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(Oszi hálaadás)
"Ember. megmondta neked, hogy mi a jó,
~~ hogy mit kivill) föled az Úr'
Csak al'.t, hogy tlj 3 törv~ny<:k sttrint.
törekedj suretetre.
Es légy alá7.alOS Isteneddel s7.emben:'
(Mik. 6. 8.J

Mi, unitáriusok szeretjük hangoztatni, hogy a kereszténységet a legegyszerUbb és legérthetőbb formá·
ban prédikáljuk és gyakoroljuk. Ennek akijelentésénél
felmerül két kérdés:

- hogyan foglalhat juk őssze,
- miképpen határozhatjuk meg a keresztény egyház

lényegét?
Ezen kérdéseknek a mcghatározásánál, azt hiszem,
a legtöbb unitárius a kereszténység lényegét a jézusi
kettős

parancsolatban fogalmazza meg. ,Szeresd az
Urat. a te Istenedet teljes szívedböl. teljes lelkedből,
teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat, mint magadat (Mik 12,30-31)
Valóban ámt~atjuk azt. hogy ez Jézus tanításának a
lényege, ez az O örömüzenete, ez a kereszténység legegyszerübb és legérthetőbb összefoglalása. Ha arra
összpontosítjuk minden erőnket, hogy erről prédikál.
junk ahelyett, hogy bűnről, helyettes elégtételröl, közbenjárásról. transzszubsztanciáról beszélnénk, akkor a
gyülekezetek tagjai nagyobb figyelemmel és többen
hallgatnának minket lelkészeket
Tudjuk, hogy mit értett Jézus a Jelebarát szereteténft, de a ..szeretet" fogalma az utolsó századunkbansajnos - olyan értelmezést nyert, nagyon sok alkalommal, amely a szimpátiánál, a rokonszenvnél sokkal többet nem jelentetI. De az ,Jsten szereteteM is bővebb
felvilágositást igényel. Ez nem csak hitbeli és értelembeli állásfoglalás, hanem jelenti Isten akar;tának az elfogadását 6; tényleges cselekvésél
Őszi hálaadó ünnepünkre készülve sokat gondolkozta.m azon, hogy a Bibliában vajon találhat6-e másik tan~tás, amely éppen olyan egyszerűen_ célrntörőcn fejezi
kl a va~~ás lényegét, mint a szerelet kettős parancsolata. Végul arra a következtetésre jutottam, hogy van. A2
Ótestamentumban és pedig Mikeásná!. A próféta Jézus
elöt~ kb . .1oo evvel élt, akinek gondolkodásmódja, mondamval~;a~ak kifejezése éppen annyira különbözik
J~zus kifeJCzés- 6; gondolkodásmódiától, amilyen különbség van ma ezen a téren Jézus és mi köztünk.
R

Sok minden van az Ószövetségben, ami nyersnek.
zord nak, idegennek tűnik a mai ember számára, amil
nem tudunk megérteni a korabeli háttér és környezet
hosszas tanulmányozása nélkül, merI nagy időbeli különbségek, különböző felfogáS és szokásbeli különbségeket tükröz. De találhatunk benne olyan felfogásokat
és igazságokat, amelyek olyan világosak, mintha teg·
nap hangzottak volna el, fogalmazódtak volna, s inkább szólnak a huszadik század emberéhez, mint a
Jézus elötti hatodik-hetedik századi judeai férfiakhoz
és nÖkhÖz.
Ez a tanitás, alJlelyre utalok Mikeás könyvében olvasható_Mikeás Ezsaiás próféta kortársa volt, vidéken
lakó tanító, aki gyülölte a nagyvárosokat és azoknak
erkölcstelen bűnös életét és ezért azt sokkal keme.
nyebben ostorozta, mint bármelyik más próféta. Népe
társadalmi és gazdasági élete megjavításáért küzdött
- IgazságOl követelt az egyszerű ember rés1.ére.
_ Eröteljes ellenzője volt minden szertartásnak.
Működéséröl egy kis [eljegyzéS maradt ránk, abban
találjuk az idézett bibliai verset is, mely Igy kezdődik:
.Ember, megmondta neked, hogy mi jó és hogy mit
kíván tőled az Úr", majd a figyelmeztetés így folytató-dik:
~Csak azt hogy élj a törvény szerint, törekedj a sze..
retetre és légy alázatos Isteneddel szemben.~
Ez egy olyan figyelmeztetés, amely~t ~lin~.e~. bizonnyal mindenki megért, és aki haUgatJ3, ösztonosen
is helyesnek !téli meg. Mert minden egészséges gondolkodású ember képes igazságot tenni jó és rossz k~
zötL Nem lehet érvelni, hogy a gonosz tévedésbó!
vagy tudatlanságból származik. Mert lsten keutenől
megmutatta. hogy mi az igaz. a jó és a helyes. O azt
akarja, hogy mindezt gyakoroljuk és válasszuk azt az
éleIÖsvényt, amely az általa megjelölt irány felé \'CzeL
Mikeás a vallás lényegétélI idegen szertartások ellen
is prédikált. Támadta azt a felfogást. miszerin! lsten
azzal is megelégszik, hogy az ember az áldozatokat bemutatja előtte.

.Mivel menjek elibe at: Urnak?" - kérdezi Mikeás.
Hajlongjak.e a magasságos Istennek?
Egd áldozatokkal menjek elébe, esztendds
.
borjukkal?
Kedvét leli e az Ur ezernyi kosokban?
Vagy tizezernyi olajpatakokban?
Elsőszülöttemet adjam e vétkemért?
Vagy méhemnek gyümölcsét lelkemnek bünéérl?"
(Mik 6, 5-7.)

Nem! - mondja határozottan. Mindezek az áldozatok
értelmetlenek és értéktelenek.
Mert "Ember, megmondta neked
az Úr, hogy mi a
,
.ló, és hogy mit kiván lőled az Ur! Csak azt, hogy élj
törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos
Isteneddel szemben."
Mosl. amikor őszi hálaadás alkalmával keresem és
közösen együtt keressOk azt., hogy mi is az igazi áldozat. amellyel Isten szine elé járulhalunk. eszembe jut
egykori gyi.ilekezelem, és az, hogy mit jelent és mit
jelentett ,;J fold népének" az életében a hálaadás ünnepe. Mennyire méltósággal tud ünnepelni az, aki nagyon közel áll a természethez. vagy éppenséggel
benne él. Aki márciustól októberig a foldeken dolgozik, az ilyenkorra, szeptember végére bőre szinében is
azonosulni tud IIfdId szlnével, amelybő l vétetett, banl,zdált arca pedig a fold barázdaságát tükrözi vissza. Es
lehet. hogy a foldműves ember ezért is nagyo n jól
tudja-érzi. miért lehet hálás Istennek.
De vajon. mit ;clent számunkra a hálaadás ünnepe
itt, ebben a városban, ahol élOnk. vagyunk, hogyan tud
Onnepelni a mai gyülekezet, amely istentiszteletre ide
.lár a belvárosba, ebbe a számunkra kedves helyre.
amely csupán kevés távolságra van az Országháztól.
Vajon nekünk van-e miért hálát adni Istennek?
Ennek a kérdésnek a megválaszolásárn egy olvasmányélményemmel szeretnék válaszolni.
Fulton .Oursler könyvének a cime, amit nemrég oJ..
vastam: Ertékes titkok. A szeTZÖ ebben a könyvében
többek közölt egy dajkáról Ir. aki anyai nagyapja család.lámil szolgált Ez az asszony az iró születésénél, wt
annak édesanyja születésénél is jelen volt már a család
életében. A hűséges szolga neve: Avaloni Thesszalónikai Zsófia.virginia-Anna-Mária-Cedlia volt, és rabszol·
gának született. Azt hja kö nyvében róla Oursler, enrél
a lénynél hálásabbat nem ismert soha életében. Igy
vall róJa egy helyen:

,.Emlékszem rá, amint a konyhában Oll összefont ka.
rokkal, égre emelt tekinteltel. $ fekete szemében égó
parázzsal mondta:
- Hálát adok neked Istenem I!!letem fenntartásáért.
- De mil jelentsen ez? - kérdeztem I!!n.
- Azt.. hogy ennem és innom kaptam - válaszolt rövi-

d",.
- De hát akkor is kapnál. ha meg sem köszönnéd _
volt rá válaszom.
'
- Ez igaz.

- Oe tudod, ha megköszönhetem akkor mindennek
jobb ize van.~
,
Majd étkezés utá n ezt mondta:
- Tudjátok. nagyon érdekes dolog hálát adni. Olyan
ez, mini egy játék. s erre engem egy öreg prédikátor
tanitott meg. Keresni kell az alkalmat, elébe menni
minden olyan dolognak, amil;rt hálásak lehetünk. De
~e~k például a mai napot Ebredésem után még egy
Jó Ideig ágyban maradva, azon löprengtem, hogy miért
is lehetnék most hálás Istennek, amikor a konyha felől
megéreztem a kávé illatát és máris tudtam, miért lehetek hálás.
- Köszönöm Atyám a kávét és annak ilIatát!~
Könyve végén az iró arról vall. hogy Anna halálánál
is jelen volt. Csendesen nyitott be abba a szobába, ahol
az egykoron termetes asszony 35-40 kg·ra lefogyva
csupán árnyéka volt egykori önmagának . .,Éppen aum
runődtem - folytatja a visszaemlékezését az író -, hogy
ilyen állapotban. ebben a helyzetben tudna.e hálás
lenni húséges szolgánk. Amikor mindezt mintha meg·
érezte volna. üveges tekintettel fordult azok felé, akik
körülállták betegágyát. s a következőképpen fohászkodott
- Hálát adok Istenem, hogy egész életemben ilyen jó
emberekkel, banitokkal, segítötársakkal vettél körül, a.lándékozlál meg.~
Pál apostol a Tht'Sszalónikibeliekhez írott levele 5.
fejezetében ezt hja: "Mindenkor örüljetek. szüntelen imádkozzatok. mindenért hálát adjatok~. Anna magáévá
tette egy életre az apostol tanitását, mivel a hála érzete,
érzése nem átmeneti volt az ő életében, hanem állan·
dó, folyama tos, jelen időben megvalósitott.
Mindannyiunknak van miért hálát adnunk, hosszU
volt az idei év, amelyben elvettük Isten gazdag áldását,
most köszönettel hálát mondunk. hálát adunk érte.
K8.s:w ni J ó zsef

ImecB Szabó Ilonka

Erdély
Sötél ködbc:n miért virrantasz.
Szél$Z6n átomban nincsen vigasz..
Szorong6n megmarad! hitben
Széjjel omlan:11 a semmiben.
De öshiled fmye legyen a remtny.
S ne hagyd, hogy megl0'l=jon e f<!ny.
Mir HerodOluu scm feledlelen,
Úgy jeg~eZle fel ösiS4!ged,
Ilug)' sok cur évnek etöne
Aranyat leltek ll. Mtlros "ölgytben.

Nem lehet megJlevesí!eni,

Ki

m~116ságod meg~rdemli.

