év szeptember
29-töl , megszakítás nélkOI, 19 évig fizikát és vegytant tanítson.
Ha hitelt adhatunk Boros Györgynek az Unitárius
Közlöny 1892. évi 3·ik számban dr. Barabás Ábellel
foglalkozó cikkének, akkor Berde a szabadságharc
alatti iskolai szünetben magán nevelőintézetet állít
föl, és itt fejti ki oktatói tevékenységét.
Berde tanári pályafutásának értékelés ével konkrét
formában nem találkozunk. Gál Kelemen Benczédi
Gergellyel foglalkozó tanulmánya (Ker. Magve,tő.
1939. 4-5. fOzet) fölemlfti ugyan, hogy Nagy laJos
tanártársa igen rossz véleménn.yel va,n f~lő l e: tek!n:
télytelennek, óráit hanyagoló, minden Idejét szucsagl
birtokán töl t ő tanárnak mondja, ezt azonban megkérdőjelezik a tények. Az ugyanis, h?QY ~er?e ann~k ,a
Brassainak neveltje és pártfogoltja, aki tamogatasaban csak a kiválóságot részes[ti. Továbbá az, hogy
ilyen háttérrel később nem választják egye.temi tanárnak. De Nagy Lajost cáfolja az a .tény IS, h~y
Berde az l890·ben ért szélhűdés utan betegen IS
megtartja előadásait, de a Brassai szellemétől ve~é
rett iskola egyébként sem IÜrné meg a Nagy laJos
jellemezte tanárokat.
Boros György egy másik tanulmányából ("dr. Brassai Sámuel élete." Kv. 1927. 97. ol~.) arr.~1 értesülünk, hogy Berde a forradalom .után IS Jelklls~erete
sen tanit. Ez annál is inkább fIgyelemremélto, mert
ekkor a kollégiumnak rajta kivül csak egy rendes tanára van, Mikó Lőrinc. Az ilyen meglerhelés~ cs~k
lelkiismeretes, pontos és kötelességtudó tanero állja.

Csiky Gábor elmaraszatlóan szól arról, hogy Berde,
aki elkötelezi magát az unitárius egyház szolgálatára,
az E. K. Tanács tudta és beleegyezése nélkül megpátyázza és elnyeri a kolozsvári Jogakadémia tanári állásál. E kérdésben az E. K. Tanács ,.bölcsességét~
emeli ki, amely fölmenti a kollégiumnál betöltött.állása
alóJ azzal az indoklással, hogyaJogakadémlán 30
unitárius ifju tanul, s azok tanftásával is az egyházat
szolgálja.
Berde a Jogakadémián 1863-1872-i9. politikát és
nemzetgazdaságtant tanit. A Vasárnapi.Ujság s~e~int
(1872. dec. 29. 657. old.) az intézetnek Igazgatója IS.
Az 1872·ben megnylló kolozsvári Tudományegyetem meghfvja Berdét a nemzetgazdasági tanszékr~ a
pénzOgytan rendes tanárává Az egyetem megnyitó
közgyűlésén mondja el Hörökérvényü- figyelmeztetését, miszerint waz egyetem alapját nem a néma falak,
hanem tanárainak szelleme jelenti-.
Boros Györgytől tudott, hogy Berdét az egyetem
első rekforának választják. A Ker. Magvető "Különfé·
le w rovata arról tudósit, hogy Berdét 25 éves jubileuma
alkalmával az egyetemi ifjúság zenés-fáklyás föl vonulássai tiszteli meg. Az üdvözlők sorában ott van az
akkori unitárius püspök, Ferencz József is, aki Berdét,
mint jeles tanárt, és az egyház egyik fÖQondnokát üdvözli .
Berde irodalmi szereplése ujságfrói és szerkesztői
munkával kezdődik.
Várady Aurél Várfalvi Nagy Jánost ismertető cikkében (Ker. Magvető. 1927. 1. füzet.) csak fölemlíti ,
hogy Berde a neves évfordulóra politikai cikkekkel jelentkezik, viszont Boros György már hfrlapfrói munkásságát sokirányúnak mondja. Hirlapfrói tevékenységét részben Gál Kelemen ,A koloz:svári unitárius
kollégium története" (1935), részben Urmössy Lajos
,,17 év Erdély történelméből- cfmO munkajaból ismerhetjük meg.
Berde még 1846-ban - kollégiumi tanársága idején
- Takács Jánossal megindítja az uttörő jellegű Természetbarát c. lapot, amellyel - mint Gál Kelemen írja
- a magyar tudományossag kezdő korában hasznos
szolgálatot tesz hazá)ának. A lapot 1847-től Berde
egyedül szerkeszti. A lap a gazdasági ipar kérdései·
vel foglalkozva akkor jelenik meg - frja az Erdélyi Híradó (1845. aug. 5.) amikor Kolozsvár már rendelkezik cukor·, posztó-, és selyemgyárral.
A Természetbarát c. Iap 1848 júliusától november
9-ig Ipar és Természetbarát c. alatt jelenik meg.
Ebben Berde laborfalvi Vince álnév, és l. V . betűje
tek alatt fr.
Ürmössy Lajos " 17 év Erdély történetéből W (1849) C .
munkájaban arról rr, hogy az 1850-es évek elején
eseményszámba megy bármilyen magyar nyelv ű lap
megjelenése. 1852-ben megszOnik a Makoldy szerkesztette Kolozsvári Lap, s ennek helyét foglalja el a
Berde szerkesztette Hetilap. E lap a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara pártfogása mellett hetenként
egyszer jelenik meg, s gazdász- ipari. és kereskedelmi jellegű ismereteket népszerOsrt. Mive! ez a hetilap
nem elé91ti ki az igényeket, gr. Mikó Imre mellett
Berde is lépés~ket tesz egy politikai jellegű , magyar
nyetvu lap megjelentetése ügyében. Azonban a Szeben ben székelő kormányzóság elzárkózik kérésétől.
H

1855-ben Berde, Vida Károllyal közösen megindltja
a Kolozsvári Közlöny c. lapol. A hetente kétszer megjelenő lap Berdének sok kellemetlenséget okoz . A
rendőrség sokszor olyan szavakért és cikkekért vonja
felelősségre , melyeknek megjelenését a cenzúra engedélyezi. A lapot Berde és Vida ellentéte szünteti be.
Mig megjelenik, ha lükre az erdélyi magyarság politikai érz.~lmének. Kiáll anyagi érdekeik menett _ s
ahogy Urmössy frja - wlankadhatatlan napszámosa az
irodalomnak." A lapban megjelenő Berde·cikkek és
tanulmányok bemutatása még hiányzik, jóllehet ezek
tennék teljessé Irói munkásságának ismeretét.
Csiky Gábor ("Emlékezés Berde Áronra és Mózsára". Unitár. Élet. 1960. 3. sz.) Berde fő művének az
1874-ben megjelenő ,,Léglüneménytan s a két Magyarhon éghajlati viszonyai s ezek befolyása~ c . munkát mondja , melynek megjelenése nagy esemény a
kezdetleges természettudományi irodalomban. E
munkájáért "Marczibányi-dlt')al jutalmazzák.
Kenyeres Ágnes Magyar Életrajzi lexikona (1967)
emlftést tesz Berde egy ,A levegői nyirl<osság némely
éghajlati befolyása" crmü , Kolozsvárt l 860·ban megjelent munkájáról.
,

A Vasárnapi Ujság (1872) 1848·ból emmi a .Vegytan iskolája" c. munkáját, mely Stöckhard után készül!
forditás, és két kiadást ér meg. A második l857·ben
kerül ki a nyomdából.
Gál Kelemen tud Berdének a Remény c . zsebkönyvben megjelent versei ről, melyek száma a Magyar Közlöny (,,Az első Reményből.- '893. 2. sz .) szerint mindössze három.
Berde természettudományi cikkeinek a Mezei Nap·
tár (1859) és az Akadémiai Értesít ő, egyháztörténeti
dolgozatainak a Keresztény Magvető (1888) ad helyet. Itt emlltjük meg Berde egyetlen kizárólag egyházi
jellegű (zsinati) beszédét, amely ,Miért van, hogya
vallás ahelyett, hogy ősszekötne, egymástól elrekeszt, s hogyan lehetne ezen segIteni" c imet viseli. A
beszéd a széthúzás okának a felekezetiséget mond)a. Megitélése szerint a vallásnak olyan köteléknek
kellene [ennie, mely a különböző világi érdekek által
egymástól elszakltott embereket egyeslti és boldogítja.
Berdet tudományos munkássága elismeréséül
1858·ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagjává választja.
1867-ben - az alkotmány helyreáll itásakor - unitárius részről Kolozsvár város törvényhatóságába valasztják be. Az Erdélyi Gazdasági Egylet ÉVI~pjai szerint (1862. 1863.) tagja az EgyletlsmeretterJesztó és
Földmúvelési-Gépesrtési Szakosztályának.
1876-tól az unitárius egyház fÖQondnoka.
Hazánk elsó, tudományos alapokon idójárástanttanltó tanára 1892. június 25-én fejezi be étetét. Imát
Ferencz József püspök mond felette.
Berde az unitárius egyház neveltje ként készOl föl
és indul el tanári és tudományos pályájara. Mint aktiv
unitárius, megszemélyesitője anna~ ~ n~zetne~, mely
szerint a tudomány és a hit nem zarJa kl e~yma:t, és
a keltő együtt munkálja a tökéletességre lorekVo életet.
Ketemen Miklós.
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.. KirálYi nemzet vagy.
noha te kicsiny vagy

ooo"

A reformáció hitbéli hatása, valamint kultúrát formáló és kultúrát megőrzö szerepe a Mohácsot követö évtizedekben. ebben a körben bizonyára közismert. Van

azonban nemzetfenntartó, a nemzeti öntudatot és a

nemzeti ideológiát erösítö szerepe is, amiről ez utóbbi
negyven évben kevés szó esett
E lőadásomban ezekrő l az egymástól eltérő, de egy-

mástó] egyáltalán nem független,

sőt

nagyon is

erős

kölcsönhatásban lévő funkciókról kívánok megemlékezni, különös tekintettel a reformációnak a nemzettudatol erős ítő szerepére. Ahhoz azonban, hogy ezeket a

funkcióka t és összefilggéseiket kellően értékelhessük,
elengedhetetlen a Mohácsot követő évtizedek Magyarországának állapotát, ezernyi kínját, szenvedésél és
nyomoruságát felidézni.

Magyarország nyomorúsága Mohács után
Az országra ztidu]ó nyomorúság Mohács után párat·
lan voll A hadszintérré vált területeken a háboru mindig is töl"Vényszeruen vonta maga után a halált, az anyagi javak pusztulását és a szenvedést. Régebbi korokban azonban a hadviselés viszonylag szűk tér- és
időbeli korlátai folytán a borzalmak viszonylag kis területre, és rövid időtartamra korlátozódtak. Nálunk viszont Mohács után a háboros állapot ige n hosszú ideig
tartott. és az egész ország területét é rintette. Ezenkívül
a török hadviselés szokatlan kegyetlensége, valamint a
szenvedélyeknek a polgárháborukban szokásos fellángolása miatt a szenvedések tartalma és intenzitása sokkal nagyobb voll
A harcok következtében az ország déli vidékeinek
túlnyomórészt magyar lakossága részben fizikailag
megsemmisült, részben elmenekült, s az így keletkező
vákuum balkáni népelemeket szívott magába. Ekkor
kezd Magyarország etnikai képe megváltozni, ami
végül Trianonhoz vezel
Felmérhetetlen a veszteség, amit a háboroval járó éh!nségek és játványok okoztak. A korabeli mezögazdasági termelés bizonytalanságai miatt az éhínség állandóan fenyegető veszély, amikor azonban a kevéske életet is elpusztitják és felélik a hadak, az igásállatokat pedig levágják vagy elhajtják, a katasztrófa e lkerülhetetlen. Az éhínségeket pedig nyomon követik a járványok: a pestis, a kolera. a tífusz. és más. ma már
nem azonosítható, az emberek tízezreit, százezreit
sírba vivő betegségek.
A Mohácsnál bekövetkező bukásnak azonban e rkölcsi és lélektani következményei is óriásiak. Mátyás
Magyarországának fényét és hatalmát maga elő tt látó,
és azt az adott helyzetben törvényszerűen egyre inkább felidézö kortársak számára elviselhetetJennek
túnik. hogy az egykor oly erős, oly büszke ország idegen érdekek játékszerévé, pusztán katonai felvonulási
terulené, a nemzetközi sakktáblán könnyedén lecserél·
hető paraszttá váljék. A Magyarország megsegitésével
foglalkozó regensburgi német birodalmi gyűlésről igy
ir Nádasdy Tamás Ferdinánd királynak: .,Nincs bizto-

sab.b út felséged hiveit a kétségbeesés ötvényébe taszi.
tam, s az ellenség szatvait megnöveszteni. mintha nyilvánossá lesz az a mód, amellyel velünk elbánnak.
1532-ben a két nagyhatalom a német és az oszmán
birodalom összecsap és bár' Magyarország aktívan
nem vesz részt a háborúban, a Dunántúlon felvonuló
török hadak mégis végigpusztitják a vidékel A háború
ugyan nem döntött el semmit, de legalább mindkét fél
elmondhatta, hogy saját ügyéről volt szó. De mit
mondhanak Vas. Zala es Sopron megyének halottaikat. leégett házaikat, elpusztult vagyonkájukat sirató
lak?~, h?gy c~.ú~ mellékesen őket is elérte a nagy
pohtikal kombmaClók nyomában elszabadult vihar?
H