Mert D Népeket hajnol6 harcok közön
Földedre más - más ntp köllöZŐIt.
Leglöbbjük menthetellenül
Eltúnt a lörttnctemblll.
BCMCd nynlak minI gyerekszent<:k
A ludásl szomjazó sz.cllemek.
A prolcs/.3ntizmus elve is
BCMCd kemmyen megroglll1t,

S csendben egyszerun áldot
ISIennek minden pillDJ1~1.
. <"O a 'Thrmtsu! Hangja,
nagy stim rooiája.

trted ;$ mekck.
l
voh Erdély.
I I ,
i kellen-
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A "jövevények" tisztelete ...
ünnepeken napt:!ri és történelmi évfordulókro emléke_
és védelmér élvezték. De nem így ondolk
zünl. !ím n komoly I!s ml!ltó ünnep{les) "rra IS figyelmez·
mndÓi. hiHcn az! mondják: ő
II
~nak ellentll.
tet. hogy az Unnepelt példóját kövessük. Augusllus hónap
liink (Lól) é.~ ó akar rendet" Ic;e~,~~~'~c~~~~ev~7 ~07,"
második feleben. mint mInden évben. nz iden is szeretettel
veled Jobban elbármnk. mim nw!:k;).! '·k . h
'Jd
, II l n {izadbnn
és kegydencl emlékezünk honnlnpító királyunkra. [stván vannak."
km'ilyra. Hogy közelebb keriiljünk szclleméhez. és hogy
És lönénelmllnk szempo"'J'ából ~~~n
"
~rtl k
~ ...... " van II
nyeg Ne
méltókl!ppen ünnepelhessUnk. ünnepelt királyunk IntelmelU n mcg, nem akarunk magunk kÖZÖtt I d . 'd
'
m
ból idéznek röviden: abból az Intelem·ből. 3melyel egyko- jövevényeket. A bűnös városoknak is _II ~I 1 egcnekct,
lIen
ron fiához Imre herccghez írl:
IUtniok, men ncm fogadiB be az idegca:::k"' "N
elpu~z_
~_
...
e.
em
IUIlusl!
.. A vendégek . .'I jövcn!n)"ck
megértést, irgalmaI senki, LóIOl1
akkoro hasznot hajtanak. hogy
~'vlll. n városban tartózkodó
méllán ;ÍlIhntnnk n kiró[yi mel·
Idegenekkel szemben.
jóság hatodik helyerc ... Ennel·
Miért volt olyan fomos
fogvn megparnnCS"olom neked
nkkor is, befogadni :lZOkal?
fiam, hogy 3 jövevényeket jó.
Mert abban az időben nem vol.
akarntúnn gyámolítsad és becslak stiillodák, ifjúságI hosZpe_
ben tartsd, hogy nálnd szíveseb·
szel:, vendéglátóI:, mint ma. Viben laI1Ózkodjnnak. mmt másult
szom akkor is utaztak :lZ embe_
lakjnnak ... ··
r~k és nem is keveset. Akár poFigyelemre méltó. követésre
hltbl, kereskedelmi, egyéni
indító súlyos SUlvak. Főleg ne·
vagy vallási előírásoknak megkUnk. ma élő embereknek. akik
felelően. Ezérl is olyan rigorÓ.
készek vagyunk pár év múlva 3
zus az Ószöv ... tség ... Iőírása ...
hamtadik évezred küszöbére
téren: "Suressétek a jövev~nyl,
lépni.
meri ti is jöveveny... k voltatok."
Szeretném egyeztetni István
(Móz 10. 19)
király Inteimét a Szentírás üze·
Jövev~ny volt ez ... n a f"óldön
netével, mely ez alkalomból
Ádám és ~vo. miután kiú7.... uek
nem más. mint MÓ7.eS próféta
a Paradicsomból. Noé, miután
els6 könyve 19. részének első
az addig ismertet, az özönvízig
""."
II verse, és amely a romlolt So·
tudouat maga mögöu hagyta.
..1"-.... . ..., ......... _
.......
doma történetét írja le. Miérl
......
ezt követócn jövevenykem élt il
.
It··
....
'
•
knpcsolom össze a két szövegel
Földön. Ábrnhám elhagyta Úr
,
ez alkalomból? Mert mindketvárosát és e<:t követócn jöve.
lőb6I kiemelkedik egy fontos.
vényk~nt él, bárhov3 is ment.
"pH
;n;c;~lé ~ Képes Krón;u 40. o ld~Uról.
lényeges parancs: a vendégek. a
Mózes mondja m3g:iról: "Bo·
A~ eddig ,·u.~ri fövesgel ~boizol t kir~lyt umiut;in
jövevények. a külf"óldiek. 3z
Iyongó 3rámi volt .lZ ősöm ..."
méltón~k I~láltat(lll, és lsten rendel~séb61 elnyerte ~
idegenek köteles lisztelete.
ki",ly; fönség koronáját" - mint a Krónika írj a -,
József is jövevényként ~h
trónon. kidlyi jelvényekkel fcl~kcslt,"e ~br;izolja a
Ha arra a kérdésre kfv5nunk
Egyiptomb3n. Jézus úgymond
mini;itor.
(IZ Út szélén születeu, egy ven·
v~lasz! ndni. hogy miérl pusztítOlIa cl Isten Sodoma és Gomodégfogadó ház bölcs6jében és
egész életét jövevényként élte a fOldbn ... S3ját élethelyze·
ra városait a Holt tenger déli részén, valamivel több. mint
4000 évvel eulólt, akkor biblikusan fogalm3Zva aZt tét egy helyen így mUt3tj3 be: .. A rókáknak b3rI9ngjuk. a
m9daraknuk fészkük vnn. de az Ember-fián3k nincs hova
mondhatjuk. hogy azért meri .. nagy volt a jajkiáltás a két
város miatt."'
fejét lehajtania." Hogy is mondja magáról egy mtísik h...·
Iyen? "Mert jövevény voltam és befogadtatok ... "
De miért is érdekel ez most minket?
Ha van bennünk. emberekben közös vontís, akkor az az.
Men sokan úgy véleményezik a leírtakat. hogy azért
hogy mi mindnnnyinn jövev~ny ... k vagyunk. Ha van pa·
kellell pusztulnia a két városnak. mivel (IZ abbnn 3z időben
rancs. aminek leginkább engedelmeskedni kell{ene), akkor
a fajtalanság, a ferlő. a bún. a homosuxulllitás fészke volt.
(IZ az: Suresd felebarátodnt. mint m3g3(bt. Szeresd a jö·
Egyesek elmennek egészen odáig. hogy ebb6l arra kövel'
vevenyt, az idegent a mtísiklmn. magadbnn. Mert ha ezt
keztetnek, hogy a ma embcrl!nek azért kcllllz AIDS vírus.
tól szenvednie. mert volt az emberiség történelmében So.
tesszük, nem vagyunk egymtís számára, önmagunk Jiszére
doma és Gomoro.
id ... g... n... k. Akkor már nincs oly nagy jel... ntősége .nnnak.
hogy én román, te magyar, hogy nmaz szerb. a m~slk ~or
Az I!n v~leményem. nz amely unitárius álláspont is egyvát, hogy ... gyik csecsen, a másik orosz. hogy egyik ZSidó.
ben. e kl!rdésben nem egyezik a fentiekke!. Mert ill nem a
n másik keresztény. Ha így élünk, akkor István kiriily In·
su);ophobiiról (szexmánitikusságr61), hanem xenophobiá.
telmeihez is húebbek lehetünk. Adja lsten. hogy megemlé.
ról (idegenektől való beteges felelem) van sro.
kezésünk időszakában és sokáig azt követócn. ez nl1nduny·
Lótnak S~nt volt :a meggyőződése abban. hogy nem
nyiunk szAmáro sikerüljön.
sznbnd lenme semmit azokkal a jövevényekkel szemben.
Kászon; J ózsef
és nem esak neki. h:ancm senki másn"k. "kik háza oltalmát

.......
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Jöjjön el a Te országod
utaló ,)and~ lordul elő , hanem a birtoklásra utaló Jike"
Ve",B Zoltán Svédorswgba n élő (ró a Mi- csak . mmket magyarokat hoz zavarba némelyatyánkTÓl sz616 elmélkedé8einek folytatá sa.
kor, amikor ,.a Te országodB-at értelmezni próbáljuk
hogy mai nyelvünkben az ,.ország" szó határral kórO:
IIrt földrajzi helyet (s egyben államalakulatot) jelent
Próbáljatok visszaemlékezni rá, milyen érzések töl·
Károli Gáspár idejében azonban még emlékeztek rá '
töttek el, milyen képzeleitek támadtak, mit gondoltahogy a szó ,a régebbi magyar "uruszág" -ból jön, amit
tok, ha valaha is érteni akartatok és ezért értelmezni
mal fonelikával "uraság"-nak mondanánk s abban a
Igyekeztetek a Mesterről tanult imádsag második fojelenté~ben haszhálnánk, hogy uralkodás;' akkor tehát
haszát: .,Jöjjön el a Te országod".
Ismerek valakit, aki bevallja: sohasem értette, mit is még Világos volt az egyszerű magyar imádkozó
kér voltaképpen ezzel Istentől. Ismerek másvalakit, embe~ ~Iőtt i ~, hogya ,jöjjön el a Te országod"-dal
valami Ilyesmit kér: ,,MI Atyánk, ki vagy a mennyekaki úgy véli: a halál utáni életbe való t?efogadásal kéri,
ben, Te vedd át az uralmat a mi megromlott, pusztuamikor az Idézet! szavakat mondja. Es ismerek sokalásra érett földi világunk fölött".
kat, akik el6tt ilyenkor homályosan és tétován, de egyDe hogy visszatérjek a magam
ártalmaen egy fizika i, sót fÖldrajzi
szellemi tapasztalatára, engem
értelemben vett ország ,,bekövetnem a filológia s az egzegézis (a
kezése" dereng fel : egy - nevezbibliai szövegmagyarazat) térített
zük Igy - "új Jeruzsálem" kiemelel ,,3 Te országod" egy másik,
kedése az egyetemes romlás,
visszavágyott, valóságos földi orbomlás, széthullás és megsemmiszággal való párhuzamba állItasülés apokaliptikus valóságsbóL
sától, hanem a Miatyánk szavait
Gyermekkoromban magam is ezt
ajkunkra adó Mester mss tanItáaz értelmet tulajdonftottam a ,jöjsainak megismerése. Például anjön el a Te országod" -nak, s ebben
nak a megismerése, amit Pilátus
az értelemben röppentettem a foelőll jelentett ki, amikor Igy válahászt esténként lsten felé az elszolt az ellene felhozott hazug és
mondott Miatyánk minden más foközönséges politikai vádra: ,,Az
hászánál buzgóbban. Nyilván
én országom nem e világból való",
nem véletlenül. Rövid addigi éleVagy annak, amit a farizeusoknak
temben már átéltem egy olyan
Az illyefalvi .... formátus IcmpJomv~r
felelt , amikor megkérdezték tőle,
változást, mely sokunk számára
mikor jön le lsten országa (amit ők
az .új Jeruzsálem" eljövetelét jeis egy valóságos ország fölötli uralomvallozásnak
lentette (legalábbis az eljövetel egyszeri aktusának
képzeltek): "Islen országa nem szemmel láthatóan jő
ünnepi perceiben), s egy olyan változást is, amelynek
el. Sem azt nem mondják: Imé itt vagy fmé amott van;
során az az .új Jeruzsálem" újra elveszett - gyermeki
mert imé az lsten országa ti bennetek van."
tudatomban tehát természetszerűen , szinte magától
Amiböl, amikor olvastam, pontosabban amikor ejelent meg a párhuzam egyfelől annak az elveszettszembe jutott a Miatyánk els6 legközelebbi imádkozánek a visszakIvánása, visszavágyása, másfelől ,,3 Te
sa közben, élményszerílen megértettem, hogy "a Te
országod", azaz lsten országa eljövetelének kérése
országod" nem egy helyet, nem is egy szervezeti
kőzött.
struktúrát, hanem egy állapotot jelent. Nem úgy hatáBiztos vagyok benne, hogya Mester kortárs honfirozhatjuk meg, hogy hol van, hanem úgy, hogy mikor
tarsai, sőt tanltványai közőtt is akadt, aki ráérzett egy
van. Akkor van, amikor eljutunk abba az állapotba.
ilyen párhuzamra, Dávid és Salamon királysága leAkinek van valami sejtelme az erkölcsi világrendről,
begvén lelki szemeik előtt, miközben népe a rómaiak
aki emlékszik valamire, amit a szüleitől hallott rosszról
igáját nyögte. Majd amikor a rómaiak nyögik a barbáés jóról , akit egyszer is megérinteIt valami IstentóI
rok igáját, amikor Alarik gótjai elfoglalják az "örök vászármazó sugallat, az tudja, minek kell lennie benrost", akkor kezdi fontosnak tartani Augustinus is ,,3
nünk, hogy elmondhassuk: abban az állapotban vaTe országod" problémakörét: meglrja főművét, a De
gyunk,
civitate Dei-t, Augustinus azonban ennek ellenére
Biztatásul azoknak, akik énvelem együtt mégis minsem valami térképen kijelölhető helynek gondolta el
dig beleérzik a ,jöjjön el a Te országodB-ba a párhuzalsten országát, inkább egy közösségnek, egy működő
mot egy - nevezzük Igy - "új Jeruzsálem" eljövetelé,
organizmusnak, amely együtt létezik a földi országoknek vágyával, még hadd mondjam el: az az "új Jerukal: ő maga a mennyben van, a földön a keresztény
zsálem" sem egy hely. Vagy legalábbis: nem csupán
egyház ,,képezi le", testesit; meg (mellesleg: a római
és nem elsősorban egy hely. Az is inkabb bennünk
birodalom mintájára szeIVezett, hierarchizált és centvan (ezt mi az emigracióban pontosabban érezzük,
ralizált keresztény egyház) .
mint az otthoniak, de számukra ls éppúgy érvényes);
Ez 3: felfogás alig tartalmaz valamit az .,ország" szó
s úgy és addig van, annyiban jön el és ~esz, ahogy,
terület~ értelméből. A ,,civitas" egyébként is inkább álameddig és amennyiben magunkban 6nuOk és tolamotlelent, mmt orSZágot, és a biblia megfelelő hevább épit jük.
lyén álló görög szó, a ,.baszOleia" is inkább fejedelem(folytatjuk)
séget. A Miatyánk svéd szövegében sem a terOletre
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"... ama nemes harcot megharcoltam...
ÜTŐ LAJOS
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Dombó 1915--Budapest 1997
Az utóbbi
szivós

Unitárius Élei clmO egyha zi lapunk ügyét f lk

I

~,~~i.' segUene. gondolataival irásban is g:Z:;~I~~it~a~~:

I

. I 3-án megnemrég láttuk a
tanuJószobájá;~l:;~;, az érettSégire.
1931-et
.~
az egyetemet.
_ francia
utan Budapesten, a
Vallás és
, sok més feladatkör
mellett az
Szolid. pontos,
tartalmas és
vott a reáb izottakba n. A jó lsten
gondViselése
segítette abban a törekvésében is,
hogy családot alapilson, - feleségül vette Gyarmathy Piroska tanárnőt. Az ismeretség és I;l szálak kötődése Székelykeresztúrra vezethetők vissza. Igy még bizonyosabban
elhozták magukban Budapestre a Székelyföldet és meg is
drizték mindvégig. Semmivel/ej nem cseré!hetd, drága értékeket hordoztak szivükben .
Ütö Lajos lanilr úr sokunknak kedVes jó barátja, munkatársa vott, kenyérkereső pedagógusi munkája mellett mindig készséggel seg i1ette Egyházunkat. Tagja volt az Egyházi Főtanácsnak és Képviselő Tanácsnak. Az Egyházi Elnökségnek szükség szerint mindig támaszt és megnyu g·
vásl jelenlett okos és bölcs lanácsa, helyzetismarete. Az

Hamvait 1997. június 26-án helyeztük el Bud
Kerepesi úli temetőben . Híveink és a barátok aPrst~n. a
rokonok nagy számban kisérték el ul~I'6 161d: Y,a.alTlInt a
' I I •
" I U Jan. KOzve en csa "dJa. e es ge, gyermekei, unokéi, lestvéröccse
"
megszomorodoh
szivvel alltak koporsóJa mellett·
d
lak végs~_ jstenhO~Zádol néki, megsimogatvan ~~:~t:
ban I!rnáJ3! : ~e. ~Indvégig magukban, emlékeikben hor~zvan az elö fel'jet, édesapát, nagyapát testvért rokont
es jó barátol.
•
,
A M~gYB:(? r~zagi Unitárius Egyház és közelebbről a Budapesti ~~~anus EgyhézközSég halottját gyászolja benne.
A tel!19t~sl szertartás szDIgldatál Bencze Márton püspök
Orbokne ~zent.lványl Ilona főjegyz6, KéSl.onl József lel:
kész, Miklosl Várv KataUn s.lelkész és Vadady Attila kAntor végezték és búcsúbeszédet mondott dr. Murvay Sámuel .főgon~nok: Mindannyi~kal athaloUa a~ egyílttérzés.
valamint a hala. ef~ete lsten Ira.,:,!, ak.i néhai Uto Lajos testvérOnkben a~ ertekek hordozoJat ajándékozta nekünk. S
most vlsszahlVlal

Aidon legyen emlékez ete.

Bencze Márton

Búcsúzunk
Megrendültcn állok a ravatal el6tt, hogy tolmácsoljnm Unitárius Egyházunk utolsó üdvö7.letét és magam is f:ljdalmns bÚCSÚI
vegyek.
Az emberi lélel.: örökös tiltakozás:ival. amely az elmúlást sohnsem ahrja elfogadni, mi is nehezen tudunk belenyugodni. hogy
1(IIed búcsúznunk kell.
Hosszú utadra messziről induhál: Hargita aljáról, a nagy Küküllő partjáról. SzékelykercsZl\lrrÓ!. ..
Aki az elinduláskor lEged föhnrisznyált. jól tudto. hogy a
hosszú úton nemcsak a testnek, de a léleknek, a szellemnck is
ttiplilékra v;m szukstge: tudis. akarat. erkölcs, szeretet. az emberekhez jóindulat.
MindezekkeilEged olyan bókezúen látott el, hogy egy élelcn
át mindig bőven tudtál jUllatni belőle embertársaidnak is.
Édesapád az az id. Ütő Lajos lelkész és hittamIr volt, aki a
hasonló gOlldolkod:isú és énelmú tantársaival egyOlI. a Székelyföld szélál, a magyanág dŐrelolt állomásio 3 200 éves székelykeresztúri Unitáriu5 Gimnázium fennmaradásáért vfvoll kOzdelembó! alapos;m kivelle 3 rés1it. és aki a Trianon utáni időkben
az erdtlyi magyarnyelvű múveltsEgct szolgáló oktatás megmenlé.$éért ~Idamu!ató hősiességgel áUl kely!.
15le .. tÓ~lIk tanultuk meg Vele(! egyUu mi is min(!nyájan. akik
~n3k .,dejtn abban a gimnáziumban t;mÍlványaik voltunk. mit
jelent Idegen elnyomatásban magyarnak 6; unilllriusnak lenni és
hogyan kell a sorsot látszólagos egykedvuséggel Ggy venni tudomisul, hogy vele szemben magunkat soha meg nem a(!va, keményen álljun.k helyt. Mindezt h;mgzatos hivalkodások n~lklll, hiszen ez a v,15g legtermészetesebb dolga.
Abban uo i~kol:lban ugyanolyan természetes volt a tolerancia.
a másság elfogad:isa - fogalmak. amelyekról napjainkban oly;m
sokan és sokat elm~lkednek , de amelyeket 011. akkor minden magyarázal. n~lkül. egyszeruen csak megéliOk ...
Mmdezek RiId nem~ak a kÖTnyeutedból hatoltak, de a s;tülói
!\1.eretet melcg hul1:lmam át kötvetlenUI is sugároz!ak fel~d. hogy
azUtán eg~s7, ~nelmedbe. I~nyedbe nnnál m~lyebb!:n belc~l'ill
hessenek.
Életeddel bizonyítonad; nem vohál hálátlan tan(tv!lny!

SzUlófóldcdról messze kerül vc. sdmodra swkatlan új kömyezetren is kezdeuól fOgva mindig megtaláltad a módját. hogyan
lehetsz önzetlenOI segítője embertár"saidnak. hogyan taníthatod
meg~rt6;re, ösw:fogásra, hitre. kif:lftásra mindazokat, akik a
nehéz idók súlyos lelki terhelése alall clbizonytalanodtak.
Közéleti funkciÓI betöltve is híven Sl!:olgállad cgyházadat. ma·
gynrliilgodal.
Amikor az érdekek mlis irányba csábfthattak volna, Rólad
minden kísénes lcpcrgeu és _ a magad csendes, higgadt módján
- szilárdan álltál az erkölcs. szerelet és embers~g őrhelyén .
Munka és hit, kötelcss~gtel.fesítés és Istenbe veteu bizalom
minden időben vcúrelved volt. és maradt kb6bb is, amikor mint
lanár. S"leretellcl adtad át diákjaidnak mindazokat a kincseket, a·
melyek nz ifjúságnak az akkori rendner lélekpusztító időszaká.
ban olyan nagy szOksége vo lt.
Ugyanezekért a tulojdonságaidért szeretell és becsG!t Egyházad minden tagja és czért volt, hogy az egyházi veutóségb!:n,
Főtl1J1ácsban, Egyh.izi Képviselő Tanácsban é$ minden más helyen véleményedet, jDvnslataidat mindig mindenki nagy figyelemmel várta és követte.
Ha id6nként a kUlsó viharo k zúr~avam egyházi életOnket is
felbolygntta. higgadt, tárgyilagos és mindig jóindulatú kÖl,belépéseiddel cl~imilOt1ad a nézeteMréseket. megnyug!atlad a hllbor·
gókat.
Egyházunknak ma i5 nagy srilksége volna ami 3 biztos t~.
ma5Zro. amelyre nagy gondok. neh6zségek idején mindig számu·
hatOl!.
Ha a Gondviselő ISten akaratába mégis bele k~1I nyugodnunk.
számunkra csak az a vfgasz marad, ő tudja mit miért csele~szik!
Una küzdelmes életed egyenes. tiS7.t3 Iltját és mos! megadja sok
tör6désed. rendilletlen hited, kitartásod jutalmát. a csend~. béké.~
örök nyugodalmat.
SzereueiddeJ, Egyetemes Egyházad "R!ged szerelŐ minden t'lg '
jával egy!lll kérj!lk. adja a MindenhatÓ. hogy Ilgy legyen!
Emlékedet kcgyelcucl óril.l.ük!
lsten Veledl
Dr. Murvay Sámue l
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Szülőhelyem

Bözödújfalu

(3. rész)

Az egyházközösség története 1853-t6/1974-ig
1853-ban tehAt önfllló agyhazkőzséggé szerveződik az
addig Körispalakhoz csato" leányegyhÁzkOzség. Az ön;illó
egyhiizkozséggé való szervezés arról tanúskodik. hogy az
egyházközség elég er6snek érzi magál ahhoz, hogy biz1ositja egy lelkész megélheJését. Igy foglalja el a bözödújfalui
lelkészi étlést 1853·ban UrmOsl Sándor.
lu eredménye a kOIOn$zakadásnak rövidesen megmutatkozik. hisz minden té ren lelIendOlés tapasztalható, szaporodas észtelható úgy az ingó.
minI ingallan vagyonban. AdO-

mflnyozasok történtek mar a
következő évben 1854-ben. A
harangláb helyébe egy újal é·
pítenek, mivel a toronyéprtés
elmarad, a már jelzan okok

nagy !"'ehéZSégekat és megpróbllltatést Jelentett. az az
elso vllaghábonl voll és az azt kövel1'5 véhozasoi<: okozta
terhek. A vIlághaboru elsl5 évében elviszik az egyhazközség nagyobbi~ harangjat, minden eUen8zolgahalás nélkOl.
Csak a háboru ulan sikeral vasérotnl egy egésze" kIsmére.
ta harangot A lelkészi lakllst ls megviselte az. hogy 19t2t(ll újra a k(lr!spalaki egyházközségböl szolgai be a lelkész.
1920-ban az aIIami hatöségok
elrendelik a lebonlll$át, Igy ez
év majus 13-én elafVerazik.
Anyagilag mar nem aU úgy az
egyháZközség, hogy képes legyen új paplakasI éplte"i és
ezzel biztositani azt, hogy
helybélIlaikész vegye at az ira·
nyitás!.