Az európai horizontú magyar értelmiség
Mohács nyomán a kulturális élet előfeltételei teljességgel hiányoztak. Nem beszélve az anyagi gondokról
és a letbizonytalanságról, nincs gazdag királyi udvar.
sem gazdag városi polgárság, sem szervezett egyház,
mely mecénás lehetne. Nincsenek egyetemek. nincs
könyvnyomtatás, es nincs könyvpiac, azaz mai kifejezéssel élve. teljességgel hiányzik a kultUra infrastruktUrája.
Mégis, a magyar értelmiség eleven kapcsolatot tart
Európával. 1526 és 1560 között egyedül a krakkói és a
wittenbergi egyetemeken 650-700 magyar hallgató szerez képesítést, de vannak magyar hallgatói a bécsi és
az olasz egyetemeknek is.
Hazatétve a külföldi egyetemekről, ez az értelmiség
nem szakad el Nyugattól. Levelező viszonyban marad
Lutherrel, Melanchtonnal, és tájékozott a külfóldi irodalomban. ru európai humanizmus és a reformáció
bármelyik területet nézzük is, hazai képviselői a kor
színvonalán állnak. A vallási irányok mindegyike egykét éwel jelentkezése után már közvetítökre taJaJ nálunk. Luthemek éppúgy vannak hívei, mint Melanchtonnak, Zwinglinek éppúgy, mint Kálvinnak. De komoly tábora lesz az anabaptizmusnak, később pedig az
antitrinitarizmusnak is.
A magyar prédikátorok világosan felismerik, és gyakorlatban alkalmazzak a nagy lutheri újítást, az anyanyelvi gyülekezeti éneklésl Sőt, Magyarországon
az énekszó kultuszának jele ntősége még nagyobb, hiszen a könyvnyomtatás e lmaradottsága miatt szinte
ez az egyetlen módja a bibliai szövegek megtanJtásának. Maga az anyanyelvi éneklés pedig határozottan
vonzotta a tömegeket. Hogy az énekszó varázsa milyen
erős volt, és hogy az énekszerzők milyen elemi erővel
jele ntkező szükségleteket elégitettek ki, azt már az
ezekben az években szerzett vallásos énekek és %Soltárforditások meglepően nagy száma is bizonyftja.
id?ben a magya~
Igen magas színvonalú ebben
nyelvmüvelés. A magyar nyelvmuvelok egyenrangu
társként vesznek részt az Európa-szerte kibontakozó, a
nemzeti nyelvek önállóságáért, fejlesztéséért folytatott
harcban. Franciák, olaszok, németek, lengyelek türelmetlenül követelik a nemzeti nyelv helyesírásának és

a:
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nyelvtanának kidolgozását. A németek .,nemesnek~, a
lengyelek .,nagy hirunek és ékesnek~ tartják nyelvüket, az olaszok pedig megelégedéssel állapítják meg,
hogy az ~olasz nyelv éppannyira alkalmas a gondolatok
kifejezésére, mint a latin."
PalTióta érzelmek hevítik ezeket a nyeJvmüvelőket,
magyarországi társaiknál azonban ennél többről van
szó. Amikor Sylvester János felismeri a magyar nyelv
,.mindenben való nagy voltát", ez egyben vigasz, lélektani védekezés az ország nyomorúságában és megalázottságában. Örömmel tölti el a felismerés, hogy a magyar nyelv mennyire különbtizik alatintól. lGmutatja,
hogy a görögön kívül nemcsak a németnek, hanem a
magyarnak is van néve lője , melyet ha helyesen használják, .,méltóságot és fényt ad" nyelvünknek. Napjainkban a nyelvtörténet kutatói "páratlan nyelvészeti teljesítménynek" tartják ezt a feHedezésl A ,.nyelvek harcában" kapott sebek ilyen kifakadásra késztetik Sylvestert: "Neheztelek azokra, akik a magyar nyelvet, mint
emberi érintkezésre méJtatlant, megvetették. A nyelveknek ezt a harcát a mi nyelvünk méltatlanul hossru
ideig szenvedte. E kincset, hazai nyelvünket, mely
eddig rejtve volt, most feHedezve feltárjuk, és napfényre hozzuk, s ha nem vonakodunk é lni vele. koldusokból egyszeriben dú.sgazdagok leszünk." A Bibliát fordítva megelégedéssel állapílja meg, hogy nyelvünk teljesen alkalmas a szent szövegek tolmácsolására. Büszkén írja: ..Más népek még irigyeini is fognak bennünket nyelvünknek jeles volta miatt, melyet még utánozni
sem tudnak." Tetőpontját éri el lelkesedése, amikor felfedezi, hogy magyar nyelven is lehet antik versmértékkel verselni.
Nyelvművelő

tá rsai nál: Komjádi Benedeknél, Pesti
GábomáI, Ozorai Imré nél, Dévai Mátyásnál a vallásos
cél, az európai kitekintés, és a magyar nyelvnek szinte
már nemzetmentő szándékú ápolása szintén elválaszthatatlan egymástól. Dévai, bizonyára Luther hatására,
az anyanyelv ápolásának vallási vonatkozásai melle tt
arra is rámutat, hogy milyen kimerithetetlen forrása a
nyelvnek a nép beszéde. Amint irja, akkor jó a vallásos
szövegek fordítása, ha Ji gubás auditórium is könnyen
megérti, mert annál van letéve az igaz magyarság."
Magyarországon, mondhatni, a nyelv ápolása egzisztenciális kérdés. Itt nálunk az értelmiség - Illyés nagyszeru képét használva - anyanyelvének "kőharapó"
erejű "hajszálgyökere in ~ kapaszkodik a létbe, és rajtuk
függve, himbálódzva mered iszonyattal a magyar nép
alatt megnyilt félelmetes szakadékba. Pesti Gábor
írta:"Amikor azt látom, hogy a földkerekség majd minden nemzete a forditások csodálatos sokaságával bő
velkedik, és azon serénykedik, hogy hazája dicsőségét
valamivel öregbitse, ... miért ne szabadna akkor
nekem is - kérdem én - enyéimnek nyelvét és szellemét a régi bölcsek tudományával e rőim szerint csinositanom, és a hazáért, amelynek egyszer s mindenkorra
adósai vagyunk, fáradoznom?"
A simogatás r e flexe

A reformáció, külö nösen a magyar reformáció elter;edése rendkí~1 összetett, bonyolult folyamat, melyben a gazdasági, társadalmi, politikai, ideológiai, lélektani és hitb,eli motívumok szinte elválaszthatatlanok
egymástól. Epp ezért bánnelyiktik egyoldalú. kiemel&-

se vagy hátté~~e szorfta.:;a a folyamat egészének megértését nehezlti. A manusta történetirást fokozott mér.
tékben jellemezte az egyoldalúság: csupán a reformáció gazdasági és, ~rsadalmi há~rét vizsgálta, és teljesen figyelmen klvul hagyta a hitbeli és lélektani indításokat Erre az egyoldalúságra hívta fel a figyelmet
Esze Tamás, amikor ert írta: ..A reformátorok személyes életének és r~f~nnátori munkájának sarkpontja:
az üdvösség teol~gláJa. A modern embernek sejtelme
sem lehet róla, milyen gyötrelmes kérdés volt ez a keresztyének számára a XVl. század hajnalán. A reformáció erkölcsi és kulturális törekvései a válaszbó\ adódnak. Vagyis: a sokszor és méltin emlegetett protestáns
m(lvelödés is vallási indokok köve tkezménye volt. ~
ru ~üdvösség teológiája" része annak a védekezési
reflexnek, melyre a nyelvműveléssel kapcsolatban már
utaltunk. Három módon segítette e reflex léterjöttét és
hibátlan működésél Egyik oldalról élesen exponálván
az eredendő bűn és megvá1tás gondolatát, szinte kész
mintát adott egy, a nemzeti bűnök - Isten büntetésenemzeti feltámadá.s hánnas pillérén boltozódó nemzeti
ideológiához. Másik oldalról a hivatalos országtól elhagyott, saját uraitól és a külső ellenségtől egyaránt sanyargatott nép hovatovább már csak a Megváltóban látott reménységet, akinek életét és áldozatos halálát
csak most kezdte valójában megismerni a magyar
nyelvű tolmácsolásokból. Végül pedig, a szenvedő emberek fölé hajló Krisztus példája kötelező erőve l szabta
meg az ige hirdető prédikátorok magatartását A nép és
az értelmiség találk.ozásának nagy pillanata ez. Nagyon
igaz, amit Varjas Béla írt a prédikátorokról: "Nem mű
vészi ambfciók fütötték őket, hanem a híveit Istenhez
vezérlő prédikátor kötelessége, és a nyájat minden ellenséggel szemben védő pásztor e l szán tsága.~
Ebben az időben jelentkezik először a magyar történelemben az, amit "szociális lelkiismeretnek" nevezhetnénk: az e lnyomott, szenvedő néppel való mély
együttérzés. A prédikátorok igazságérzetét sértette a
parasztság kizsákmányolása, és az embertelen bánásmód, melyben része voll Egyik oldalon ott van az
urak, a ,.dúl ók~, .,fosztogatók", "embernyúzók" kemény
elítélése Szkhárosi Horvátnál, másik oldalon a szegény
nép szeretete és szenvedéseinek átélése, aminek ily
megejtö módon ad hangot: "Néked fáradnak mind sze.
gény kapások , T eneked (ázódnak az szomjú halászok,
Neked sütköződnek az futó vadászok."
Mindehhez járult a reformációra annyira jellemző,
mondhatnók új tíPllSú vigasz, melynek lényege a közvetlenség, az Istennel minden közvetítő kikapc:wlá~
val folytatott személyes beszélgetés .. Hogy Itt n:tl~
lyen eleven igényről van szó, azt bizonYItja Bahzl
András Wittenbergből írt levelének ez a része:. Az elmúlt napokban pediglen jöve Wi tte~~rgbe ~i hozzánk az Bártfai Kristóf, magyarországi Jámbor ko~yvtá
ros, ki engemet kére, hogy ha valamit magyarul Irtam
volt, kibocsátanám. Mert mostan az a nyomorodott
Magyarországban nagy sok keresztyén atyafiak kévánnának a magyar nyelven irattatni egy rövid könyvecskét,melyböl az keresztyéni tudománnak el~ő" fundamentomit megtanlllhatnák még a tudatlanok IS.
A pusztulás látványa és a nép szenve~ése .kiválto~ a
prédikátorokból a simogatás reflexét. Igy VigasztalJ<! a
Dráva-vidék szegény népét Sztárai Mihál)': "sok insé&ünkből hozzád kiáltunk, felséges Úristen! Mert 1>3-
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rancsoltad, hogy megkeressilnk az mi szükségünkben
... Végy ki immáron ez nagy ínségböl, az idegen kézböl. Hogy te szent neved ma~as~lta.ssék mi .?emzetségünkrőL~ És itt van az Umtánus Enekeskon~ek
Barát István által szerzett 19. éneke: ,A te népeIdet,
Uram immár szánd meg, Te nagy haragodat, szent
Atyáni enyhltsd meg, Gyülekezetedet immáron építsd
meg. "
Azt kell mondanunk, hogy ezek a XVl. századi prédikátorok alaposan ismerték az emberi lelket Nagy emberségük és Krisztus taní~sai hozzá~gíte.tték ő.~et
ahhoz a felismeréshez, amIt az anyák osztönszeruen
mindig is tudtak, és amit a tudomán~ napjai?,kban m~r
kétségtelenül bizonyit a szeretet paJzs, védoburok, lelektani védelem a frusztrádókkal szemben. S mert
szánták, és mert szerették a népet, téved h ~ tetlen . biztonsággal tapintottak rá az orvoslás és a ~egelőzés
egyik legfőbb eszközére: önbizalmat kell adm ennek a
népnek mely már ,,megvetette kezd válni a népek
csa1ádiában. És néha meghökkentő jeleivel találkozunk ennek a félig tudatos, félig ösztönös lelki terápiának. Szkhárosi Horvát szájában, láttuk, nincs más,
csak szidalom, ha az urak ról beszél, de a népre tekintve megható gyengédséggel így szól: "Királyi nemzet
vagy noha te kicsiny vagy. Az Atyaistennek bizony te
kedv~s vagy, Ő szent fia által már te is fiú vagy. Minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy."

.,Hajszálgyökerek" vagy "népszavazás''?
Mint láttuk, a nemzettudat szempontjából a refonnádó jelentősége szinte felmérhetetlen. Azt is láttuk,
hogy a marxista történetírás foglalkozott ugyan a reformációval, de annak csupán gazdasági, társadalmi és
politikai vonatkozásait vizsgálta. Ez a hiányosság mutatkozott meg a 60-as éveknek, egyébként nagyon é rdekes, sok jelentős eredményt felmutató "nadonalizmus-vitájában." A vita a paraszti és a katonarétegek
haza· és nemzettudatáról fo lyt A mondhatni hivatalos
álláslXlnttá váló nézetet a vitában a nagyon tehetséges,
de sajnos fiatalon elh unyt Szűcs Jenő képviselte. Szerinte a parasztságnak nem volt kiteljesüIt haza-fogalma, és ami ilyen szempontból tudatában töredékesen
megjelent, azt is a nemességtől kölcsönözte.
Tóbben kétségbe vontuk Szűcs állitását, hivatkozva
az általa figyelmen kivül hagyott reformáció irodalmára. Az a természetesség ugyanis, mellyel a prédikátorok énekeikben és írásaikban a haza és a nemzet fogalmát kezelik, azt bizonyítják, hogy ezek a fogalmak
nem a nemességlől való kölcsönzes útján váltak ismerösse a nép előtt, hanem sokkal régebben, minden bizonnyal attól fogva, hogy letelepüIt itt, a Kárpát-medencében. A prédikátorok határozott utalása az ország
egészére egyáltalán nem azt bizonyítja, hogy a parasztságot csupán falujához, szűkebb szülőfóldjéhez fűzte
valamilyen Jwnkrét érzés", és teljesen hiányzott volna
tudatából az egéSzében soha nem látott haza iránti
..absztrakt érzés~, tehát a patriotizmus. láttuk, a prédikátorok nemcsak úgy általában Siratják az ország pusztulását, hanem annak egyes tájait ért csapásokkal
külön-külön is foglalkoznak, ami azt jelzi, hogy a du-
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nántúli paraszt éppúgy tudhatott En:lélyröl, mint az Erdélyben lakó a F'elvidékről, s hogy bármelyik vidék lakóiról legyen is szó, az orszag más részeit ért szerencsétlenségre élénken reagálhatott.
Volt tehát egy, a nemesség exkluzív nemzettudatánál sokkal szélesebb közösségi tudat, melynek pókhálószerű finom szálai egybefogták az ország lakosságát.
A vitában Szűcs Jenő bírálta lllyés ,J13jszálgyökér"
képét. A hajszalgyökerek Illyésnél azok a jórészt még
ismere tlen lelki szálak, melyek a Jélek mély rétegéig"
nyúlva a közösséghez fűzik az egyént Szűcs szerint ez
így helytelen, és helyette inkább Renannak ezt a meghatározását ajánlja: "Egy nemzet léte nap mint nap
megismétlődő népszavazás . ~ Láthatjuk, Szűcs a XIX.
századi nemzetfogalomból kiindulva vitatkozott nIyéssel, aki viszont nem erre gondolt, hanem a sokkal
r:egebbi, és sokkal általánosabb közösségi érzésre.
Es ennek a közösségi érzésnek ugyanazon hajszál·
gyökerei kötötték a prédikátorokat, Balassit vagy Zrinyit a magyarsághoz, mint Adyt, Kodályt, vagy magát
Illyést
Optimizmus - Mohácsból
A Mohácsot követő évek szörnyűségei t megismerve, éppen a reformáció tanulmányozása alapján válik az
ember optimistává. Amikor ugyanis ebben az országban minden recseg-ropog, minden lángokban áll és
vérben fürdik, amikor nemhogy a holnapról, de a leg·
közelebbi óráról sem lehet tudni, hogy milyen borzalmakat hoz majd magával, akkor ennek az országnak a
népe a lángok felett kezet nyújt Európának, agya
együtt mozog, szíve együtt dobog vele.
Igen, kell, hogy a reformáció története optimizmussal töltse el az embert. Mert ekkor alakul ki a sajátos
magyar irói hivatástudat, az annyira mostoha kötiilmények között is, a szellem és a humánum fáklyájának
büszke magasan tartása. Kétségtelen, hogy mindaz,
amit nemzeti karakter elnevezés alatt szoktak összefoglalni, és amit szerencsésebb országokban az államterület viszonylagos állandósága, a politikai és gazdasági egység, a nemzeti öncélúság és függetlenség, valamint az évszázadokon át folyamatosa n működő és organikusan fejlődő intézmények biztosítottak, azt nálunk döntően a nyelv és az irodalom őrizte meg. Hogy
irodalmunk az óriási gazdasági és társadalmi hátrányok mellett is mindig magas szinten tudott maradni,
azt jelentős mértékben a reformáció alapvetésének köszönhetjük. Az írókat a nemzeti közösséghez fűző elszakíthatatlan "hajszálgyökerek", az ország balsorsa
felett érzett fájdalom és a segíteni akarás, a hazai talajból kalXltt emocionális indítások röptetö ereje az egyetemesbe, az általános emberibe, a haladá~ igenlésébe mindez a refonnáció öröksége a magyar Irodalomban.
És épp ez Mohács vigasztalása!
Perjés Géza

(Elhangzott a Dávid Ferenc Egylet 1997. február 23-;
műsoros estjén),

Dr. Szabó Árpád püspök beiktatása
Kolozsvár, 1997. március B.
Csíkban még hózápor festette fehérre a tájat, de
a kolozsvári piacon már h6virágok szirmai kandi·
káltak ki a szakajt6kból. A természet téli halála
után megújú1va életre kelt, a halált törvényszerű·
en ismét követte az élet.
Dr. Erdő János püspök fájdalmas halálát fgy követte az új püspök választása, fgy kívánta ezt az
Egyház életének zavartalan folyamato ssága.
A több mint négyszáz éve, 1576. január 28-február 8. között megtartott medgyesi országgyiilés
által biztosított püpökválasztási joga alapján
az Unitárius Egyház Zsinata 1996. december 13án, Székelyudvarhelyen dr. Szabó Árpádot válasz·
totta meg az Egyház harmincadik püspökének.
Az Államfő hozzájárulásának kézhezvéteiét követően

a Főtisztelendő Püspök ünnepélyes beiktatására 1997. március B-án került sor a kolozsvári
unitárius templomban.
Mint meghívottnak, nem feladatunk a megjelent
egyházi és világi küldöttek neveinek részletes felsorolása, de összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a
történelmi és ortodox egyházakat a legmagasabb
egyházvezet6i szinten képviselték, míg a külfóldi
társegyházak, valamint a világi és politikai képviseló'k ugyancsak népes küldöttségekkel vettek
részt az ünnepségen. A Magyarországi Unitárius

Egyházat Bencze Márton püspök kivételével a teljes elnökség ké pviselte, számos egyházi tisztségvi_
se!ővel együtt.
A részletes névsor felolvasása helyett inkább ki~melj~k azt ~ gondolatot, amely nemcsak a Püspök
unnepl beszedéból, hanem a küldöttek köszöntóíből is kicsendüit. "Együtt", ez volt a beszédek mottója, ez volt a jókívánságok, a tennivalók, a tanulságok összegzése. Isten házának sok ajtója van _
így szóltak a szónokok - de bár az ajtók fólé másmás vallások nevei vannak felírva, mégis mindegyik ugyanabba a házba nyílik, ugyanoda vezet.
Es Isten házát, Isten országát éppen úgy, mint az
Erdélyben élő nemzetek jöv6jét, csakis együtt lehet
építeni, kéz a kézben, együttes akarattal. Ez vonatkozik a különböz6 vallásokra, nemzetekre, de
egyénekre egyaránt. Ez a jöv6 záloga, a fennmaradás egyetlen útja.
A2. ünnepség ezen központi gondolatát tíízte ki
célul a beiktatott Püspök, ezt adták útravalóul a
köszöntó'k, és ezzel a gondolattal kívánunk mi is
erot és kitartást dr. Szabó Árpádnak, hogy Isten
áldásától kísérve végezze munkáját Egyháza 001dogulásáért, járva azon az úton , melyen huszonkilenc elődje járt az elmúlt évszázadok során.
Mik6 István

Unitárius Alapítvány
A Magyarországi Unitárius Egyház és egyházközségei, valamint a Kelet-magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör 240.000,- Ft induló vagyonnal ,
Budapest, 1055 Nagy Igánc utca 2-4. székhellyel
1993-ban ~UNITA::EÜUS ALAPíTVÁNYT" hozott
létre.
-

Az alapítvány célja támogatni a MUE szeretetszolg~ati .és karitatív tevékenységét, hitéleti, szer-

vezett és mtézményi m6.ködését, hazai közéleti és
nemzetközi kapcsolatainak b6vítését első püspökünk, Dávid Ferenc szellemében, a szabadelvű teológia, a. haladás és tolerancia jegyében. Az alapítvány n)'ltott, ahhoz támogatóként minden bel- és
külfóldi természetes és jogi személy csatlakozhat
akár vagyontárgy, akár készpénzfelajánlással ,
vagy más segítő szolgáltatással.

Az alapitvány kezelője hét f6b61 álló kuratórium'
ennek tiszteletbeli elnöke a MUE mindenkori püs~
pöke.
Az alapító okirat szerint az alapítványi készpénz-vagyo~ 50%-át tartósan lekötve kell tartani.
Alapitványi támogatás kizárólag pályázat útján
nyerheUí el. A pályázatok kiírása és elbírálása a
kuratórium feladata ; a közzététel az Unitárius
Életben történik.

Az Egyházi Képvise16 Tanács 1997. március 1jén megtartott ülésén elfogadta Dr. Lőrincz Ernő
elnök és Vadady Attila titkár lemondását, és helyükbe Rázmány Csaba lelkészt és Gergely Feliciánt választotta be, mint új tagokat a kuratóriumba. A2. Alapítvány kuratóriuma még azon a napon
ülést tartott, és tagjai sorából egyhangúlag Rázmány Csaba lelkészt elnöknek, Gergely Feliciánt
titkárnak választotta meg.
Ugyanezen az ülésen a kuratórium elfogad~ az
alapszabály módosítását , misze rint az UNITARIUS ALAP1TVÁNY nem támogat politikai pártot,
és soraiból nem állít és nem támogat képviselőt.
Minden unitárius hfvünket a határon innen és
túl felkértünk az alapítvány támogatására, mely
reméljük, célszer1I gazdálkodással és aktiv támogató erővel eredményesen töltheti be Egyházunk
küldetését Isten és ember szolgálatában.
A2. "UNITÁRWS ALAPíTVÁNY adószáma:
18052459 1 41
Bankszámlaszáma: 561 OOO 55 - 161 OOO 68
Számla vezető bankja : TOKAJ és VIDÉKE Tak.
Szöv. 1054 Bp. Alkotmány u . 12.
Rázmány Csaba
elnök

Gergely Felicián
titkafor

UNITÁRIUS ÉLET II

Szétszéled a nyáj Buenos Airesben?
Buenos Airesbe jövet novemberben nemcsak az
időt kell visszaállítani négy órával, han?m a naptárt"is,
két teljes évszakkal. Május hangulatu a csupa zold
természet, parkokban lila dalr~ kelnek a ia~~randák,
ablakom alat! a kert fáin olyan .zgatottan c~lVItelnek a
szines tollazatú, ismeretlen madarak, mintha egyszerre akarnák elcsacsogni, mi minden történ.t velük
az elmult télen . Mely évszak persze nem a ml fogalmaink szerint képzelendő el, hiszen i.tt július-a.ugusztusban sincsenek fagyok, legfeljebb kiadós esők , szeres napok, ha idelehel alig négyezer kilométer távolságból a fehér földrész, AntarktiSZ.
.
A déri félteke harmincötödik szélességi fokán. fekszik a tizenkétmilliós világváros, ez Európában Ciprus
és Kréta magassága .
November harmadika, vasárnap. FőtisZlelendő Do~
monkos László aranymiséjén vagyunk, a guadalupe.
plébánia Szentlélek-t.emplor:ná~an. Szép s ~y~en
szomorú alkalom, amikor először lálhatok együtt tobb
száz Buenos Aires-i magyart. Domonkos atya harminckilenc éven át volt itt lelki vezetője a katolikusoknak. A pappá szentelésének fél évszázados évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi szenlmise egyben
a bucsu pillanata . Néhány nap múlva hazatér ~ősz~
re, oda , ahol hatvanöt éve elhatározta, egyház. pályara lép.
A templomban a szemek villanásából, a biccentésekből látom, hogy itt szinte mindenki ismer mindenkit. Negyvenedik éve itt élő sógorom egy kissé külön
álló csoportra hívja fel a figyelmemet.
- Ök a chacóiak. Még az első világháború után kivándorolt szegényparasztok leszármazottjai.
Nézem a naptól cserzett markáns arcokat, karakteres magyar koponyákat.
Mintha egy csapat alföldi gazdálkodót látnék.
_ Már egyikük sem beszél magyarul. De nagyobb
hazafiak bármelyikünknél.
Hogyanagyszülők történeteiböl ismert mesebeli
őshaza mit jelent nekik, a mise alatt magam is látom.
Felcsendü1 a Boldogasszony anyánk, majd a Himnusz, a sose látot! távoli ország két zenei jelképe, s
bizony megrándulnak a keményarcvonások, az aszszonyok szemébe könny Ol.
A mintegy tizenötezer argentfnai magyar egyötöde
a főváros lakója. Mint hallom, az óriási város minden
ezredik lakója magyar. A mise után a templom előtt
még jó darabig beszélgetnek a ritkán találkozó barátok, ismerösök. Buenos méretei magyar szemmel nehezen követhetők . Sokan vannak, akik naponta szaz
kilométernél is lábbel vezetnek otthonuk és munkahelyük között. Nem csoda , hogy ritkán jutnak egymás
közelébe.
A legtöbben középkorúak és idősek .
A húszas-harmincas évjáratok képviselői közül keveset látok. Inkább a kisiskolás unokák nemzedékét
és a cserkészkoru tizenéveseket.
A hIvők kisebb része, pontosan száznegyven
ember átvonul a közeli Mindszentynumba, mely a hetvenes évek közepén nyilt meg. Azért vagyunk éppen
ennyien, mert ekkora a nagyterem befogadóképessége, amikor ebédlövé alakitják.
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Üdvözl ő beszédében nagy\<övetünk, Misley Kéroly

tisztelettel alnyujtja Domonkos atya nak a magyar allampolgarsagar61 sz61ó oklevelel, miniegy jelképes
köszönetként faradsagos munkajaért, hogy csaknem
négy évtizeden át százezer kilométereket utazott az
óriási ország legtávolabbi sarkaiba, felkereste nemcsak a hét magyar egyházközséget, hanem az Idős,
beteg, magányos magyarokat is.
A Mindszentyumban székelő katolikus szövetség
alelnöke, Fóthy István beszédében megemlékezik a
névadó hercegprImasrói, majd méltatja Domonkos
páter pótolhatatlan munkaját.
Az atya távozása azt jelenti, hogy holnaptól az argentfnai magyaroknak nincs magyar papja. Vele
egyOtt tér haza Rostás Sandor atya, aki nála jóval fiatalabb, de néhány évi missziós munka után most más
feladatra jelölte ki az egyMzi hatóság. A szövetség
eddig is önzetlenül dolgozó tisztségviselöire még nagyobb feladat hárul. Fenn kell tartani uk, sőllehetőleg
élénklteniük a Mindszentynum tevékenységét.
Nemes adományok, nagy pénzek fekszenenk
ebben az épületben. Cintermében alusszák örök álmukat az itt elhunyt magyarok. Ennek a közösségnek
becsületbeli ügye, hogy az intézmény fennmaradjon.
Oe ha eljön az idő , hogy már nem lesz elég éldozatkész magyar, aki fönntartsa a szövetséget és a Mindszentynumot , akkor az adományozók akaratának
megfelel ő en a Buenos-i érsekség lesz az örökös.
Ebéd után állófogadássá alakul az együttlét, könynyebben tudok beszélgetni , tájékozódni. Látható,
mennyire integrálódott már a hivatalos "kiküldött" magyarság a régóta iti élőkkel.
Azzal a kettős céllal érkezem szombat délután a
Magyar Házba , hogy találkozzam Czanyó Adorjánnal,
az itteni Magyar HIriap szerkesZlőjével, és meglessem az iskolásokat is, akik szombatonként magyart,
történelmet, földrajzot és éneket tanulnak önkéntes
pedagógusok vezetésével.
Az ebédlőben ülők [e, amely akár irodalmi kávéháznak is nevezhet ő . Leakasztok néhányemigránslapot.
A legkülönbözőbb szlnezetO kiadványok, d~ voltaké~
pen csak a 24. óra elmü, Kanadában megjelenő ny.laslap hangvétele tér el az általános civilizált, mértéktartó tónustól.
_ Milyen arányú a részvétel a magyar intézmények
életében?
Megltélésünk szerint a magyarok többsége nem
tart kapcsolatot ezekkel, legfeljebb sátoros. ünnepeken. E l ső az üzlet , mindenki rohan a munkája után, a
hajszában sorvadnak az emberi kapcsolatok.
Ami a jövend őt illeti , sok függ attól, marad-e elég
elkötelezett, szabad idejét erre áldozó önkéntese a
magyarságtudat fenntartásának.
Mert ahol akadnak emberek, akik magyarként élik
az életüket, ott van egy kis Magyarország is. Bárhol a
világon.
Köröspataki lüs. Sándor

(Rész/ef s Magyar Hir/ap 1996. decembsr 28-; szfimából.)