miatt,

A lelkész megsegllése 'rdekében gyujtés! rendeznek és
az összegyiilt pénzzel, 281 10rinttal sümtólőldakat vasároInak, hogy ezáltal is segitsék a
~Alt J"lisl. h .. angoz" t ~ 1993
lelkeszt. 1855-ben hal meg KoBMd:s 16:.<tffo!6jn
vács Albert, aki több jegyző
könyvben, mint az unitarius
Iyettes-Jöjegyző. Ez a ".I.
egyházközösség patrónusa szerepel. Végrendeletében jevekre. Igérelet tesznek az
lentős értékkel biró szantótöldet és erdöterOlelel hagya
tesere es megszllilrdilására.
mindenkori bözödújfalusi unitárius lelkesz számára.
kész inditvanyozza a templom
A következő éveklől a jegyzőkönyvek alap}é.n az espereelet iránti erdektelenséget
si hivatalból kétévenként történik látogatás. A hivek áldorészerőt nem történik az űg"y'-':;
zatkészségének bizonyságaként a következő évben 1867Géza gondnok újra elindUja a,:;':;;";o; '~';t:;j:~:~~[
ben is adomanyozasok történtek. A Pálfy Sándor gondnok
most
azonban a hangsúlyt a közmunkara . helyezik és
által kilavllott prédikáló székre, melyre egy új leritőt adotenneléssel próbllljak fedezni a költségeket. FáI az egymányoz T.S. és M.S. betűkkel elJatva. Az úrasZIali készOleházközség erdejéből termelnek ki.
tek közé egy kívOI ezOslözön, belOI aranyozott pohár adaj
Ez év
tott, melyen ez olvasható: A bözödujlalvi Kovács Anna em·
adófizetés
lékere férje Dobos József 1866. A tetejére szolgáló kis feértetni a í
délen ez olvasható: Dobos József 18Só.
gadlalni.
A gyakori lelkészvilltozils következtében az egyhilzi
zetését a
epOlelek elhanyagolt állapotban vannak. Az 1868-as év eanyagi
lején tervel készItenek uj lelkészi lakás épltésére, melyel
telenek
még ez év folyamán fel is épllenek. Ez épOleIben nyer eltések helyébe
helyezést az Iskola is. ahol a tanftást a lelkész vegzi. 1870
Változás
végére fejezik be teljesen az épllési munkálatokat. Az
be, amikor az;;,,;,
1854-ben fából készitett harangláb is nagyon megrongáló1
••dott és ezért 1871-ben a régit lebont ják és ugyancsak lából
újat készitenek a helyébe. Ez a harangláb közel 100 éven
1
at fennmaradt, csak kisebb javItásokat végeztek rajla.
Az egyházközség élelérő! t871-gyel bezarólag egészen 1896-1g adat hiányában semmit sem tudunk.
1698·tól új jegyzőkönyvet Inditanek . melynek alapján
már nyomon tudjuk követni az egyházközség életének alakulását. Feltűnö már az első jegyzőkönyvek olvasásakor
az, hogy évszázadokon át az egyházközség életének és
tevékenységének mozgal6iként szereplö Kovács családok
kőzOt - akik több feljegyzés ben, mint az egyházközség
patr6nusai szerepelnek - nem találunk meg egy családot
sem. Ez a szombatos mozgalom l 868·ban való újraéledésenek és az egyházközségben megszefVezett szombatos
j
lSidó hitközség megalapltásának tulajdonltható. ugyanis
ezek a családok mind altérnek az izraelita vallasra. 1944
207
utan újra az egyházközség tagjai köztlalálkozunk velOk.
(foIytaliu k)
Az egyházközség élelében a szazadfordulÓ utáni első
Szombatfalvi Jóuer
évtizedekben nevezetesebb esemény nem történt. Ami

emel~ed;~';k;.rk
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. ..
Enyedi György (1555-1597)
Az Unitdrius Egyház harmadik püspöke, a magyar széphistória egyik korabeli l(!g~é,!~zerabb
munkQjdrwk szcrUfje, a tU,domdn>,?s umtanus teológia frásbeli megalapozója nem Ismeretle,,; a lf!p.
olvasói ciRtt. Az Unitdrius Élei 1995. jonuon
szóma már közöltc mindazt, amit személyéucl kap·
csolotban tudni kell. A lap mostani szamóban, amelyben a néhai Európa-hfrü püspök halálának
4oo.ik éu(ordulójdn ismét fólújftani kivánja emlékét. inkább az utóbbi évek kldalás; eredményeit kivánja bemutatni.
Ami Enyedi életével kapcsolatban újszerű, az
csepregi évei re vonatkozik.
Káldos János 1994-OOn a Balassi Kiadó gondozásában megjelenő Enyedi György: "História elegantissimn~ c. munkája egy igen figyelemreméltó eddig ismeretlen - adatot közöL E szerint Enyedi
György 1575 és az azt követő években a Sopron
lllegyei Csepreg város iskolaigazgatói tisztét töltötte be.
Hogyan került Enyedi Csepregre?
Széphistóriájának verszak-kezdóbetűi és zárósorai tanulsága szerint Enyedi 1574-ben Bécsben
tartózkodott. Itt került kapcsolatba a híres Jekete
bég"-gel, a dunántúli fökapiítínnyal, Nádasdy Ferenccel, aki 1575. május 8-án, 20 éves korában kötött házasságot a Zemplén megyei Varanno várában a 15 éves Báthory Erzsébettel, a kés6bbi
"rosszhínl~ csejtei várúrnöveI. Az uralkodócsalád
képviselŐInek jelenlétében lezajló házasságkötési
ceremónia Bé<:sben folytatódott . Ha hihetünk Enyedi első ,..m.odern~ életrajzírójának, Jakab Eleknek, akkor az 1571-t61 1574-ig külróldön tanuló Enyedi hazatérő útjában, Bécsben valamelyik
genfi vagy páduai volt iskolatársa révén vett részt
a Bécsben folytatandó házasságkötési ceremóniákon. Hogy Enyedi résztvevője a bécsi ceremóniáknak, arra következtetni lehet Franciscus Hippolitus alapján is, aki versekkel köszöntötte az ünnepeiteket, s kötetbe gyUjtött versei közé beiktatott
egy Enyedit dicsér6 verset is. Az is egyike a fejtételezéseknek, hogy ugyanezen kapcsolatai révén
kapott megbízást a csepregi iskola igazgatói tisztségébe.
A korabeli Csepregrmnem sokat tudunk. Annak
történetét Farkas Sándor dolgozta fel 1887-ben.
Ami lényeges, az az, hogy az iskolával rendelkező
város a Nádasdy birtokon fekszik. Nem annyira a
ku~turális életben való részvétele, mint inkább lakómak száma és a röldesúri birtokon való fekvése
miatt tekintendő városnak.
Nem tudni, hogy Enyedi e városban hány évig
tartózkodott és milyen tárgyakat tanitott. Itt tar~zkodásának azonban bizonyítéka, hogy itt adta
kl Nádasdynak ajánlott hfres grammatikáját, Molnár Gergely elemi latin nyelvkönyvét. az "Elementa gTammaticae Latinae~ c. munkát. A Nádasdynak szóló ajánlás mellett Enyedi felsorolta a

!1'unka kiadási sorrendjét és megjelentetési helyeIt. Ez azért .figyelmet érdemlő. mert. a felsorolás
gondos utál\Járásról tanúskodik és a többszbri kia~ás .a könyv érté~ét tanusftja. A munka hannadlk kiadása. Enyedlé. Az ajánlás dátumából követ-keztetve - Ismeretlen helyen jelent meg _ 1575ben.
Enyedi további pályafutása jól ismert.. Ha figyel_
men kívül hagyjuk életrajzífÓinak külföldi tanulá~át illető ktiJönooző év-me.ghatározásait, a csepregi
Iskola után, nevelői pályáját a kolozsvári unitárius
iskolában folytatta. Az iskola életét bemutató Gál
Kelementó1 tudjuk, hogy míg Enyedi külróldön tanult, és Csepregen tanított, - az iskola helyzete
megszilárdult. A városi tanács rendezte az iskola
pénzügyi alapjait és a főurak adományai is megszaporodtak. Igy az iskola létét anyagi nehézségek
nem veszélyeztették. Sőt képeSSé vált négy tanár
állandó alkalmazására is.
Enyedi dialektikát és logikát, később - mint
igazgató - hittant is tanított. Mint tanár végezte el
a görög Heliodoros kalandregényének latin nyelvre
fordítását. E munkát ,.gyónyörködtető olvasmány".
ként ajánlja Báthori Zsigmond fejedelemnek. A
kéziratban maradó munka magyarra fordítását
Czobor Mihály végezte el.
Enyedit 1592-ben, a kolozsvári zsinat püspöknek választotta.
1568-ban, a magyar és szász tisztségviselést szabályozó törvények értelmében - mivel Enyedi
előde. Hunyadi Demeter magyar részről töltötte be
a plébánosi tisztséget - , halála után szász nemzetiségünek kellett volna 11 plébánosi tisztségben követnie. fgy Enyedi, mint puspök, nem lehetett a
kolozsvári egyházközség papja is. Mivel a szászok
e tisztségre nem tudtak a zsinat által elfogadhatónak ítélt személyt javasolni, hosszas huzavona
után, kompromisszumos alapon, Erasmus Jánost
választották meg plébánosnak.
Enyedi püspökké választásával kedvező változás
áUt be a Dávid Ferenc halálu után védekezésbe vonuló egyházba. Az erősödő ellenreformáció .támadásaival szemben a jó felké szü ltségű EnyedI megfelelő ellenfél ként szállt síkra . A következő' században is nagy becsben tartott prédikációi és vitair~
tai egyházi té ren elért sikereinek bizon~ték~l.
Idézhetjük e vonatkozásban az egyház pénze~ kul:
földön tanuló, majd 1591-OOn egyháza ellen follétx:'
Szilvási Jánossal folytatott vitóját, amely s~emél}'l
vonatkozásokon túl a hivatalos egyház állaspontját is tükrözi. De gondolhatunk itt az erdélyi ~a~
likusok nagy reménységével, Balásfi Cse~n}'1 1\11hállyal folytatott \oitájára, amely öt feJezetbe!l
negyvenkilenc egyházi vonatkozáslí problé~.:H VIlágított Illeg _ az unitárius ólláspDnt .képvlse!etében. Ezek a vitairntok is bizonyítékai EIlY:d me_k
az ellenrefonnációval szembeni bátor helyt:.".I ~ns..'l
m. hogy aztán egyházlllent6 és építő Illun!uijanak
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dokumentált bizonyftékoképpen megírja lotin
nye1v(l munkáját. E munka, amelynek már
els6 kiodástinok méltatása oz irodolomtörténetben
is méltó helyet foglal el, az irodalomtörténészek
megoszló véleménye szerint, vagy 1596-ban, vagy
1598-ban, n Makai Nyim János vezette Heltai-féle
nyomdából keMilt ki. Mint egyikét II tilwtt könyveknek, Báthori Zsigmond rendeletére elégették. E
fejedelmi akaratnak áldozatul es6 könyvnek csak
15 példánya maradt fÓnn. A könyv másodszori kiadására 1619-ben, illetve 1620-ban kerUlt sor. A
Kelemen Lajos .,EmJékkönyv"-ben, 'Thth Kálmán
tollából megjelenő "Könyvnyomtat6 Makai Nyírő
János deák" e. tanulmányból tudott, hogy e második, Torockai Máté fordításában magyar nyelven
megjelen6 kiadás - figyelembe véve a kálvinizmus
el6retOrése következtében beállott új helyzetet és
szombatossággal való azonosítás vádjának visszaUUlsítási követelményét - némi módosítással jelent meg. A nagy gonddal nyomtatott munka laponként 32 sorral látott napvilágot. A címlapot az
ajánlás követi, majd az elöljáró beszéd után kerül
sor azoknak a bibliai helyeknek a fólsorolására, omelyeket a könyv magyaráz.
A második kiadás sem zojlott zavannentesen. A
munka, az utólagos kinyomási engedély reményében, de az óvatosság figyelembevételével, évszám
nélkül került nyomtatásra. A fejedelmet helyettesít6 Bethlen István a kiadás engedélyét megtagadta. Csak Péchy Simon kancellár és a kolozsvári Tanács közbenjárására vált lehetővé a könyv 1620-as
évszámo! feltüntető kiadása -, de ez is csak szigoJÚan egyházi használatrn. Bár L6rinczi Mihály az
Unitárius Életben (1955) említést tett a konyv egy
későbbi, 1670-es groningeni kiadásáról is, mégis
annak nyugati elterjedését az 1684. évi Hollandiában megjelentetett latin nyelvfi kiadás tette lehet6vé. E munkát az irodalomtörténész Klaniczay
Tibor az erdélyi antitrinitárius irodalom legnagyobb hatású könyveként emICti. Lőrinczi Mihály
is e könyv alapján ítéli Enyedit Dávid Ferenc mellett a század legnagyobb és id6ben utols6 antitrinitárius polemikusának (vitatkoz6jának). Amint írja,
a konyv az a híd, amely Dávid Ferenc antitrinitarizmusából átvezet a XVII. sz. antitrinitarizmusának fejléídéséhez. A néhai kolozsvári teológiai
tanár külön érdeme, hogy Enyedi méltatásakor
bátran szól Rákóczi György 1638. évi könyvpusztftó akciójáTÓl is, amely a refonnáció századának egyik legnagyobb alkotásának megtizedelését
eredményezi.
Jakab Elek írja le, hogy a kor nem unitárius kritikája a türelmetlenség fegyvertárának minden
eszkózével fellépett Enyedi munkája ellen. Az unitárius egyháztörténészek közül is csak a már emlitett Uírinczi Mihály veszi azt a báwrságot, hogy
folemUt.se, hogy Enyedi könyvének cáfolatai Enyedi halála után jelentek meg és nem az élő teológussal, hanem kónyvének mondanivalójával vfvtak elkesercdett poJémiát.
Gál Kelemen fólfigyel arra is, hogy a magyar
nY71vü cáfolatok türelmet.Jen és durva h!lngneme a
latm munkákban letompul. Ezt a külfóldi cárolók
tudományossága javára írja, akik nem az ellen pro-
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pogDndárD, hanem a tárgyilagos bemutotásra törekednek.
Az ~nitárius egyházt6rténelem Enyedit els6l1Orba~ m!nt teológust értékeli, aki szükségét látta az
umtánus es%mék írásos propagálásállllk.
Ez az.ért is nagy jelent6ség(l, mert beló1e kóvetkeztetm tud~nk Enyedi teológiai álláspontjára.
Ennek hangsulyozása azért jelent6s, mert az általános keresztény teológiában az unitárius teoló .ának olyan önálló és egyéni sajátossága van, am~y
n.ek figyelmen kIvül hagyása végső" fokon az unitanz'.ll1:'s mcgszfi~ését eredményezheti. Enycdi tcoIÓglal álláspontjának fe lújítására és részletes ben:'utatá~á ra a mostani kolozsvári Enyedi szimpóZIU~ ~Ivntott. Remélhetőleg ennek anyagával az
Umtánus Élet hnsábjain is találkozunk. Itt csup~n Gál Kelemenn: támaszkodva annyit szagezunk le, hogy Enyedi az erdélyi antitrinitárius irodalomban az .új, tudomá~yos iránynak, a hitelvek
természettam és filozófiru exegetikájának (szövegmagya.rázatának) megalapítója, aki az Isten-eszme
ésszerű és tudományos tolmácsolója volt. Tisztában volt a teológiai fólfogások fejl6désével, teológiai rendszere nyitott, így alkalmas volt a további
fejl6désre.
Enyedi az általános magyar irodalomban is
méltó helyet vIvott ki magának.
Bartha- Klaniczay: "A. magyar irodalom története a fólvilágosodásig~ c. 1950-ben megjelen6 munkája kiemeli, hogy az 1570-es éveket kóvctéí magyar irodalom a világi epika (elbeszélő" költészet)
megerősödését eredményezte. Ebben az id6szakban a szépirodalom fejlödését jelentéís mértékben
segftette az újraébredő humanista szellem az olasz
humanistá.k műveinek feldolgozásában, és figyelembe véve a latinul nem tudó 0lvas6közösséget,
mondanivalójukat magyar nyelven irták.
Ezek közé tartozott Enyedi György, kinek világi
irodalmat képviselő első munkája !lZ a széphistória, amelyet barátja, Nagyszombati Komáromi Ferenc kedvéért ültetett át Berveido latin szövegéböl
magyarra.
Enyedi epikájának eredeti, á.ltala feldolgozott
szövegével Bécsben, a XVl. sz. híres olasz költőjé
nek, Boccaccionak ,.Decameron" c. szöveggyüjteményében találkozott.
Maga a Decameron Boccaccio tragikus novelIáinak egyike, amely 1348 és 1353 közölt iródott. A
munka kéziratos fonnában terjedt. NépszerClségét
a kés6bbi humanista fordítások biztosítják.
A XVI. sz.-ban nagyszámban megjelenő DecamerOlI fordítás közLiI négy, - köztlik Gismunda és
Tunkréd Wrténete kel önálló életre. NépszerClségét
itthon Enyedi forditása garantálta.
Az Enyedi által feldolgozott szöveggel kapcsolntban tudjuk, hogy n 4 kódexben, egy ~ézi~tos é.nekeskönyvben és egy kéziratos széphlstónllgyűjte
méllyben 6ni a könyvnyomtatás el6tti idök terjeszkedésénck szokásait. A tudomány, n kónyvnyomtatás utáni id6kb6l , 1577-tó1 a XVIII. sz. végéig IS nyomtawtt kiadáSTÓl tesz ernlftést, amely
akorubeli könyvnyomtat6 központok kozul Debrecenben, Kolozsvárott, MonyoTÓkerékcll, UJ"csén,

NUmbergben, Budán, - és közOlok kettS ismeretlen helyen karOlt kiadásro. K10niczay "Magyar irodalomtörténet~.ében (1964) úgy látja, hogy a széphistória népszerfisége Enyedi átdolgozásának köuŐnhet6. és hogy szereplli'inck sorso igen személetcsen példázu oz oktató és a gyönyörködtet6 szándék kett6sségét.
Jakob Elek (Ker. Magvet6. 1890) Enyedi átdolgozását a Berveldo-féle latin szöveg 5 versszakos
roldásával emeli a többi átdolgozás fóM, amellyel a
széphistóriát nemcsak bevezetéssel látja el, hanem
az erkölcsi hatás növelése végett a történetet még
5 versszakkal b6víti. Ezen b6vftés eredménye
Tankréd király lelkiállapotának fólvázolása és
Gismundának Vénushoz intézett imája. Ezt a véleményt osztja az említett Klaniczay Tibor is, aki
Enyedi érdemeként azt is hozzáteszi, hogy a szerző
tovább fejlesztette a humanista tanftást, mely szerint "nem a szánnazás, hanem a müveltség által
lesz az ember nemessé." AKlaniczay - Szauder Szabolcsi féle "Kis magyar irodaJomtörténet"
(1961) említést tesz egy másik humanista elv érzékeltetéséről is. Arról, ami a szerelem jogát és a házasság szabadságát jelenti. Az 1964·ben megjelenő
"Magyar irodalomtörténet 1849·ig" c. munka így
összcgez: .,Enyedi a hist6riában kifejti a nőnek a
szcrelemhez való jogát, a rang és avagyonnal
szemben a tudás és a jellem által szerzett erkölcsi
értelemben vett igaz nemesség gondolatát."
A 310, versszakonként négysoros széphistória
részletes bemutatása nem képezi e tanulmány tár·
gyát. De, hogy az elmondottak jobb megértése és
Enyedi irodalmi értékelése sajátunkké váljon, érdemes annak áttanulmányozása. Ezzel kapcsolatban emlftsük fól Benda-Irinyi szerz6páros "A
négyszázéves debreceni nyomda története 1561196I-ig" c. munkát, amelyb61 megtudjuk, hogy Enyedi széphistóriájának 1577-ik évi, 10 levélnyi
terjedelmű munkája darabonként 2 krajcárba kerOlt. Az 1994-bell kiadott és tudományosan feldolgozott munka ára már 250,- Ft volt.
Enyedi széphistóriájának irodalmi értékelése
egyöntetű.

Legnagyobb érdeme a humanista eszmék magyar nyelvű írásos megjelentetése, a társadalmi és
erkölcsi igazságszolgáltatás és az előadást élén-

kebbé tev6 lélektanilag megokolt, a munkát élé .
kít6 feldo lgozás.
Il
A fiatalon, 42 éves korában elhunyt Enyedi em.
lékét e~házunkon és a magyar irodalomtörténe.
ten kív~1 egy sirk6 és egy feliratos rédábla 6rz'
Herepei János: .A házsongárdi teme'" -~..; f k·1.
''''e' Sa rKovel.• c. mun k"áb
"" an (1988) megemlftiUJ hogy
!ozsvá:t 1738139·ben dlihöng6 pestis idején a vár:
sf.rásól rábukkantak Enyedi 141 évvel eze!6tti sirkovére, és arra a gazdagon aranyozott réztáblá
amely.a halott érdemeit örökítette meg. Az. utó~bi
azért JelentSs, mer: az érdemeket felsoroló aranyozot~ rézt':bla az Id6k folytán több neves unitári_
us sílJából IS el6került. Igy pl. Göcs Pál plébá.
nos (+1622), Stegmann Joachim, a kolozsvári isko.
l~ igazgatója (+1633), Csanádi Pál orvos.püspök
(+1636) stb. sírjából. A Máté Tamás kezemunkáját
dícsér6 aranyozott réztábla ún. "el1enszövcgét~ a
marosvásárhelyi refonnátus f6iskola könyvtárá.
ban őrzött "Explications" c. könyvbe írta be annak
szerz6je. A kegyeletsért6 szövegre Uzoni Fosztó
István jegyzi meg, hogy .,íme a gonosz lélek ... hogyan csúfolódik és hogy ítéli el azt, aki az Úrnak
élt és 6benne halt meg".
Enyedi György emlékét idézve álijon itt három
irodalomtörténész méltatása. Szilágyi Sándor
1858-ban a Budapesti Szemlében "Erdély iroda·
lomtörténeté"-vel foglalkozva, Enyedit ,gazdag ismeretekkel rendelkez6 férfiúnak", - Dési Lajos a
XVI. sz.·beli magyar költ6K m(íveiben {7. k.J Enyedir61, mint ,.a kortársak közw kiemelked6 író"·ról
és "egyházi szónokról" tesz eml~tést és Klaniczay
Tibor: "Régi magyar irodalom" (1953) c. munkájában .humanista múveltségét" emeli ki. Ide soroljuk dr. Boros György, néhai püspök megállapítását,
aki az Unitárius Szószékben (1910) Enyedi Jényes
tehetségét és határozott jellemét" álUtja el6térbe.
Enyedire emlékezve minden reményünk megvan, hogy a kolozsvári emléktilés a néhai irodalmár-püspökről vaJ6 tudásunkat, a kül- és belflildi
tudós résztvevök nyomán új ismeretekkel bővíti,
mint ahogy abban is reménykedünkl. hogy ezekrol
olvashatunk vagy az Unitárius t.:letben, vagy
annak megjelen6 összefoglaló. különkiadásában.
Kelemen !\1iklós

Brassai ünnepségek
az erdélyi Unitárius Egyházban
Brassai Sámuel születésének századik, halálának kétszázadik évfordulóján - ez év május 6-án a
Kolozsvári Népfőiskolán emlékülés keretében emlékeztek meg az .,uoolsó erdélyi polihisztorról".
Amint a "szabadság" címU lap hja: dr. GaaI
György tanár-irodalomtörténész .,Brassai Sámuel
és Kolozsvúr" címmel, vetített képes el6adásban
mutatta be Brassai kolozsvári Ink- és munkahelyét, a városhoz ffiz&l6 kapcsolatait, valamint a
házsongárdi temet6ben Jev6 s(remlékét.