Ezer

esztendős

Egy-egy ember csak néhány évig jár iskolába: A
magyarság már 1000 esztendeje.
J elenleg az 1001. tanév folyik MagyarországoD.
A honfoglalással hazánk f61dj ét nyertü k; iskolázással az európai kultúrát.
996-ban Pannonhalmán a Szent Márton-hegyen
alapították az el ső' magyarországi ben~és apátságot. Ugyanitt 1000 éve e monostorban mdult meg,
szervezett keretek között, magyar fcild ön az iskolai
oktatás.
A BENCÉSEK, a Benedek-re nd Nursiai Szent
Benedek által alapított szerzetesrend. E Is6 kolostorukat Monte Cassino hegyé n 529·ben nyitották
meg. A szerzetesek e$Y évi próbaidő után engedelmességet fogadtak. Eletfogytiglan a rend , II kolostor kötelékében maradva , lelki tökéletesedésre tö·
rekedtek. J elszavuk: ORA ET LABORA = imádkozzál és dolgozzál. Kés6bb mavel6dési és tudományos tevékenységet is folytattak . Ők térftették a
keresztény hitre a népvándorlás népeit a 7. századtól egész Európában.
HOzzánk tehát Géza fejedelem telepftette Szent
Márton hegyére az itáliai bencés szerzeteseket. A
kolostor falai közt létesült az e lső magyarországi
iskola. Monostorukat Szent István ruhá zta fel kiváltságokkal, és nagy adományokkal lá tta el. A
ülrténet valójában nem 1000 éve kezd6dött. His zen
a magyarság amikor átvette a kereszténységet,
egy oktatási örökséget vett át, mely már ekkor is
csaknem ezer éves volt.
Mit is jelent a keresztény is kola?
A kereszténység nem tagadta meg a kultúra értékeit, melyeket maga körül tapas ztalt. Bár a pogány szellemiség szokásaival ne m tudott egyetérteni. Emlékszünk Madáchnál a RÓMAI SZINRE,
nrucor Szent Péter megjelent, és kemény szava kkal
illette a mulatozó-dőzsö lő társaságot. De a kereszténység a pogány gyöker{! kulturális é rtékeket
mégis elismerte. Ugyanekkor, s zinte észrevétlenül
- csak szíik közösségek részére - alakult ki a szerzetes iskolák rendszere. Fiatalokat és felnőtteket
is igyekeztek bevezetni a szerze tesi élet világába.
Els6sorban nem is meretköz l ő, oktatási feladatot
láttak. el , inkább önnevelésre buzdította k. A gyakorlati élet alakítására tanitottak. Lelkiséget közvetítettek. Egy idő után mégis kialakult egy mű
veltségi anyag. A keres zténység vallási gondolkodása, élete ugyanis szorosan ka pcsolódott egy
könyvhöz: a Bibliához. A s zer zetesrendek mGvelő
dési központokká is váltak. A sze rze tes iskolák
mühelye vált kiindulópontjává az iskolarendszernek , amely Nagy Károly birodalmába n alakult ki
és a középkori iskolázást jelentette. A szentekról
8zóló életrajzok, a kÖZé pkor i keresztény iskolák a
m~veltségbe, a jó erkölcsbe ava ttá k be diákjaika t.
Sajátos tarta lmat kapott a mester-tanítvány viszony, s a professzor lelki vezető is volt. Ezt a keresztény iskolát ~ette át a magya rság Sze nt Istvá n
oJ'8zágába~I , amikor .el ős zör Pa nnonhalmá n IlyfIt
szerzetes Iskola, majd további alapflá80kkal (Ba-

a magyar iskola
konybél , Zala vár, Pécsvárad, stb.) a középkor rolyamán 80 kolostoruk épült. A középkori iskola
nem pusztn ismeretanyagot nyújtott kés6bb az é rvényesüléshez, hanem életfonnát is. Olyan emberek neveltek ott, kik megszerették az iskolát. Ottmaradtak , és odaadással szolgálták az eszmé nye_
ket, értékeket, melyeket az iskola hordozott. A középkori Európában - így Magyarországon is - a
társadalom kis csoportját érinthette meg az iskoláztatás. Kevesen érezték feladatuknak, hogy iskolás, latin mOveltségre tegyenek szert, s e tudásukkal szolgálják nemzetüket. A tanítás latin nyelven
folyt, a keresztény Europa közös nyelvén. Felkészített arra , hogy a közös kincset, amit latinul megkaptak, megfoghatóvá tegyék azoknak, akikhez
anyanyelvükön fordultak. A magyar írásbeliség
el ső emléke (Halotti beszéd) egy latin iskolai magyar papnak a feljegyzése egy latin nyelven irt kódexben. A gyászoló nép, kikhez fordult, magyarul
t udott. A temetést végzéS' papnak latin ismereteit
magyarul kellett elmondania. A középkori keresztény iskola gondolodó emberré tett.
A középkori iskolárol keveset lehet tudni: azt
igen, hogy hol alapították, mekkora létszámmal s
milyen könyvtára volt, de arról, hogy milyen volt
ott a légkör, ar ról viszonylag keveset. Európában a
középkori iskola gúnyképét rajzolták meg a valóság helyett, pl. Villon is csak a hanyatló Párizsi
Egyetem világáról írt.
Az el ső magyarországi iskolák, kolostorok, székesegyházak és plébániák iskolái voltak . A felsőbb
tudományokat elsajátftani kívánók kezdetben külfóldre jártak: Bolognába , Párizsba, Wittenbergbe,
majd 1376-ban , itthon , Pécsett is megnyOt az egye-

tem .
Amikor elé rkezett a humanizmus kora, Má tyás
királya megújuló európai mfive ltség színhelyére,
külfóldre küldte aZ erre méltókat (Janus Pannonius) akik korszera mGveltséggel tértek haza . De
jeles külhoni alkotókat is foglalkoztatott udvarában.
Magyarors zágot azonban a humanizmus és a reneszáns z megjelenése után a harci zaj ülltötte be.
Mohács, és más nemzeti katasztrófák sújtották az
országot, az is kolákat elsöpörte a háborúskodás.
A kereszténység bel ső egysége is megrepedezett
(reformáció-ellenrefonnáció). Ezen új erők el őre
mutató hatásai alakftották mégis a megmaradó iskolákat. Török dúlta országrészek peremén: Erdélyben, Észak. és Nyugat-Magyarországon az iskolák is konokul megmaradtak. A protestáns és
katolikus magyar iskolák éírzik a közé pkori iskola
emlékeit is. Otthont adnak a nemzeti felcl éísségtudatnak. lu iskolák versenyben voltak, de mégsem
gyo:Jölködtek egymással, pusztán jobbak akarlak
lenni egymás nál. Hangsúlyozódik: szélesebb körhó1 ke ll összegyOjteni a t udás t a mOveltségre vágyóknak. Akiknek megadatott, hogy mOvelt ember
legye n, re l el ős a többiekért, a ülbbség javá ra aká r
pa p-ta nító vagy bíróké nt a maga é rdekein túl a
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nemzetét kellett szolgálnia. A felvilágosodáskor újf~ta magatartás jelenik meg: az új szellem és mGvelt.ség szolgálatához bátorság is kell. Az. anyanyelvi művelődé s a népoktatás fellendülését ~o~ta.
A modem igények, a magyar közoktatás alapjaIt a reformkor, az 1848-as forradal om eszméit és a
korszeriI europai törekvések felha sználásával Eötvös József rakta le 1867 után. Számos intézkedése _ pl. az iskolai tankötelezettség elvén alapuló
újszeriI népoktatás megteremtésével - megelőzte
az általában mintául szolgáló Európát!
A polgárosodási igények nagyméretű iskolákat
is létrehoznak. Szemben a családias jelleggel: hivatali viszony alakul ki igazgató-tanár, tanárszülő s tanár-diák között. Közben újabb és újabb
háborús veszteségek rombolták a magyar iskolát,
de mindig akadtak felkészült, odaadó magyar pedagógusok, az iskolát sz!vügyüknek tekintő haz~fi:
ak akik védték a hazat oktatást, nevelték az ifju
ne~zedéket. Tudták, hogy a saját kultúra , a mű
veltség örök kincse a nemzetnek, amitó1 ha meg-

fosztják , létét61 fosztják meg. tgy jutunk közel
ahhoz a korhoz, melynek örökségeit ma is viseljük
melynek kihívásai, kockázatai, a 20. század má~
történelmi megrázkódtatásaival párhuzamosan
szakadtak reánk, és határozzák meg a magyar iskolatörténetet. Az. elmúlt 40 év megoldási kísérletei sikertelenek maradtak. A lelkeket is újjá kell
építeni.
Vannak eredményeink (1000 év), de ezek újrafogalmazásához nincs elég tapasztalatunk.
A pannonhalmi volt a benedekrendiek hazánkban első s máig legnevezetesebb kolostora, valóságos Monte Casinója. Itt létesült Magyarország első
egyházi fÓlskolája is, mely már Szent István korában jeles magyar hitszónokokat nevelt. 1896-ban
az ország ezeréves fennállása emlékére egyik dombon felállították a milleniumi emlékmUvek egyikét
s ugyanakkor a monostor udvarán, az első főapát
nak, Asztriknak szobrát.
Domonkos János

"Quo Vadis Domine?"
- "Hová mégy uram?"
A Magyar Pax Romana Fórum 39. Kongresszusa
- Pannonhalma (Bencés Gimnázium) 1997. március
31-április 5.
"Quo vadis Domine?" eimmel rendezett kongres zszust a Magyar Pax Romana Fórum Pannonhalmán
1997. március 31 és április 5-e között. Abban a szerencsében volt részem, hogya rendezvény egész
heti tevékenységén részt vehettem egyházam megbizasaból. Oe mi is a Magyar Pax Romana Fórum?
kérdezheti egy unitárius, aki még nem hallotta soha
a Fórum nevét? Legróvidebben válaszolva talán anynyit lehetne mondani róla, hogya magyar katolikus
értelmiségiek fóruma. Ez sorjában a 39. ülését tartotta, annak megalakulása óta. Magyarországon pedig
a hetedik húsvéti tanulmányi hetét, melynek tematikáját a jól ismert kérdésre alapozta: "Quo vadis Domine?" azaz: ~Hová mégy Uram?" A Magyar Pax Romana Fórum tübb mint háromnegyed évszázados
múltra tekint vissza. Ugyanis a tavaly ~ 996 nyarán a
75 éves nemzetközi Pax Romana mozgalom tarthatta meg világtalálkozóját és kózgyülését a Budapesttől nem távoli Dobogókőn. Ebből az alkalomból rendezett világkongresszus megerős ftette azokat az
alapcélkitúzéseket, amelyek a fórum munkáját eddigiekben is meghatározták. A továbbiakban ezen feladatok, célkitOzések közül emelnék ki egy párat, mint
amely leginkább meghatározza munkásságukat:
- A közszellem értéktudatos lormálása.
- A fórum különböző politikai elkötelezettségű katolikusok és keresztény egyházak közötti párbeszéd
előmozdltását munkálja a zsinati megújltás szellemében , a tarsadalom iránti felelősség és közéleti aktivitás erŐsltéséért.
- A Magyar Katolikus POs pÖki Kar - szociális körlevél alapján - egy .,lgazságosabb és testvériesebb·
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társadalom szellemi és erkölcsi alap megvalósításáért is munkálkodik.
- Kapcsolataikban a környezö országokban muködö magyar nyelvu Pax Romana szervezetekkel való
közös munkára koncentrálnak. Ezek részére elsősor
ban szellemi kisebb mértékben anyagi támogatásI
nyújtva. Például segítik a Magyarországon kívüli elő
értelmiségiek és diákság magyar konferenciákon
való részvételét, megjelenését; hozzájárulnak esán·
gó fiatalok táboroztatásához és továbbtanulásához.
- Végül , de nem utolsósorban, intenziv kapcsolatot tartanak testvérszervezetükkel az Európai Magyar
Protestáns Szabadegyetemmel.
Teszik mindezt abban a szellemben, hogy a fent
vázolt munka nem csak a katolikus értelmiségiek,
hanem az egész magyar nemzet és társadalom érdekeit szolgálják ilyen irányú tevékenységeikkel.
A továbbiakban röviden arról, hogy az idei hagyományos tavaszi tanulmányi hét a magyar katolikus
egyház belső, szellemi, lelki, erkölcsi megújulás kérdéseinek megvalósítási lehetőségéről tanácskozott.
Ennek munkálása alkalmával nem téveszthette szem
elől azt sem, hogy az egyház és ezzel összefüggésben a magyar társadalom JÖVŐjéről is elmélkedjen.
A 39. kongresszuson több mint 400 fó vett részt a
heti rendezvénysorozat keretében, melyböl közel
száz kisebbségi magyar résztvevő képviseltette
magát; az utóbbiak résztvételi lehetőségél különböző
támogatásokból fedezték. A hét leglátogatottabb
napján nem kevesebb mint 260-270 között jelentek
me9 az érdeklődők.
Az egyhazi trendekel vizsgáló megbeszélésre nem
kevesebb, mint 64! előadót vonultatlak lel. E rövid
ismertetés határán belOl lehetetlen a teljesség igé-

nyével mindeniküket felsorolni - de azért az előadók
közül _ aIulirott kiemel egy párat azok közül, akik számára - élményszámba menő előadásokat tartottak.
Ilyenek voJtak:
_ Nemeshegyi Péter SJ teológus Budapest,
elö-adásának cfme: HEgy üj erkölcsi világrend felé,(Alcfm: kísérletek, kudarcok, a világvallások etikai konvergenciája, egy világetosz alapelvei.)
Nemeshegyi Péter 1944-től a Jézustársaság tagja.
1956-lól a rend tokiói egyetemén a dogmatika professzora, hosszabb ideig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja.
Nemeshegyi professzor a világvallásoktól közelltett a kereszténység irányába, melynek etikáját hét
pontban foglalta össze, és melyek mindenikéröl részletesen beszélt,
- Órsy László előadásának dme: ,,A katolikus
Egyház a Világban:
A vendégelóadó Washington D, G,-böl érkezett és
szintén a Jézus-társaság tagja. Elöadásában Örsy
professzor úr a fórum súlypontjaul kijelölt kérdést
"Quo vadis Domine?- -alkalmazta olyan értelemben
-, h9QY nem arra kérdett rá, hogy hova, merre megy
az Úr?, hanem "Hová megy a Világ?- Hova, merre
megy az Egyház a Világban? Hova, merre tart az
egyén, mint azt EgyMz tagja ebben a Világban?" Az
előadó az Egyházat és a Világot nem állftotta szembe egymással.
Többek között a következőket mondta: ,,Ne úgy
gondokozzunk, hogy az egyik oldalon a világ, a
másik oldalon az egyház van, hiszen mindkettőt
lsten hozta létre, s mint ilyet gondoskodásának szeretete veszi körül. Gél teMt nem elveket felállftani,
hanem felfedezni az isteni tehetséget magunkban,

Az Egyházi

gyúlion fel bennünk egy isteni szikra, szabadok Jegy~nk lsten vil~gá~an, és ott bent, önmagunkban találJuk meg az IgazI megoldást az egyházra és a világra nézve."
- Sz'ves~n ~m,lftem me~ Fila Béla teológiai tanár
nevét ~s el~dasanak cf~et: "A hit klasszikus alapfogalmamak jSlentésváJtozasa-, alclm: új helyzet, új
kérdésfelvetés, az alapfogalmak új jelentése az istenkérdés új, .mai helyzetében, mint ahogy szfvesen
emlékezem vissza Morel Gyula innsbrucki egyetemi
tanar előadá~ra, melynek dme: ,pz Egyház kOldetése, feladatai korunkban", alclm az eszköz rendszer
radikális megváltoztatásának szükségessége)
A délelőtt és kora délután meghallgatott elöadasokat a késő délutáni csoporttevékenységek keretében
lehetett megbeszélni , és azok mondanivalójában
még inkább elmélyüIni. Az intenziv egész hetes elöadássorozatot egy, szabad délután szakította meg,
mely alkalommal valasztani lehetett, ki Zircre utazott
a cisztercita templomot megtinteni, ki pedig Pannonhalmán maradhatott és beavatott kisérővei megtekinthette az apátságot ,,kívülről és belülről" egyaránt.
Számomra élményt nyújtott, elsősorban intellektuális szempontból, az ott eltöltött idő , amellett, hogy
nagy alkalmak és lehetőségek egész sora kinálkozott arra, hogy előadókkal sikerOlt megismerkedni ,
kapcsolatot teremteni. Bizonyára nem vagyok egyedüI azok közül, akik türelemmel, de mielőbb várják
az egész heti előadás kötetbeni megjelenését.
Kedves Magyar Pax Romana Fórum 1997-es rendezői , résztvevői, képviselői, köszönöm az időt, amelyet együtt töltöttünk, s amely mindannyiunk épülésére szolgált, mint ahogy köszönöm a vendéglátást is.
lsten áldása legyen további munkájukon.
Kászoni K. József

Képviselő

Tanács ülése

1997. március 1.
A Képviselő Tanács ülését alapos előkészítő
munka előzte meg, mivel fő napirendi pontjait az
1996. évi zárszámadás, illetve az 1997. évi költségvetés elfogadása képezték.

Az ülés meghívójához csatolták a zárszámadást•

a költségvetési tervezetet, valamint az egyházközségek ré~zletes beruházási igényeit. így a tagoknak módjuk volt az elŐKészítő anyagok áttanulmányozására, és érdemi állásfoglalásuk kialakításán ..

Az ülés a püspök és a

főgondnok beszámolójával

~ette kez.detét, melyeket az elnökileg időközben elmtézett ügyekkel együtt a Képvi se lő Tanács jóváhagyólag tudomásul vett.
A zárszámadás jóváhagyása is vita nélkül megtörtént, a költségvetés tervezetének elfogadása
azonban csak kimerítő tárgyalások és viták után
történt meg.

A rendelk~ zé sre álló bevételek ugyanis csak az
egyház műk ödésé hez szükséges kiadások fedezetét

biztosították, és azt is csak jelentős csökkentések
figyelembevételével.
Az igényelt beruházások fedezete azonban nem
volt biztositva, és ezért a j elentásen csökkentett igények költségvetési elóuányzata úgy kerü1t
jóváhagyásra, hogy azok megvalósftására csak
vagy egyházi ingatlan eladásából, vagy a ta~lék
pénzalapok felhasznáIásából kell fedezetet biztosítani.
A Képviselő Tanács a pénzügyi kérdé~k után
megtárgyalta az őszi Teológiai Kont:erenCla ké~é
sét az Unitárius Élet szerkesztőségi problémáit, a
lelkészek javadalmazásának a fe.lülvizsgá1~tát, valamint az istentiszteletek liturgikus rendjének az
egységesítését.
Befejezésül határozat szü1etett, h ogy 1997 negyedik negyedévében összehfvásra kerü1 ~z Egyházi F6tanács a Szervezeti Törvény 12. fejezet 124.
•
paragrafusa értelmében .
M. I.
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Az egyházi szociális szolgálat szükségességéról
és tapasztalatairól
Ujra fel kell fedeznünk a szociális dimenziót közösségeink életében. Észre kell vennünk lsten jelenlétét
a szegényekben, a rászorulókban, hogy egyéb jele~
létmódjál is komolyan tudjuk v~~ni.: Itt csak ~é.zus kovetéséről van szó, hiszen az UJszovetségbol Ismere-

les rejlett jelenléte a szegényekben, a segftségre
szorullakban, betegben és üldözöttekben. Az apostolok is követték mesterüket. Ez a szociális érzékeny'
ség a későbbi századokban fokozatosan elsorvadt,
az egyházak életében ezért tűnik ma annyira újszerOnek vagy meghőkkenlönek mindez.

A diakóniában az egyházi közösségek egyik evangeliumi alapértéke! ismerhetjük fel újra. Az egyház
valódi feladata az egész emberről való gondoskodast
jelenti. Segíteni kell az emberi kibontak~ozást,. a bármilyen szempontból hátrányos helyz~t~.eké.t .'s. (to~
bek között a kétszeres kisebbségben elo umtarlUs CIgányságot), hogy teljes értékű tagjai lehessen~k a,z
emberi közösségnek. Itt kap fontos szerepet a diakonia, amely evangéliumi értelemben nem más, mint
az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek állandó
gyakorlása. Ez azonban nem alamizsnálkodást jelent. Nem kiegészítő feladat a vallásos kötelezettségek mellett, hanem azokhoz hasonlóan keresztény
létformánk szerves része. Ez a szeretetszolgálat állandó készség mások segItésére, spontán, vagy
szervezett formában. A diakónia vállalása azonban
tudati átalakulást követel tőlünk . A diakóniai munkára
való alkalmasságunkat sok dolog befolyásolja. Valójában tiszta jézusi hitre van szükségünk, hogy gyülekezeteinket tényleg testvéri közösséggé épltsűk, így
a diakónia a közösségi szellem kovásza is lehet egy'
házközségeinkben.
Nagyon ügyelnünk kell arra is, hogya szeretetszolgálat nem szigetelődhet el, hanem kölcsönhatásban kell állnia az igehirdetéssel és a lelkészi szolgálattal.

Lényegében tehát az lsten - és emberszeretet, a
legföbb jézusi parancs kölcsönhatásáról van itt szó.
A diakóniai szeretetszolgálatnak is a megvallotl és
megélt hitröl kell tanúskodnia.
Pal apostol is hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus
ránk bizta a kiengesztelődés szolgálatát. Ebből következik, hogyalelkészeknek és a diak6nusoknak
összehangoltan kell tevékenykedniük. Bármilyen hitigazság, szentírási gondolat alkalmas lehet a szere.
tetszolgálat felkeltésére, ébrentartására.
lsten az egyházára bizta, hogy folyamatosan lelmutassa az emberiség számára Jézus Krisztus emberszolgálatát. Mai világunkban a diakónusi munkálkodás kapcsán szólnunk kell az ember veszélyeztetettségéról is. Tehát mindannyian kiszolgáltatottak
vagyunk, s ezért a szeretetszolgálat minden embertársunkra ki kell terjedjen az összetartozás felismertetésében. A szegénység mellett a környezetszenynyezés, alkohol, drogok, az öregség, és magány, a
munka és a háztartás kettós nyügétöl kizsigerelt családanyák, az élet hajszájában magára maradt gyermekek kiszolgáltatotlsága, a kisebbségek helyzete,
mind veszélyeztet mindannyiunkat. Konkrét esetekból, valós problémákból kell kiindulnia a diakóniai szolgálatnak. Hol, miben szorulnak családtagjaink
segítségére, hol lenne szükség szemléletváltozásra.
A megoldást keressük az evanéglium alapján, erősl!
sük meg példákkal, illetve példamutatással. (Megfeleló rendzevények, kölcsönös családlátogatások magyar és cigány családok között, közös istentisztele·
tek.) A szeretetszolgálat nincs beosztáshoz kötve. Az
egész közösség szolgálata a közösség minden tagja
felé, együttes felelősség az egyházközség többi tagjaiért, sőt a kivülállókért is. Ebből szervesen következik, hogy mindazok, akik hitből vállalják a szeretetszolgálatot, bekapcsolódnak az istentiszteleti szolgálatba is (igehirdetés, énektanulás, közös ima). A diakónusok fó erénye kell legyen az alázal. (Jézus
mondta, hogy az ő szemében az a nagyobb úr, aki többet teljesít a szolgálatbóL)
A keresztényi alázat önzetlen szeretetre teszi képessé a diakónusokat. A
szeretetszofgáfatban receptet adni nem
lehel. Ám néhány jól bevall módszert a
beregi unitárius szórvány életéből közreadok.

Fiatal di akón usje löltek Cogadalomtét e le Vásárosn a m é n yben
a beregi unitárius s:tórvany gyüleke:teti termébe n .
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A városiasodás egyik nagy hátránya
az elidegenrtö lakótömbökbe szorulás,
illetve a cigány gettók kialakulása.
Ebben az esetben a lakónegyed; apostolok, "osztalyfönökők" kiépltése, szolgálata a legjobban bevall módszer. Fontos a család-pasztorizació, hisz ennek
révén jut lelsirnre, hol, kiket, miben keU
segíteni . Az elmagányosodás, egyedüllét felofdasára közösségi rendezvények,
kirándulások, egymas meglatogatasa.
házi istentiszteletek szeNezése, specia-

lis diakónusok kinevezése. Ezekn.ek a diakónus.~k
nak nem egyszerOen pszichoteráplát kel! végezniuk,
hanem közvetítőknek kell tenmOk, akik reményt,
lsten üzeneiét is közvetrtik, egy~tt imá?koznak, én~
kelnek a rászorulóval. Az egyedulállók IS bevonhatok
a közösségi munkákba, a rendezvényeken fe!a~~I?t
kaphatnak, segfthetik a lelkész család-paszt~nz?clos
munkáját. A fiatalok körében beteglátogalo lancot
lehet kiépíteni, s Igy ők is bekapcsolódhatnak az
egyházközség diakóniai munkájába.
Ma már a legkisebb egyházközségekben: szór~
ványgyiilekezetekben is mód van arra, hogy allando

lakóhelyet bizlosrtó szociális otthont, öregek napközi
otthonát, átmeneti hajlékot nyújtó menedékházat
vagy anya- és csecsemöotthont alakIt sanak
Ebben a helyi önkormányzat , a Népj61éti Minisztérium nyújthat normatfv támogatást.

ki:

Mindehhez azonban elsősorban a segrtökészséggel áthatott szeretet, és az öntevékeny vállalkozás
szükségeltetik.