Hasonló örömmel vettük kézhez a Brassai FO:re·
tek 2. számát, amely ugyancsuk dr. Gaal GyöT8!
tollából "Brassai Sámuel és az Unitárius Koll~g:I
um" címen a Dávid Ferenc Egylet 1997. márcll13
16-ai ülésén elhangzott e16adást tartalmazza,. s
amely az említett évfordulók alk~lmával mutatja
be Brassainak az iskolához való VIszonyát.
Végül kaptunk az említett dr. Gaal G?,ö~gy to\lából egy "A száz éves Brassai" dmű rovld tanulUNITÁRIUS ÉLET 9

mtinyt, amely a Braasai Onnepségsorozat ltár"Ókö·
vének tekinthet6,
Az emlftett munkák killön is dr. Gaal György
Brassai iránti tiszteletének kifejez6i. Amikor aTTÓl
értesülünk, hogy Brassai életének eme avatott ku·
tatója kötetre való Brassai tanulmányából önzetle·
n(ll engedte át a Brassai·Füzetek szerkesztőségé.
nek a m\mkáját, arra gondolunk, hogy örömmel
látnánk körllnkben is, és itt elhangzó ellfadásával
unitárius öntudatunk el6mozdftását szolgáluá.
Brassai Sámuel az a XIX. sz.-i nngy unitárius
egyéniség, akinek mllnkásságával és értékelésével
ma is komoly tudósok foglalkoznak. A vele foglal.
kozó irodalom megközelíti a háromszázat, de munkásságát mindegyik szerző más és más oldalról vi·
lágítja meg. Ezért milldegyik külön-killön értéket
képvisel.
Or. Ganl György Brassai bemutatását e l ődeit61
e l térőeu, a lehető legnagyobb tárgyilagosággal,
minden sallangtól mentesen végzi. Az a Brassai,
akit bemutat, jól ismert, de ahogy a bemutatást
végzi, annyira leköti a figyelmet, mintha elöször
hallanánk fel61e. Következésképpen azt eredményezi, hogy az olvasó beleéli magát Brassai életébe. s úgy tekint a múltba, mintha az az ő jelene
lenne, A 14 oldalas kis füzet unitárius mú1tunknak
a jelenbe vetített jelent6's szakasza.
Hogy a fuzet írójáról is szóljunk néhány szót,
Kovács Nemere segítségével az alábbit tu<ijuk felöle: tanár és irodalomtörténész. 194B-ban született
Kolozsvárott, Középiskolai tanulmányai elvégzése
után a Sabes·Bolyai tudományegyetemen angol-

magyar szakos tanári oklevelet szerez. Kristóf
György egyete~i tanár irodnlmi munkásságát bemutató dokton értekezését 1981·ben védi meg,
1969 és 1972 kö:tött az ..Echinox~ dmG egyetemi
lap, 1972 és 1975 között a ,.Hajnal~ dmG dil'lklnp
s2:erkesztésében veS2: részt. A mai napig az erdélyi
magyar tudoml'lnyos és kÖ2:mavel5dési sajtó munkatársn, Kolozsvár helytörténeti bemutllttisával
nemzetközi hímévre tett szert,
Irodalmi munkássága felbecsülhetetlen. 1972ben a "Há2:80ngárdi Pnnteon~, 1992-ben ,.Kalau2: a
régi és új Kolozsvárhoz". 1994-ben .A házsongárdi
te.~ető térké~e", 1995-ben az Erdélyi 'fudományos
Füzetek 221-lk számaként ..Magyarok utcája" és
1997·ben a Brassai Füzetek 2. számaként ..Bra~s(li
Sámuel és az Ullitárius Kollégium" cfmű munkája
jelent meg,
A Keresztény Magvető munkatársaként 1992ben ,.Berde Áron pályája a tanügy és a tudomány
szolgálatában", 1993-ban "Kelemen Lajos származása és diákévei", 1995-ben .Unitárius épü.
letek és építkezések az egykori kolozsvári Ma.
gyar utcában", 1996-ban ,.A protestantizmus sze.
repe a magyar mO:ve l ődés történetében, majd
~Gyergyai Árpád, El vérátömlesztés és az nntiszeptikus sebészet erdélyi úttör6je", valamint ,.A tordai
unitárius iskola az erdélyi mfivel ődés szolgálatában" dma munkája látott napvilágot.
Amikor a kolozsvári Brassai ünnepségsorozat reszerepl6jét bemutatjuk, bízunk benne, hogy még
sokáig olvashatjuk unitárius témájú tanulmánya·
it.
Kelemen Miklós

Jakab Elek,
Kolozsvár történetírója
Száz évvel ezel6tt az unitárius főtanács ülésén
Ferencz József püspök úgy találta, hogy az egyház
világitótomyait oltja ki rendre a halál. Június 24·
én Brassai Sámuelt, július 22·én Jakab Eleket érte
utol a végzet. Brassai nemcsak egyháza, hanem
egész Kolozsvár leghíresebb embere volt, mindenki
ismerte, méltóan meggyászolták, eltemették.
Jakab Elekr61 akkor már csak az idősebbek és a
tollforgatók tudták, hogy kicsoda, hogy neve örökre ÖS82:eforrt Kolozsvárral. Mert Jakab Elek Kolozsvár történetírója volt. 6 írta a vl'lros clslf, s
mindmáig egyetlen átfogó, tudományos, dokumen·
tumokon alapuló történetét.
Jakab Elek SZékely nemes családból Szentgericén született 1820-ban. A kolozsvári Unitárius Kollégiumban Brassainak is tanftványa volt, A Református Kollégiumban jogi tanfolyamot végzett,
majd a nagyszebeni Kincstámái helyezkedett el.
A:z, 1840-es években ke2:dett cikkeket írni , a re·
formmozgalom lelkes híve lett. Aztán végigharcoIta az 1848-49-es forradalmat, az alknpitányságig
vitte. Büntetésből szü16falujába intemálták. Innen
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kezdett tigyelemkelt6' cikkeket küldözgetni Kolozsvárra. Mikó Imre gróf 1854-ben felfogadta titkárá·
nak, s bevonta történészi kutatómunkájába. a ko·
lozsvári művelődési élet mozgalmaiba. Mikó mellett szerencsés házassága határozta meg Jakab
Elek további útját, Feleségül vette a fökonnányszéki levéltár igazgatójánnk, Mike Sándornak
Róza nevillányát. 186i-ben ő is a levéltárban kapott lajstromozói állást. Apósa bevezette ':lemc.sll.k
a levéltári munkába, de kéziratos adatgyílJtésell IS
rendelkezésére bocsátotta.
Mike halála után 1867-bell Jakab lett a levéltár
igazgatója. Csakhogy a kiegyez,é st követ6 unió
Illegszüntette a Főkormányszék lIltézményét, s a
parlament törvényt fogadott el az Országos Levéltár fe láUltásáról. Emlek székhelyére, ft (ovárosb~
kellett relköltöztetni n közel kétmiJliós kolozsvárI
anyngot. Jakab Elek mintaszerllell szervezte me~
az 1876-bnn sorra kerü l ő átszállfiást, budapestI
berendezkedést. Ett61 fogva azonban állása is od~
kötötte. Búcsút kellett mondania a Sznmos:pllrh
,.Athénnnk~, ahol élete legboldogabb két éviIzedét

töltötte. Bár szakmai érdemeit elismerték, Pesten
nem tudott megbarátkozni a környezettel, állandó
anyagi gondokkal kÜ1:dött.
Jakab Elek vezérelve volt a .Nulla dies sine
linea" (Egyetlen napot se töltsön munka nélkül).
Reggeltól estig kutatott és {rt. Renge~g kisebb-nagyobb c:ikket, tanulmányt köw lt napIlapokban .és
rango& folyóiratokban. Több mint húsz kötete ~e
lent meg, Valamennyi Erdély múltjára vonatkozik.
Jó részük pedig Kolozsvár és az unitáriusok történetére. 6 írta meg először Dávid Ferenc és számos
unitárius püspök életrajzát. FU m űve azonban a
Kolozsvár története. Megírására Simon Elek későb
bi polgánnester kezdeményezésére 1863·ban a városi tanács hirdetett pályázatot. 1868-ra készült el
Jakab Elek az ÖS', ó- és középkort bemutató 640
lapos I. kötettel. Elnyerte a pályadijat, a művet ki
is adták 1870·ben. Az 1848-as forradalomig terjedő
időszakot átö l elő következ6 két kötetet 1886-ra fejezte be, s 1888-ra kerültek ki a StVtó alól. Ezek
terjedelme 832, illetve 1024 lap. A több bíráló á ltal
is Illonumentálisnak nevezett 2496 lapos várostörténethez két kötet (752.1) okmánytár és két füzet
~világosító rajz~ társult. Akkoriban egyetlen magyar városnak sem volt ehhez fogható történeti
s zintézise. Jakab még a város róldrnjzát, geológiáját, nóráját és faunáját is külön fejezetekben ismertette ..A.z L kötet megjelenését az akadémia le·
velez6, a II-III . kötetét a rendes tagsággal ismerte

. 1.
Kolozsvár történeüróját budapesti lakásáról a
Kerepesi temetőbe temették. Gál Miklós lovárosi
unitárius lelkész végezte a szertartást, megjelent a
belúgyminiszter, az államtitkár, az akadémiát
Súly Kálmán fötitkár, az Erdélyi Múzeum-egyesületet Ester házy Kálmán elnök képviselte. A kolozs·
vári unitáriusok nevébe n Kovács J ános és Gál Kelemen tanárok vettek részt a temetésen, az el6bbi
beszédet is mondott.
A végtisztességet megadták, de mindenki érezte,
hogy Jakab Elek hamvainak Kolozsvárott a helye.
A Jakab kezdeményezésére még 1874-ben létrehozott ,;;zékelyek története" pályadíj alap 1900. november 8-án határozta e l az exhumáltatást és
méltó síremlék felállítását. Kovács Jánost bízták
meg a vegrehajtással . 6 december 23-án érkezett
vissza az új koporsóba helyezett hamvakkal.
Aznap délelőtt a rokonság részvételével, Ferencz

József püspök, Kovács János. Gál Kelemen jelenlé_
tében Péterfi Dénes helyi lelkész imtlja mellett a
város adományo:r.ta házsongárdi d{szs{rhelyre
apósa shjának. sUlmszédságába helye:r.ték ismét
nyugalomra - Immár szeretett városában J k
W.