Az ember életének csak az ad értelmet, ha azt
szolgálatnak fogja fel.
Felhős

Szabolcs

Egyházak és nemzeti kisebbségek
A Miniszterelnöki Hivatal és a Határon Túli Magyarok Hivatala 1997. április 21-22-én, hétfőn és kedden
konferenciát rendezett Budapesten hazai és határon
túli magyar egyházi személyiségek részvételével. A
konferencia témája: ,,Az. egyházak szerepvállalása a
nemzeti kisebbségek közösségépítésében~ fogalmazódott meg.
A tanácskozás nyitott volt a sajtó képviselői számára
is.

A sajtótájékoztatón, mely .a kétnapos rendezvényt
zárta, jelen volt az Unitárius Elet szerkesztősége részéről és megbízásából Kászoni József lelkész. A konferencia szinhelye a budapesti Hotel Olympia konferencia tenne volt, ugyanitt kertilt sor egy rövid sajtótájékoztatóra a konferencia másodnapi tevékenységét követóan. A satjótájékoztatót a következő személyek tartották: Törzsök Erika a Határon Túli Magyarok Hivata·
Iának elnöke, Tabajdi Csaba politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal, Tempfli József katolikus megyéspüspök, Nagyvárad, Szépfalusi István evangélikus lelkész, Bécs és Kató Béla református lelkész, Illyefalva,
Románia. Tabajdi Csaba államtitkár többek között a
következőket mondta a sajtó képviselői részére: Ilyen
széles körű és reprezentativ konferenciára mind ez
idáig még nem került sor a megadott témában. Ez volt
az a konferencia, ahol jelen volt az egyházi hierarchia
magas szintű és különböző hitágazatainak képviselete,
melyen határon innen és határon túli személyiségek együtt vettek részt. De jelentős volt a kétnapos találkozó egyházi és politikai szempontból is. Legyen
ennek folytatása, mert pótolhatatlan szerepe van ennek
az egyházi és a nemzeti identitástudat megőrzésében.
Fő dilemmája a konferenciának az volt, hogy a lelkész
és pap vállalhat e máshol is szerepet, mint a hitélet
terén, például közéletben, gazdasági életben. Sokak
egybehangzó véleménye az volt, hogy a közéletben
igen, de a politikai életben nem. Sokan, akik vezető
gazdasági szerepel vállaltak és töltenek be a jelenben
is n~~ ök ma&'fk akarták ezt, mivel az adott helyzet és
a Biblia szava IS erre kényszeritette öket. Remélhetöleg ez egy ~játos~ga a kelet-európai lérségnek, amire
néhány évtIZed mulva már nem lesz szükség. Beszéde
végén az államtitkár út a következőket mondta: három
küldetésben lehel meghatározni a ket nap lényegét,
- tapasztalatok átadása
- kárpátmedencei ,)láló~ kiépítésében ezen belül
autonómia szigetek létrehozásában
'
- követésre és továbblépésre ösztönző cselekedet legyen ez az összegyűltek számára.

Tempfli József pilspök úr beszédét azzal indította,
hogy a vallásos hit és a politikai élet is összetartoznak.
Egyéni és kollektív jog összefonódik és ebben a vallásos hit és a politikai élet tevékenysége is jelen van.
Majd egy Mécs László vers idézetének tanuságával
zárta a tájékoztatóját, melyben a költő egy Méhesről
beszél, aminek kettős szimb6likus értelme van, misze.
rint a nagybetűvel irott Méhes jelenti a Templomot és
az Anyaországot egyaránt, mint ahova az emberi erőfe
szitésért, mellyel a két napos konferencia megrendező
dött mondta beszéde végén a püspök úr.
Kató Béla lelkész a következőképpen tájékoztatott: a
találkozónak a jövőre nézve is nagy üzenete van. A 89'es változást követő magyar kormány kijelentései között ott volt az, hogy támogatni fogja a kisebbségeket,
igy a mostani magyar kormánynak sem maradt más
altemativája. Ennek az üzenete jövőre is utal, a jövőre
nézve is élVényes. Ezzel a kérdéssel mindenkor szem·
be kell nézni. Nem lehet úgy tenni, mintha kisebbség
nem lenne, nem létezne. A konferencia megszelVerese
is azt jelzi, hogy a határon kívüli kisebbségi kérdés
foglalkoztatja az anyaországot, figyeli annak sok irányú
tevékenységet. És lS ebben látja a konferenciának a jövŐremutatását.

Szépfalusi István meggyőződése szerint egyetlen
magyar nemzetiségi vezető ma a Kárpát-me.d.en~ében
nem kötődhet egyetlen többséget alkotó pohtikal párthoz. Nekünk a nemzeti politikában pártsemleges~get
kell képviselni. Ez a találkozó a Kárpát-f.1:1ed.~~~el magyar protestáns lelkészek és a delegált puspokok találkozója volt. A továbbiakban a lelkész-Jró utalt a Gyulán
tartandó magyar-román egyházak közötti talá1koz~ra,
ezt a dialógust az anyaországnak a Kárpát-medencel és
nyugat-európai egyházak vezetőivel tartania kell, mert
csak igy segítik a kisebbségbe s~k~~t magyarok életét-tevékenységeit Egyazon a BlbháJa ~ Kel~.t~n es
Nyugaton élő embereknek, mint ahogy nmcs kulön ortodox és külön protestáns Biblia sem.
Tcirzsök Erika elnökasszony egy román k?zmo~dás
idézésével indította pár mondatos tájéko~tóJát, misze:rint "Tace si face!" , ami annyit jelent, mUlt cselekedm
és dolgozni, aminek a tanuságául a cselekvésre helyez·
te a hangsulyt.
Ebéd utáni időben gyülekeztek a konferencia képviselői és indultak egy parlamenti látogatásra, ahol
Göncz Árpád köztársaságí elnökkel találkoztak.
KáslIoni József
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..tu igazi vlllláa nem észbeli vallás;

de az igll:r.i vlllhl:s nem ellenkezhet lll.

ésszel.~

ToUdoj

Féltelek
(Balázs Fe r e nc
uni tárius le lkész e mlé k é r e)
Szent Erdély földjén
csl11agot kerestem,
csillagot kerestem
nagy bánatra leltem.
Féltelek Ferenc!
A IGz csontig ~get
hajnal mossa könnyed
eltakarnak a fák
fátad t ölelések
Kezedben Biblia
szJvedben a fátyol
tavasszal elhervadsz
/!sszel kivl rág zol.
Féltelek Ferenc!

Fohász
Kereszten szenved a gyermek
Vérben alszik az álom
Szöggel kivert a lelkem
Csillagokkal parOlázom

•

",
.',

Bakos Pá l
A KERESZT TENGElYÉRE SZÖGEZVE

forog kfnjaiban a vlhig

,.

Oltár

Ebben a függ/!Ieges kínban,
ebben a végleges szenvedésben
vesd föl tépen fejedet, Uram,
vér a csillagok tekintetében.

A költészet napja
Törők

Levente grafik6Ja

A magyar kulturális 4!letbcn évti1.cdek óta április l1-én, József Attila sztiletésnapján tartjuk a költészet napját. A Kelet-Magyarországi Szabade lvű Protestáns Kör is
már nyolcadik éve emlékezik meg crrm a jeles napról.
A költészet napja alkalmából a kelet-magyarországi unitárius költők versciblll
adunk izelitőt:

Szívemben,

gumivégű

(Anyá m
lám. szemedet le tudom fogni,
állad lelkolom. mosolyogj csak.
Amire senki nem tan[ton,
ne félj, én alt mind jólludom.
Si~on, ki akar, ts sirasson ... Ráncos, slegény kis fogyó tested
csak simogalom, simogatom:
- Jaj. mennyit haragudtam ~rted!
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végső

bottal

útja)

Mint aranypor -, hull rád a homok ...
Minek e pompa? Kinek-minek?
Még megfojt ez a nagy kegyelet!
Fogj karon, menjünk haza innen!
Majd megállunk al utcán kétszer,
harmadjára a léptsllházban.
Ne siess. Ráérsl. In dobogsz
sZÍvemben, gumivégG bonal.
Dusa Lajos

CsIllagvérkőr

a Passióban,
sz[varcú-stlgmák a vérz/! szentek.
Hátukon Szpartakusz-bélyeggel
rabszolga Krisztusok menetelnek.
Holt ld/! keresztje alatt
fényes fejed iránytűje virraszt.
lám, a tanulságban egyedül
maradtál. mint négy csonkított szavad ...

2.
Vegyen szájába a tiszta löld,
Isteni boltozat, Iét-meleg.
Elszeret a f6nyt61 a halál.
hogy az Istennel magam legyek.
Es6semllll tanuljon járni
a béna sokadalom - megyek.
Kópések clfr.izzák utamat
rópköd/! piaci legyek.
Magyar József

Hazára találni
(Nyitrai Leven téne k )
Usd. Te nem
I
I

Velünk, s velem vagy immár,
Etéd énekel az Itteni madár,
és simO(lat slI!Iadval a Nap, az udvaron csörömpölve
gyerekeid játszanak.
Gesztenyehajú asszonyod nél rad,
aggódón, hogy végteg Haz.atalátil
Igali földre, ahová feltépett
gyökereiddel végleggYökerezhessl
Humuszra, fényre, szeretetre
kell találnod, mert csak Igy
léslen kapaslkodasod:
Gyökeret veml, sudar fái nevelni
ágat és lombot

tapsolók

s olyan egy
I
beszéldkre.
kik az igazság szemaforját
a végtelen vándorok el6tt
tilosra nem IgaZÍtják.
Nagy üvegharang kondul.el nem törik, de k1!sLiIi létek
kell ahhoz. hogy el ne pattanjon
a lélek üvegburka.

Bu dahizi Istvan

Megnyitó beszéd
a Balázs Ferenc Beregi Népfőiskola tavaszi tárlatára
a tiszaszalkai Faluházban
Tisztelt meghívott vendégek, hölgyeim és uraim!
A mai esemény a Beregi Népfőiskola immár negyedik olyan rendezvénye, amely a keleti régió
kulturális életében olyan színfoltot jelent, ami értékeivel szebbé, gazdagabbá teheti külső' és belső
világunkat. Önmagunk vállalásában a megtépázott önbecsülésünket kivánja helyre tenni. Ápolja,
erő'síti hitünket, vágyainkat, hagyományainkat. A
személyes kapcsolatokat, a közművelődést szolgálja. Tesszük ezt önzetlenül , és 6s zintén. Felismerve,
hogy itt az ideje - saját magunknak teremteni, formálni életünket, nem várva külső és felső' irányítására, - mely soha nem a mi érdekeinket szolgálta
és szolgálja , hanem csak eszközként kezel·· semmibe véve magát az embert. Megsemmi sítő és
elidegenít6 szándékkal
Az itt kiállított alkotások hirdetik, hogy határainkon túln6 az együvé tartozás, a közös érzés,
vágy, szeretet és tudat.
A történelmi Partium (részek), Debrecento'1 KoIOl.Svárig, Beregszásztól Királyhelmecig _ összetart bennünket, fizikai , érzelmi és szellemi értelemben.
Most pedig megpróbálom a háromféle megfogalmazásba~ jelen lév6 műveket bemutatni, a három
művészeti ág, fafaragás , festészet és grafika révén.
- Baráth Sándor fafaragó művész, itt él térségünkben Gergelyiugornyá n, - Vincze László erdé·
lyi marosvásárhelyi alkotó. A festmények Ti~zake
rec~eny :ulajdonát képezik, melyeket az aranyosapátt fesy>tábor alkotóinak munkáiból , adományaiból gytlJUittünk - immár három éve.
Mi az, ami közös ezekben a művekben ?
- Az egyszeru ember, a nép és a hozzá kötó'dő'
szülőfóld szeretete.
.. B~ráth Sándor szobrai egy jól körülhatárolt,
Uimor, markáns, és határozott egyéniségró1 árul-

kodnak. Ugyanakkor egy érzékeny lélek rezdülései
is egyben. A valóságot rendkívül éleslátással rögzíti. A fa megelevenedik vés6je alatt. Addig formálja,
alakítja, míg lelket lehel bele, míg ,.meg nem szólal" - az, amit meg akar fogalmazni. Párbeszédet
folytat a fával , mely fontos része életének, a jellegzetes beregi lelkületnek, az ősi tölgyesek üzeneteként.
Az a ritka adottság az övé, mellyel a legnehezebbre, a legnemesebb fonnára , az ember megjelenftésére játékos könnyedséggel képes, és a lelket,
az érzés világát ragadja meg. Karakterábrázo16
készsége őstehetségre vall. Mondandója súlyos - a
nehéz fóldhöz kötött és fóldhözragadt beregi nép
terhet cipelő létét szépítés-kertelés nélkül nyers
valóságában, a maga drámaiságával ragadja meg
úgy, hogy azonosul vele. Hiszen abba a világba
nőtt bele, és meg nem tagadja.
Ez az őszinte sorsvállalás teszi emberivé és igaz-

zá.
így válik mfivészi értékké minden vés6'nyom a
keze alatt.
Vincze László; Marosvásárhelyen született, és
ott is él. Nem lehet itt a megnyitón, de lélekben itt
van velünk. Itt van ezeken a falakon. Gondosan
rajzolt és vésett fa- és linoleurnmetszetei életszeretetró1, emberségről , a lélek erejér61, mel~gségér61 ,
és nagy mersterségbeli tudásról ~nuskodnak.
Minden vonala gesztusa, az erdélYI magyarság
sorsát, sZívósságát, tartását és hitét s~gározza.
Igazi grafikus alkat, a fekete és fehér, az tgen éSŐ"
nem törmörségével fejezi ki minden gondolatá~.
is megvesztegethetetlen művész. Ady s~valval
szólva .,Nem vagyok a szürkék hegedűse - ~Z a
hitvallása. Meg nem alkuszik, élete, sorsa tnJndnyájunknak életével, sorsával van esrbeforrva .
Harcos mfivész, közösségi alkat. Munkái Dagy réUNITÁRIUS ÉLET 19
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szén a magyarság egyéniségeit örökíti meg, ft szel·
lern óriásait.
Kós Károlyt, Kányádi Sándo,rt. Történelmi nagyságainkat: Bethlen Gábort, Mlkes Kelement. Sokoldalú ember, farag, fest, kisgrafikák~t ~észft, fotózik. Kifejezésmócljában expresszív, .klfeJező, mondandóját tisztán és v:ilágosan ~elenítt meg, határozott fonnanyelven. Kis méreteI ellenére monumen-

A BALÁZS FERENC BEREGI NÉPFÓISKOLA
megkezdte tavaszi évadát. 1988. december óta tevékenykedik névadója szellemi örökében.
Idén a tiszaszalkai Faluház mGvészeti gazdaköri
előadássorozatot tart Frenczel BertaJan elnök úr
vezetésével.