- n.

A következ.6 évben elkészült a fekete márvány
emlékos~lop IS, mely máig jelöli a nyughelyet. kr.

oszlop unnepéll:'es felavatását 1901. Szeptember
21-re tazték ki. Nem akánnilyen nap
It
'á'
h
vo
ez
az um t nus egy áz történetében. EI6tte került
sor az adom ánytevő Berde M6zsa monumentális
szarkofágjának a leleplezésére, másnap nyitották
meg az Unitárius Kollégium éppen befejezett uj
épületét. Míg a Berde-sírnál csak az egy):láz tisztelgett, a Jakab Elek-oszlophoz kivonultak a város
elöljárói , a tudományosság képviselóí is. Kozma
Ferenc unitárius felügyel6 gondnok jellemezte
Jakab Elek pálytlját, rövid beszédek kíséretében
koszorúzott a város, az egyház, az akadémia az
Erdélyi Múzeum-egyesiilet, az Országos Levéitár.
Az Unitárius Kollégium kórusa énekelt. Ar. akadém iát képviselö Szádeczky Lajos történészprofeszszor szavaiból idézünk: "A székely, ha kivándorol ,
örök álmot a ludni haza vágyik, idegen földben nem
nyughatik. Jakab Elek is elérte az utolsó vágyát:
holtteste második sirjában, immár bérces haztija
földjében pihen. ~
Jakab Elek vezető szerepet játszott a budapesti
unitárius egyházközség létrehozásában. Az 1870es évek közepén minden unitárius összejövetelen
részt vett. 1876. október 22-én a fiók-egyházkozség
alakuló istentisztelete utáni közebéden pohárköszöntőt mondott. Az. el ső négy tanácsos egyikéul
választották. Jelen volt az önálló egyházközség
1881. október 2·án tartott els6 istentiszteletén.
Derzsi Károly lelkésszel viszont nehezen tudott kijönni. 1882. december 8-án a polgármesternél
templomhelyet igénylő egyházi küldöttség tagja
volt. Felesége és lányai asztalterítöket és kehely.
takarót adományoztak az egyházközösségnek. A
templomszentelési ünnepségre (1890. október 26.)
Jakab Elek állította össze a fővárosi egyházkozösség és temploma történetét. A budapesti unitáriusok hitéletér61 id6nként Budapesti levelek/Levél a
rővárosból címmel beszámolót küldott a Keresztény Magvetőnek.
Dr. Gaal György

Gratulálunk
Sok szeretettel köszöntjük Ke le m e n l\tiklós lelkész afiát, lapunk állandó munkatársát, lelkészi
jubileuma 50. évfordulója alkalmából.
Teológiai tanulmányait Kolozsvárott az Unitárius Teológiai Akadémián végezte. Lelkészi szolgálatát 1947-ben Borsodon kezdte, majd 1956·ban hazat.depúlt Magyarországra. A füzesgyarmnti, a
hódmezővásárhelyi, és a szegedi évek után jelenleg
a Dmla- Tisza közi szórvány lelkésze. 1975-ben a
szegedi JATE Reneszánsz osztályának küls6 mun-

katársa lett. Fáradhatatlanul kutatja unitárius
múltunk jeles és névtelen alakjait. Munkáját az
eddig készült több mint 7000 gépelt oldal is iga~l
ja. Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy 6sszel Jelenik meg Enyedi Györgyró1 írott tunulmánya.
Drága Miklós bácsi! Lapunk nevében mi is iI"?'+
tulAlunk és ké!jük Isten áldásál, hogy még sokáig
erőben é~ egészségben szolgálhnsd egyházunkat.
(szer k.)
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Az ezotéria közhelyei
Angyalok
Az utóbbi években tömegesen jelennek meg angyalok_

ról szóló könyvek. J6 ét'Ússel töl!het eJ. hogy in vannllk

veHlnk. vigyáznIlk léptcinkre. ~ sokan ilzt hiszik. hogy az
embemek van saját 6rnngyaJa. A szellemIlln. Il leoz.6fia, a
keresztény miszlik3 szerint minden lénynek megvan a
maga feladniII. Ez az angyalok. nrkangyalok esetliben egy
magasabb rendű, II teljes univenumOI érintó munkálkodás,

ami metleu aligha vlln Iehelós6gUnk azt hinni. mi vagyunk
az eg~z univerzum legfontosnbb tényezői, és ha felelőt1cnségUnkkel, bUUls.1gunkkal bajba sodorjuk magunkat.
otthagyva más dolgukat, :J.ZOnnat segítségün kre sietnek.
Erre. ahogyan Lcndbenter megjegyzi. ukkor lenne némi reményOnk. ha az alanunk lévő lényeken. p61dául az állato-

kon mi is ugyanilyen önzetlenUl segítenénk, ahelyctt, hogy
pusztftanánk 6kct.
Ehclyctt többnyire, bár ncm kizárólagosan - a similis
simili gaudct clvc alapján - legfeljebb n hozz.iink hasonló
túlvihlgink, clhnll cmbertársaink segítségére számíthatunk.
Azokon a tanfolyamokon, ahol az nngyalokkal létesíthető
kapc~olatot tanítják. többny ire elhaltak megidézése folyik.
Ez ncm azt jelenti, hogy nem lehet magasabb lényiségekkel kapcsolatba kerOlni. csupán azt, hogy nem mindenkinek. és nem lehet ezt kieroszakolni. mert segítség helyeIt
megszállottság lehet a vége.
Elterjedt nézet az is. hogy ha valaki elég jó ember volt.
halála után angyallá válik. Egyi k közelmúltban elhunyt, ismert gyógyítón król így vélik a tanítványai, de olvashattunk egy svéd ifj úról is. aki az! hangoztatja (SOkan meg
elhiszik neki), hogy Michael arkangyal az ő testében a Föl·
dön éJ. Va~on add ig üres a helye o mennyei hier.m:hh'iban,
vagy az Ur ideiglenes helyettest ne\'ezell ki? Angyallá
válni - ene nagyjából annyi esélyünk lehet. mint arra.
hogya gondoSlln ápolt vízisi kl ó órisákígyóvá n6jön. Az
angyalok - úgy ludjuk - nem az elhaltak lelkei. hanem a
test nélküli magasabb lények (dévák) fajtájába tartoznak.
akiknek ráadásul igen nehéz a mi zúnnvnros rezgéseinke!
elviselni.

S=eretet, megbocsátás
Szeretethiányos korunkban tennészetes, hogy ez a legjobb csali. Gyógyflók áradoznak magukról. hogy bennük
már semmi rossz nincs, kizárólag a krisztusi szeretet veúrli őket. Befektetésnek sem uto lsó. mert több beteg. több
tanítvány jön, jobbára IeikisérOlt emberek, akiknek lehet.
hogy egy véget nem ér6 ölelkezés. egy hosszú, mély pillantás (tükör elott jól begyakorolhotó) csakugyan ezt az il·
lúziót adjo. Mások, cinikusak ezoterikus ragacsTÓI. rózsa·
szín mázról beszélnek. Ugyanilyen hatásos varáz.ssro o
megbocsátás. Jellemző volt egy ifjú titán megnyilmkoWsa
egy kurzuson: "Mit kell UI annyit ragozni. szeretni kell,
mindenkiRek meg kell bocsátani. és meggyógyul a beteg!"
Nem tudni. elhine-e. hogy ez aúrt nem ilyen egyszeru.
hiszen mindenütt ezt olvasta. tanulta.
Hallván a sok szerelet·prófécilit. nem lirt azért elgondolkodnunk, miért kell nekik folyamatosan vi lággá kUrtUlniük
~ ó nagy·nagy szeretetiIket?
Aki igmn ems, sohasem érzi szükségtt. hogy bieepszét
mUlogassa, nld tudja, hogy bátor. nem keres olyan kalandokal, nhol ezt ország-viIiig előtt bizonyíthatjn. Azt szeret-
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(2. rész)

jilk másn_nk bizonygatni: nmiról mngunk sem vagyunk
meggyőződve. Talán n többIek reakciója mnjd meggyőz.
hogy I~nyleg ~rose~, Mtrak vagy szeretelleljesek vagyunk.
Ugy~lgy, akIbeR 19nz4n szeretet vnn, nemigen kell beszélnIe TÓla. Unyéb6l sugárzIk. jelen van a eselekedefei_
ben. SLtlvnk nélkül is mtiködik.
IsteIIi ellergia, krisztusi erő
~kiben kri.sztusi szeretet van. tennészele$, hogy iSleRi
erov~1 gyógyll. ~anapság elegáns dolog bioenergiát hasz-

nálnI, és a gy6gyl1ók olykor egymásra licitálnak. bizonyítandó. az 6 energiájuk a legmagasabb szi ntű. A szomorú
valóság pedig az, hogy mindenki olyan szintű energiával
gyógyít, amilyen ő maga, és ha a gyógyító ,,$Öttt".
az energia scm lehet hófehér. Maga Jézus az evangéliu_
mok szerint sohasem állította mngáról, hogy ó gyógyflana.
"Legyen a te hited szerint", .. a te hited megtartott téged".
"hagyd et az ágyadot. és járj!" - efféléket mORdott. A
krisztusi energia krisztusi altiULt, szolgálut. szelinység nélkül aligha lélezhet.

Ne ítélj!
Ez n legrárosabb téma. A legjobb recept játszani a bambát, mindenre mosolyogvll bólogntni. kUlönben elóbbutóbb a fejünkre olvassák ezt a bibliai szentenciát. A "ne
ítélj" ilyen hangOZIOlói a langyos középszerűség tipikus
képviselői. A nivellálás, a "mindent el kell fogadni".
"nem szabad ftélkezni" a közhelyekben gondolkodás (helyesebben nem gondolkodás) iskolapéldája ez. Alkalmas
arra. hogy saját tulajdonságunkat palástoljuk vele. de lehet
egyszeruen divm, mintakövetés is. Könnyen ö~zetéve$zt
helő n pozitív gondolkodássnl. Az ilycn ember olapfogal.
mnkkal nincs tisztában: összekeverni az ítélkezést a mérlegeléssei, megkülönböztetéssel. véleményalkotással. Míg
U ítélkezés szubjektív. felUlról, saját felsóbbrendűségünk
érzetéból ered és indulotokkal fűtött. addig az utóbbiak ob·
jektív. tárgyilagos megfigyelésen 1llapuló magatartásformák. Az ítélkezés valóban kerOlendő (nem a mi dolgunk.
ott van r.\ a fOldi és 11 magasabb igazságszolgáltatás), a
mérlegelés. megkülönböztetés és állásfoglalás egyenesen
kötelességUnk. Ugyanígy hiba n problémák elbagateliz.iilti.
sa is. amire az "ezoterikus". gondolkodás jegyében - a
fOldi világ úgyis csak látsza!. nem lényeges - gyakran lá·
IUnk példákat. Az ember _ mondja a Biblia - evett a jó és
a rossz tud ásnak fájáról. Nem játszlmtja a tudatlan együgyűt. MindeRért felelősek vagyunk. magunkért és máso·
kért is. Mivel a Földön élünk. nem lehet uzzal sem kibújnunk el. alól. hogy majd a fentiek eldöntik helyettünk.
Nemigen lehet viIa tárgya. vujon szeretelt-e Jézus min·
denkit, mégsem dicsérte meg a képmutalÓkal. álszenteket.
sőt a kufárokat (milyen esúnyo dolog!) tenleg zavarta ki a
templomból. Vajon rtélkezet\oe. sllját tanítása ellenére vagy
sem? Ó mondta ezt is: "Botránkoz.iisok kelt. hogy essenek.
de jaj annak. aki megbotrfinkozal!" Itt van a Ifny~g. fsZf!
kell vennUnk. mi helyes és mi helytelen. és eldönlL. melYIket követjUk. A tudás és megkiJlönbözletés (vidya és vivéka) a keleu !anílflsokbnn is alapkövetelmény.
És ha jól meggondoljuk, nem kelJ más ahhoz sem. hogy
a közhelyeket, közhelyszeruségekct clkeriJljűk.
KÖ"cs i P é te r