* * *

Vásárosnaményhan Felh6s Szabolcs titkár és
Lakatos László cigányelnök közreműködé sével az
ősi cigánymesterségek felélesztésével foglalkoznak, bevonva az unitárius cigányfiatalokat.
A mándoki térségben pedig Vasvári Sándor
Zsolt atyánkfia kezdeményezésére számítástechnikai tanfolyamot indítanak be.
t gy három különböz6 szálon folynak a foglalkozások a Beregi Népfóískolán.

Az értelmi fogyatékosok helyzete
Magyarországon

1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy otthont és
munkát teremtsen a legelhagyottabb sérillt ember ek számára.

tálisnak hatnak művei , az itt látott. alkotá~ok sokévi konok munka igaz gyümölcse. Siker a s ikertelenségben, egyetlen út akiúttalansághan.

Török Levente

é~lmi

fogyatékosokr61 számszeruen nem
lehet beszélni, ugyanis pontos száma dat nem áll
rendelkezésre. Hozzávetőlegesen számuk megközelíti a 300.000 főt.
É~lmi fogyatékosnak kell tekinteni azt, akinek
inteUigenciahányada nem éri el a 70-es értéket
olyan teszten, amelynek átlaga lOD-nál van, és
standard devianci!ija 15.
A2. é~lmi fogyatékosok eredményes rehabilitációja és társadalmi beilleszkedése szempontjából
elengedhetetlenül fontos a kisgyermekkorban végzett korai fejlesztés, és a szakszeru iskolai nevelés.
1997. március 27-én, 11 órakor a Népjóléti Minisztérium tárgyalójában Göncz Árpádné, a Magyar Köztársaság elnökének felesége, a fentiek.kel
kapcsolatban sajt6tájékorlatót tartott, melyen
arra hívta fel a média képviselómek figyelmét,
hogy nálunk az értelmi és halmozottan fogyatékos
gyermekek és felnöttek helyzete elszomorit6. Hazánkban Bk ma is szinte elrejtetten élnek távoli intézetekben és zárt családokban, négy fal között,
noha alapvet6 emberi igényeik nem mások, mint
mindannyiunké: a társadalom elfogadott és becsült tagjai szeretnének lenni. A sajtótájékoztatón
jelen volt Susan M. W. Cartwright, Kanada magyarországi nagykövete és Dr. Vetier András, a
magyarországi Bárka Egyesület elnöke, akik az
1964-ben Jean Vanier kanadai tengerésztiszt által
alap(tott Bárka Közösségr61 beszéltek. Jean Vanier két, értelmében sérült emberrel alkotott életközösséget egy franciaországi falucskában ahol több
ideig együtt élve felfedezhették egymás' gazdagságá~, kezdték elfogadni egymás f!ijdalmait , sérüléseit.
Ezen els6 kezdeményezés inspiráIta világszerte
a ..to.vábbi Bárka Közösségek megszü1etését, mely
kozösségekben együtt élnek az értelmükben sérült
eJ?berek a segít6kkel, megosztva életük minden
pIllanatát a hétköznapokban és az ünnepek során.
Ma kb. 100 Bárka Közösség létezik szerte a világon, [gy Magyarországon is. A magyar Bárka
A2.
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Tuqjuk, mondta tájékoztatójában Göncz Árpádné,: .,Nem vállalhatjuk fel egészében a sérillt emberek helyzetének teljes megoldását, de valljuk és
hirdetjük, hogy az 6 életük is ugyanolyan értéket
képvisel, mint egészséges társaiké. Munkánkkal
jel szeretnénk lenni ebben a világban".
A tájékoztatón megjelent Stiller Mária, a népjó-

léti miniszter felesége, továbbá Kunczéné Fellegi
Katalin, a belügyminiszter felesége.
R.. Cs_

A boldogságról
70 éves korban mi a boldogság?
Ha Igy tesszük fel a kérdést, a boldogság szó
ebben a korban túlzás.

Az. öröm talán megfelelőbb kifejezés. Örömet több
minden jelent: a természet, zene ... de a legnagyobb
örömet a kis hatéves unoka jelenti. Értelmes, okos,
egészséges. Ami a legnagyobb örömet jelenti számomra, az, hogy lehet tanitgatni, értelmére, szellemére jó irányban hatni.

Az. élet folyamán sok örömet szerzett a leányom.
Jelenleg általa kapcsolódom a társadalomhoz. Ami kor férjnél voltam , férjemmel időn ként jól megvoltunk,
de sajnos az anyagiak eltávolftoltak bennünket egymástól.
Ezen kivül a természetben, és a zenében találom
meg azt a harmóniát, ami boldogságOI jelent számomra.
B. J.
Változatlanul várjuk kedves atyánkfiai vallomását a boldogságról, melyet név nélkül, csupán betűjellel közöl a rovatvezetö
Mun.ka Ibolya

Egyházközségeink életéböl
Budapest
Pünkösdi istentiszteletek
Vo, Nagy Ignác u. 2-4.
május 18-19. de. 11 óra.
IX., Hőgyes Endre u. 3.
május 18-19. de. 10 6ra.

XVIII., Szervét Mihály tér 1.
május 18-án de. 11 6ra.

UrvacsoraosztássaJ egybekötött istentiszteletek.

* * *
A Högyes Endre utcai unitárius templomban tartjuk
az idei évben konfirmáló tanítványaink ünnepélyes,
istentisztelettel egybekötött konlirmációi szertartását,
melynek ideje: május 25, vasárnap. Kezdeti időpont
ja: de 10 6ra. Ez úton hrvunk meg minden szülöt,
keresztsz ülőI, nagyszülőI, rokoni és érdeklődöt szép
egyhazi rendezvényünkre.

* * *
Középiskolások, gimnazisták, felnőtt fiatalok, felnőttek és mindazon unitárius érdeklődök jelentkezését várjuk a Nagy Ignác utcai, Hőgyes Endre utcai
lelkészi hivatalokban , vagy a 111 -3094, 217-6 171-os
telefonokon, akik június 12-július 12. kőzőtti időszak
ban kezdő vagy haladó angol nyelvkurzusokon vennének részt. Ebben az időszakban a budapesti egyházközségben tartózkodik Scott G. Prinster amerikai
unitárius lelkész, aki jelenleg a kolozsvári Egységes
Protestáns Teológián angol nyelvet tanít a teológiai
hallgatók részére. A fent megjelölt időszakban tőlti itt
Budapesten nyári szabadságát, melynek alkalmával
szívesen tan it angol nyelvet az érdeklődök részére.
Kedves Testvéreink, jelentkezéseiteket várjuk.

Emlékezetes napok,
alkalmak Füzesgyarmaton
A rendszeres vasárnapi és húsvéti istentiszteleteken kivül két emlltésre méltó alkalom volt március
hónapban templomunkban.
Marcius 1S-én felszentelésre került a hivek és
szimpatizánsok adományából vásárolt nemzeliszínO
zászló. A lelkész imája é.s a 149 év előtti márciusi
eszmék felelevenitése és méltatása után több szavalat következett. A fiatalok átadták az egyház gondnokának a zászlót. A lelkész rővid ima után meg szenteile azt. Beszédet mondott még Békés megye országgy01ési képviselője.
KÖszönetet mondunk mindazoknak, akik adományoztak a zászló megvasárlására, és annak is, aki a
zászló megvásárlását kezdeményezte.

A másik kiemetkedően magas szlnvonahj esemény nagypénteken. ~~II . A nagyszámú gyűlekezet
meghallgatta az "Unllaflus Passiót~.
Balazsi László lelkész és Balázsi Lászlóné kántor
szólóénekét a Nyugdljas Klub dalardája kisérte.
Önfeledt csodálattal hallgattuk a gyönyörO Passiót.
A szólóének szép énekmondása mélyen áthatotta
a jelenlévőket.
Húsvét első napján Jézus feltámadásának örömünnepét köszöntöttük. Az istentisztelet áhitatát fokozta a lelkész által E!'öadott gyönyörQ vers. A jelenlevők a megterített Urasztalához járultak. Mindenki
úNacsorát vett felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Az úNacsorai jegyeket Kovács Károly és neje
adományozta, hálás köszönet érte.
Az ünnepi alkalmakat a húsvét hétfői istentisztelettel zártuk.
Egy FOzesgyarmattáltávol élő , de hazajáró unitári-

us.
Gyula, 1997.

Füzesgyarmati hírek
Január 19-én tartott kőzgyOlésünk alkalmával választásokat is tarottunk a meg üresedett egyházközségi tisztségekre. Csák Ferenc, aki több mint 10
éven keresztül állt az egyházközség élén, nem vállalta tovább a gondnoki tisztséget. Jegyzők önyvi köszönetet juttattunk el hozzá az odaadá munkája elismeréseként, és megválasztottuk presbiternek id. Böldi
János helyébe, akit a hivek egyhangú szavazással
az egyházközség új gondnokává választottak. Az
édesapja örökébe lépett, aki Csák Ferenc elött mintegy 15 éven keresztül töltötte be e tisztséget. Kivánjuk , hogy feleségével, gyermekeivel, unokáival, akik
közt unitáriusok is vannak szép számmal, odaadással dolgozhasson kis közösségéért itt az Alföldön.
Az elmúli évben meghall Dr. Gáltfy Kálmán presbiter helyett megválasztottuk új t~gnak Sá~á~ Sán~or
atyánkfiát, aki feleségével néhan,y év~. k.ozoss~un
ket látogatja és támogatja. A régt és uJ ttszts~Vtse
lők életére és munkájára egyaránt lsten szereto áldását kérjük, hogyeredményesen dolgozhassanak
egyházunkért.
Karácsonyi hfradásaink óta sajnos ismét több ~I~
lommai kellett elbúcsúzni unitárius vagy nem unltánus testvéreinktől. December 30-án temettük el.Sfpo.s
Lőrinc 73 évet élt testvérünket, akinek unokája Unitárius 'fiú felesége, és dédunokáját unitáriusnak kereszteltük. Január 10-én nagy részvét meJl~tt .temettük el Tóth István, 47 évesen lT!eghall unltánus hlvünket. Február 7-én FarmosI Sándor,. 82 ~vel
élt atyánkfia búcsúztalásat kérte eg~hAzközségunk
töl a család. Február 18-án újra egy ftatal, 54 évesen
eltávozott Vfzer István neva embertársunk koporsójánál mondtunk búcsúszavakat. Február 26-án eltemettOk szomszédunkat, aki még életében meghagy-
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ta, hogyabúcsúszertartást mi végezzük. Hatalmas
résztvevő sereg intett utolsó istenhozzádot id. Tótka
Károly elköltözöt1 testvérünknek. A mindenható lsten
adjon csendes pihe!"ést szeret1einknek, az élőkne~
vigasztalást elviselni a veszteségek felett érzet1 fáJdalma!. Nyugodjanak békességben!
Március 15-én felavalluk templomunkban a hiveink
áldozatából készltet1 nemzeti lobogónkat, és elhelyeztUk azt a templom kijelölt zászl6-sarkába, ahonnan a nagy nemzeti ünnepeink alkalmával kivisszük
a templom falára, és amely mellé idővelodatesszük
a sarokba a két testvérgyülekezetOnk, a székelyföldi
Jobbágyfalva-Nyárádszereda és a kanadai Olinda
nemzeti lobogóit is. Zászlóanyának felkértük Fodor
Lajosné kedves hfvünket, aki ezért a szép alkalomért
a legnagyobb áldozatot hozta.
Nagypéntekre a Füzesgyarmati "Életet az éveknek" Nyugdljas Klub dalárdájával betanultuk és elő
adtuk a hagyományos, népi fogantatású "unitárius"
Passiót.

Debreceni emléktáblák
A millecentenáriumi rendezvénysorozat zárásaként a Kelet-Magyarországi Szabadelvü Protestáns
Kör vezetősége befejezte azt az emléktábla-sorozatot, amit 1995-ben kezdet1 el a debreceni unitárius
egyházközség kapualjának oldalfalán.

A sorozatot záró emléktáblát Köröspeterdi Arany
Tamás debreceni prédikátor emlékére állflották, aki
az antitrinitárius szellemiség előfutára volt Debrecenben az 1560-as években. (1 561 . november 30-tól
több héten át tartot1 a hitvita Debrecenben előbb a
Szt. András templomban, majd a Török földbirtokos
család kastélyában reverzalisra késztet1ék a prédikátort, és visszavonatták tanait.) A záró emléktábla avatásán Dusa Lajos, Matkó László és Felhős Szabolcs, illetve az ősszegyült debreceni hivek vettek
részI.
Mindharom alkotas a Szabadelvü Protestáns KÖr
mühelyében készült.
Fogarasi Péter

A Dávid Ferenc Egylet hírei
Folyó évi május 21-én szerdán, 18 órai kezdet1el a
budapesti egyházközség gyülekezeti termében (V.,
Nagy Ignác u. 2-4. l. emelet) Szász János lelkész, a
Teol6giai Intézet igazgatója tart előadást "Lelkészi
palyám tapasztalatai~ eimmel, ami terveink szerint
,,ke rekasztal-beszélgetés~ alapjául is fog szolgálni.
Június 15-én vasárnap 17 órai kezdeUel Brassai
Sámuelre, az utolsó erdélyi polihisztorra emlékezünk, a Nagy Ignác utcai templomban, születésének
200. és halálának 100. évfordulója alkalmából, műso
ros est keretében.
Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk hfveinket
és az érdeklődőket.

Először

a Debreceni Disputa emlékére helyeztek
el emléktáblát. Kis ünnepség keretében Bajor János
lelkész, Felhős Szabolcs szórványgondnok, Dusa
Lajos és Ószabó István debreceni unitárius költők avat1ák fel. Ezt követ1e a középsö emléktábla, amelyet
Dusa Lajos és Magyorósi Dénes atyánkfiai avatlak
fel, és a koszorúzás a beregi unitárius szórvány 20.
évfordulója tiszteletére. Húsz éwel ezelőtt ugyanis
innét indult el a beregi unitárius szórvány megszervezése.

Hírek
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat évi közgyülésén , 1997. május 7-én egyházunkat Bencze
Márton püspök és Orbókné Szent-Iványi Ilona képviselIék. A gyülést fogadás követte, Jürgen Gohde lelkész, a Német Protestáns Szeretetszolgálat elnöke
tiszteletére.

* * *

Az Európában élő amerikai unitárius
univerzalisták évi konferenciája és közgyülése 1997. április 24·28. közöt1 volt
Franciaországban, Párizs mellett. Egyházunkat Miklósi Vári Katalin gyak. s.
lelkész képviselte, aki reggeli áhitatot
tartotl és egy délutáni előadás keretében beszámolt a keresztény unilarizmus
hitelveiről, valamint tájékoztatást adot1
egyházunk történetéről és jelenlegi
helyzetéről.

• • •

Körospeterdi Arany Tamás emléktáblájának avatása
Debrecenben.
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Enyedi György és a kelelközép-eu(Ópai unitarizmus a XVI·XVII. században
eimmel, az erdélyi és a magyarországi
egyházak, valamint az MTA Irodalomtudományi Intézete nemzetközi, tudományos konferenciát rendez Kolozsvárott,
1997. szeptember 2-6. között.

Egy kiadatlan irat Éjszaki Károlytól
(szabadkőművesi

Az Unitárius Élet áP!ilisi számában értékes megemlékezést olvashattunk Ejszaki Károlyról, Csányi László
tilkáráróL

Levéltári kutatásaim során megtaláltam Ejszaki Ká·

rolynak a .,Könyves Kálmán, az Elöltéletek Legyőzésé

hez" dmű páholyhoz intézett felvételi kérelmet. (OL P
1096 441442. Iap és háta.) A Kérelem 'gy szólt:

"NYIlATKOZAT
Én. Ejszaki Károly, a m. k. közmunka és közlekedési
ministeriumban ministeri főmé rn ök, kérem magamat a
szabadkómívességbe felvétetni.
Születtem 1818. octob. 24n, Réden, Veszprém megyében, gyermekéveimet a szi.llöi háznál töltöttem, a

normalist és gymnasiumot Tatában és Budán. a philosophiát Pozsonyban és Pesten, a jogot Györött, a mér-

nöki, s ezzel az elméleti tanulmányokat Pesten 1838-

ban végeztem, mely időtöl kezdve álta1án véve a mérnöki pályán müködtem, éspedig mint gyakornok
Veszprém, Hont, Zala és Heves, mint mé rnök Fejér és
Tolna megyékben, és itt leginkább a Duna mentében.
Mérnöki pályámon megszakitottak előszö r az 1848 49.
évi események, melyekben résztvettem mint fejérmegyei önkénytes, csakhamar miul improvizált tábori
mérnök , aztán mint a du nai hadsereg kir. biztosának
Csányi Lászlónak titkára, Debreczenben, mint titkár a
honvédelmi bizottság alatt, és utóbb mint elnöki titkár
a közlek. ministeriumban, s mindvégig, illetőleg a szegedi elválásig Csányi László személyéhez füzödve.
1849. decemb. &án fogattam el, de viszonti szolgálat
befolyásánál fogva csak hamar szabad lábra tétettem.
1861-ben fejérmegye t föjegyzőjévé, s egyúttal késöbb
telekkönyvi főnökévé választattam meg; ez volt mérnöki pályám második megszakítása, s a harmadik, mikdön 1865-ben az áramlatnak és befolyásoknak engedve
fejénnegyében föszolgabirói állomásra vállalkoztam.
Innét 1867-ben átiéptem közm. és közlekedési miniszterium kebelébe ő felsége által 1. rendü fömérnökké
neveztetvén ki, ez állásban vagyok a mai napig azon
megjegyzéssel, hogy közben szabadságolási engedélylyel 1869-töl 1971-ig három évet Erdélyben a keleti pályán töltöttem, hol a mérnöki és kisajátitási dolgok vezetésére vállalkoztam.
Nősültem először 1845-ben, de nő mtöl törvényesen
elváltam, és 1874-ben másodszor nösilltem, és pedig
közeli roko nság miatt országfejedelmi engedéllyel.
Vagyonomat hivatalos 2200 ft évi fizetés, és egy
budai hát jövedelme képezi. E ház megszerzése mintegy 32 ezer ftba került, de kisajátitás tárgyál képzevén
esetleg 40..45. ezer ft. értékét képviselteti. Részben
ugyan átirattam hozzámtartozandókra, de idöközi jövedelmét én használom. Ezentúl 12.- 15. ezer ftig függö
követeléseim léteznek. Megjegyzem azt is, hogy elvált
nömnek Raczalmási fekvóségekben és pénzben mintegy 10. ezer ft . értéket engedtem át.
Bei:stiletes és tisztességes élet pályámat illetőleg becsUlctszavam lekötése mellett nyilvánítom, hogy élete-

felvételi kérelme)
men át soha becstelenséget nem követtem el, és hogy
so.ha sem. vádolva, sem büntetve nem voltam, _ valammt azt IS, hogy a szabadkőm!vességnél felvétel vegett mindeddig nem jelentkeztem.
Kijelentem végre, hogy felvételemre saját elhatározásomból, rábeszéléstöl. s egyéb külbefolyástól mentten, jelentkeztem, és felvétetni azért óhajtok, mert e
rend a történelem, traditiók, és tapasztalás tanúsága
szerint az emberiség javát törekszik előmozdítani.
mely törekvésben a magasztos czélért lelkesülve én is
közre müködni óhajtok.
Budapesten 1875. évi február hó. 19én
Éjszaki Károly"
•

A szabadságharccal, mint Ejszaki Károly Irta: ,ílZ
1848-9. évi eseményekkeln kapcsolatosan a szabadkömüvesek álláspontja közismert volt Hiszen az első magyarországi páholyok legnagyobb részét, a XIX. században a forradalom és a szabadságharc egykori vezérei alapitották, annak szellemében. A szabadságharc
részt vevői legtöbben beleptek a páholyokba. Az adott
történelmi körülmények között ez jelentette a 4S-as,
sőt 49-es eszmékhez való hűséget, annak szinte egyetlen lehetséges megnyilvánulását
Éjszaki Károly elvhűségét még úgy is bizonyította,
hogy közreműködött a Petőfi-társaság megalakításában. Jókai Mór elnöksége idején ellátta az alelnöki
tisztséget.
dr. Berényi ZSU2:sanna Ágnes

Igazságok apróban
Székelykeresztúr, 1942. Hideg té l, még a madarakba is belefagy az énekszó.
ld. Szolga Ferenc Tiszteletes Úr megy az úton lefelé "Szitaskeresztúrra". Szembe jö~ vel~ egy lean~,
aki tisztelettel köszönti, majd kérdi : ~Tlszteletes ur
miért jár hajdonfón ilyen kemél)Y hidegben?" ,,Draga
Leankám - feleli a Tiszteletes Ur - engem a Fennv:'lló J óisten mar úgy megszokott hajadonfón, hogy tan
meg sem ismerne sapkában."

•••

Pethő Istvan Tiszteletes Úr fiatal lelkész k1?rab~n
hittanórákat tartott a Bakáts téri elemi leánYiskolaban.
_
Ha egy leányka rosszalkodott, drága jósága a. kovetkez6képpen fenyrtette : "Hadd el Leánka , hiába
nösz nagyra leszer menyasszony, s vársz Reá~ ~
templomban: meglásd én nem jövök, s nem esket e
meg...•
.
.. dt
Az. illetékes menyasszonyjelöli eMI u~y meglJie ~
hogy _ bá r nehezére esett - csendben ülle vég g a
hittanórát. Nem váUarhatta azt a szégyent, hogy
Tiszteletes Bácsi ól ne eskesse meg.
_. __
Intecs Szabó

Uo~
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lIalo (iaiul..
Meghalt
Dr. Kiss György ügyvéd
1913. január lO-én született
Kolozsváron, apja Kiss Sándor
unitárius lelkész, az erdélyi Uni·
tárius Egyház kimagasló egyéni.
sége, több vallásos tárgyú könyv
szerzője, az észak-amerikai unitáriusok kitűn 6 ismerője. ElemI
iskolái elvégzése után, Meggye-

sen szász, Székelyudvarhelyen
román gimnáziumokban tanul,
majd a kolozsvári Unitárius Fő
gimnáziumban érettségizik. A
kolozsvári egyetem jogtudományi karán jogi diplomát szerez,
majd 1936-ban jogi doktorátust
tesz. Ez utóbbi helységben is meri meg jövendőbeli hitvestársát,

akivel élete végéig boldog házasságban él. 1941-ben ügyvédi irodát nyit Bethlenben, ahol gróf
Bethlen István volt minisztereI·
nök megbízza vagyonkezelésre
és birtokainak jogi képviseletére.
A II. Vilagháború forgatagában megjárja Ausztriát, Csehszlovákiát, majd hazatérte után
1946-ban ügyvédi irodát nyit a
Szentegyház utcában. 1948-ban
megfosztják ügyvédi diplomájától, és megtiltják az akkori szervek annak gyakorlását 1972-ig.
Ez alatt az időszak alatt mint
könyvelő és pénzügyi ellen őr, késoob mint jogtanácsos tevékenykedik. 1986-ban Németországban élö fiánál telepedik le és
élet~nek ezen utolsó évtized~ jelenb a nyugodt és szabadságban
eltöltött boldog öregkort.
A kommunista éra alatt állandóan üldözött, testileg-lelkileg
!1leggyötört ember 1985 januárJában történt alapos megkínzása
után szívinfarktust kapott a mi
csak Németországban derÜlt ki
alapos vizsgálat után . Évekig
birta a gyógyszeres kezelést de
a második infarktus után,' da~ ra a gondoskodó kezelésnek,
Jóság~s és mindig melegséget,
?a.~áti érzéseket sugárzó szive
orokre megsz(Int dobogni.
Sajnálattal és megszomororlott
szivvel vesszük tudomásul hogy
eltávozott kÖril nkbő1 a~ az
ember, aki nemcsak az erdélyi,
dc a magyarországi Unitárius
Egyház odaadó erkölcsi és anya24 UNITÁRIUS ÉLET

Az unitárius egyház Heltai
Gáspár Könyvesboltja szeretettel vár minden érdekl6d6t.
hétköznap 9-17 óra között, a
Budapest V., Alkotmány u.
12. sz. alatt.

gi támogatója volt. Gyászolják
hitvestársa, gyermekei és unokái, valamint mindazok, akik ismertük és szerettük Gyurka bácsit.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Isten vele - Isten velünk!
ft. Cs.

Kínálatukban szerepelnek
~azai és erdélyi kiadványaink mellett, az Európai Protestáns Magyar Szabadegye_
tem kötetei, protestáns, kalo!ikus teológiai írások, szépIrodalom, történelmi könyvek, gyermekirodalom stb.

•••
Harmos Istvánné
sz. Szabó Erzsébet 90 éves
Boros Ferenc 71 éves
•
Csilléry Adám 75 éves
Bóka Sándorné
sz_ Győri Dona 80 éves
Szabó Mihályné
sz. Németb Margit 80 éves
Isten adjon csendes pihenést
eltávozott testvéreinknek az
anyafóld ölében, lelküknek örök
üdvösséget, a hátramaradott
gyászolóknak pedig vígas ztalást.

Felhívás
Ezekben a napokban ismét
megmozdult Európa, segélyszervezetei a szegénységben él6
albán lakosság megsegítésére s ietnek.

IL

Szíves figyelmükbe ajánljuk a ,.Vallomás magunkról"
c. legtJjabb egyházi gy6jteményt, Kedei Mózes, székelyudvarhelyi esperes szerkesztésében.

A Nationale Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. nlvOs élet · és
nyu gdlJbi 21 oslt ásai nak ért ékesít es&re keres munkatársakat. Az átképző. felkészítő tanfolyamunk ingye-n...
Erdeklödni: Remenhár Judit
(lzle!i igazgató
166-7826

Lapzárta minden h6nap 6-án
van. A később beérkeutt írások kal surkeszt&égünk csak a k ij..
vetke%Ó h6 lapzártáig tud fog.
lalkozni. KérjiJk ezl o bekillden.
d6 írásoknól figyelembe venni.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársai a 90-es
években segélyszállítmányaikat
kisérve több alkalomma! jártak
Albániában, ismerik az ottani
körülményeket.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat felhívásával a magyar lakosságot szólítja meg, és
kéri anyagi támogatásukat, az
albániai szenvedBk melletti erkölcsi kiállásukat.
A Magyar Ökumenikus Szere-

tetszolgálat európai partner segélyszervezetekkel közös akciókban kíván résztvenni.
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Velünk egy jobb világért
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