l

Sárrétiek székelyföldi testvéreinknél
.MenjUnk hilet és hegyei látni!" - jelsroval in?ul ~ e l
egy busznyi ftlzesgyarmati unitárius ~! nem umtán us
julius 11~n hajnali 4 órakor. A regl lestvére~Mz
község-látogatók kÖzÜl alig volt fél tucat ,,3 Ic~ésZl c,salád tagjain kMIl, mind újak. rcménykedok, klVáncslak
iratkoztak fel, hogy ebben az évben is hozzájár~lha s
sunk az 1992-ben megalapozott testvé rka~~t apolá-

sához. ValÓsággal siklott a Volá n-bus~ az alfö~dl ~takon
(amiért aztán fájt a szívünk a túloldalt rossz, jaVltás, de
inkább tatarozás alat! átló ugratós utakon) azután
rövid, kényelmes határátlépés, meglepöen ~ivilizált
vám- és útlevelvizsgálat következett, és már igyekeztünk is Szent László városa felé. Itt nem időztünk, siettünk friss levegőt szivni a Királyhágóra. A kezdet is
lenyűgöző voll az alfóldick számára, még.~~rn is sejtve,
hogy milyen élményekcl tartog~ 1 az a rOVid 4 n~p .?tt

bent, Erdelyben, annak is a sZIvében, Székelyfoldon.
Ady Csinszkájának Csucsájál csak megbámulhattuk, a
Bánffyak Hunyadját is csak ablakon át figyelhettük.
Körösfőn elfogyasztottuk kint a szabadban reggelinket, megfüszerezve a jó gyalui havasok levegőjével .és
vizével. Az igazi Kolozsvárt, a Kincses várost, a Kozpontot csak nagynehezen tudtuk megközelíteni a
Ceauscscu-Funar ~városrendezés" miatt. Az egykori
"csendes Petőfi utca~ maga a pokol. Itt sikerült helyet
találni jármüvünknek, lelkiismeretfurdalást érezve,
mert megzavartuk mi is a házsongárdiak békéjét.
Innen induilunk, a nagy Mikóink ulcájából a Kincses
város még fcllelhető kincseinek felfedezésére és megtekintésére.
Igazságos Mályás szobrát még körülrajonghattuk,
fényképezhettük, de a házat, ahol született csak kívülröl szemlélhellük, mert nem engedtek be, ami épptigy
kedvünket szegte, mint a román nye]vű emléktábla
történelemhamisitó szövege. Még nagyobb botránk()lást okozott Bocskai szülőháza, amelyiket teljes ll1értékben megcstifolt egy román bankká alakítás! Igy
pusztilják Erdélyben a tö rténelmi emlékműveket, miközben hangzatosan készülnek a civilizált Európa tagjává válni! Vajon lesz-e, aki felemeli szavát az ilyen barbár lettek ellen Erdélyben, ahol minden talpalatnyi
hely alatt ott van történeimilnk? - ahogy fogalmazta az
egykori iró-fögondnok, Mikó Imre.
A Szent Mihály templom csodálatos áhítatában megmártóztunk egy keveset, mert az evangélikus templomba éppugy bezárták (és a látogatót kizárták!) a pr()testánsok Istenét, mint az unitáriusok Dávid Ferenc
kövét és hitet őrző templomába! Pedig célunk volt az
alföldi unitáriusokkal oda is betérni, mert számunkra
az a templom az, ami a zsidónak a jeruzsálemi, a mohamedánnak meg a mekkai Kábakő! Elsétálva a Brassai
Sámuel Gimnázium és Unitárius Püspökség épülete
előtt, a Protestáns Teológiára is vetettünk egy pillantást, ahol alulírott is tanult hajdanán. Majd az eső üldözése elől siettünk vissza a buszunkhoz. Hála Istennek
ne~ volt időnk megnézni a gyönyör ű , egykori Magyar
Szmház (azt meg néztük!) és az ortodox templom közti
teret elcstifltó, borzalmas, méreteiben és kivitelezésében egyaránt megdöbbentő szoborféleseget! A Szabók
bástyáJ<! mellett elhaladva még egyszer szippantottunk
a illI történelmünk levegőjéböl, ami bárhogy is össze
legyen keverve, mégis szívünket eröslti! Könnyedén
megmásztuk a Feleki tetőt, lehagyva rengeteg autónak

nevezett, m~rges f(lsHlt okádó alkalmatosságot. Torda
felé vezeltl utunkOll fogyasztottuk cl ebCtlUnkct. aminek oly Izlete~nek kellett lennie, hogy feledtesse a
ro.nda, megcsufolt környezetet is. A7. idö szontása
miatt a vallásszabadság templomára is csak egy fulÓ
pillantást vethettü.nk, ~\e.rt messze volt még a váró
Nyárádn:'entc. A I1sm Időben visszapillantva lálhatt\lk
a T~~dal-hasadék érdekes természeti ;Clenségét. RemélJük, hogy az ablakon át készitett felvételek némelyike sikerül!
Ludas után a Maros mentén célba vettük a Székelyföld egykOri fővárosát (Zckel-Székely) Marosvásárhelyet, ~hol meg k.~nett a lócrőket is itatni, merI megszomjaztak. A szukséget összekötve a hasznossal és a
kellemessel. megsétáltattuk magunkat a hősies helyt.
állás terén, a Főtéren, ahol az erdélyi magyarságot,
Sütő Andrással az élen mcg akarták "leckéztetni~ 1990
márciusában a félrevezetett. felbújtatott hegyvidékiek.
A napjainkban is széthtizó erdélyi magyarság zarándokhelye és örök mementója, emlékeztetője lehetne,
és kellene, hogy legyen Marosvásárhe1y Főtere! Sétálásunk alatt betekintett a társaság egy-egy üzletbe is,
hogy lássa, hogyan költhetné el ajándékOkra és egyebekre a Kolozsváro n átváltott forint jaikat.
Napnyugta felé, átkelve az ákosfalvi tetőn, beérIünk
a Nyárádmentének nevezett t..\jegységre, amelynek középső része felé igyekeztünk, a mi régi testvéreinkhez.
Nyárádszereda Főterén a letakart Bocskai szobor várt,
mert másnap a vidék, és az egész Erdély immár harmadszor készült felavatni a sok viszontagságot megélt
emlékművet A Központ Bekecs-alja felőli részén, az
unitárius harangláb és templomocska elött álltunk
meg, ahol már várt egy-két hivünk. Bemenllink a cinterembe, ott megvártuk a többi vendégfogadót, a lelkészt, Szén Sándor t, majd beillvc a kis áhítatos terembe, szétosztoltuk a hiveket a várakozók között.
Megbeszéltük a másna I>; tennivalókat, és ki-ki elvitte
haza a már ismerősévé lett alföldi-sárréti testvérét
megvendégelni és lepihentCIni. Megható találkozások
voltak!
Szombat reggel jókedvben találkozott a kis csapat
Az egykori mezövároska már zsongott az ünnepi vára·
kozástól. Egyik presbiterünk, id. Károlyi Zs igmond
az ünneplőkkel maradt, a többi elindult, nem szebbet.
nagyszerübbet látni, mint egy szoboravatás, hal1c~
minél többet fogni be Erdély gyönyörűségéből. Parajd
felé, a Bucsinon keresztül, Gyergyószentmiklóson áthaladva értük el a Gyilkos-tó környékét. Vad szépségek, a tó, a Cohárd szikla lenyűgöző lát~nya ejte.~:e
rabul a mindig csak sík terepet látó alföldIekel. JelzOlk
megjegyezhetellenek, megismételhetetlenek, amelyekkel illették ezeket a látványokat. Aztán, hogy fok()zódjon a bűvölet elindultunk a Békás szoroson lefelé.
Iszonyatos, borzalmas szépségek. Visszatérő vendégSÓhajok: Mit vesztettünk mi Erdéllyel! Hogy e~léke~e
tes legyen az út, a busz is elkezdte hullallll J<:on~~elt"
a kormánymt1ből. Nem csoda, hiszen olyan haJ~~~a
nyaljai voltak a sziklába vájt utaknak, hogy az első ulesekrő l szinte látni lehetett a hátulsó számtábl~t?!. Már
..mélyebbre~ a szorosba nem tudt~nk .lemenl1l, VISS~
kellett fordulni, hogy a kormánymuvet IS !1'egorvosolJ3.
a komoly, fe lelősségtudattal bíró vezeto nk.. Leh~~et~
gyalogttirára is vállalkozni. Néhányan meg IS letlunk
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vagy 10 km-t visszafelé, sokszor a srerpentineket is
leröviditve. Korukat és az örökké egyenes földön járásukat megharudtolva velünk tartottak, és ki is tartottak. Volt olyan gyengélkedő, betegeskedő, aki otthonról alig akart eljönni. de itthon szinte ujjászületett
Gyönyörü látvány volt a srorosban az Oltárkő. amely
sok fényképezést kellett elszenvedjen. de fenségességb'!:l ujra és újra eszünkbe juttatta, hogy milyen kicsi
az ember. minden nagyratörése, törtetese ellenére is!
Mikor mindannyian összekerültünk, a tó környékén
bolyongtunk egy keveset, es visszaindultunk a Nyárádmentére, vendéglátóinkhoz. ~Ottho n " várt a nagy élménybeszámoló a lélekemelő szoboravatásról. Este,
éjfél utánig az UnnepzáfÓ utcabálon is folytathatták és
folytattik is a~ ismerkedési azok, akiknek kedvük támadt erre is. Ugy mondják, sokan kivilágos-kivirradtig
ismerkedtek, hogy ne botorkáljanak a sötétben vendéglátóik hajlékaihoz. Láthatták a jókedviJ székelyeket
is!
Vasárnap a templom napja a SZékelyeknél. Egy-két
kivétellel el is jött mindenki, vendéglátó és ·fogad ó egyarám! A kis unitárius templom zsúfolásig megtelt
Három székely virágszál konfirmált, tett hitéről bizol)Yságo!. E sorok írója is részt vállalt a szertartásból, Urvacsorára készítette elő a lányokat. Az ünnep végén
egy cimeres magyar zászlót adtunk át testvéreinknek,
néhány gondolat kíséretében. E gondolatok központja
egyetlen dolog volt mi együvé tartozunk hitben és
nemzeti hovatartozáshan, és ez soha nem lehet kétséges és feltételekhez kötött! A vasárnap délután az egymásra talált családok, barátok ünnepfolytatásává lett
Nem is lehet felsorolni ki hol járt, kit hova vittek el! Az
emlékek bizonyára maradandók lesmek, és éltetni fog·
ják a barátságokat az új találkozásokig. Ezen a délutánon a Jővezer" is tudott pihenni, és a járművünk is
"megemészthette" a számára nagyon szokatlan ut fáradalmait, mert a szinte másfélezer kilométerböl még
hátra volt a másnapi hazavezető út, egy kissé más tája·
kat járva be.
Hétfő reggel 8 óra. Az unitárius templom előtt nagy
sokaság, m~g egy annyian vagyunk, mint amennyien
érkeztünk. Ugy tűnik, a tegnapi fáradtság mellett vala·
mi másnak a jelei is ott ülnek az arcokon, és a szemekben. Rakodunk, búcsúzkodunk, elénekeljük a Székely
Himnuszt (az alfóldiek nagyon szeretik énekelni!) és
beszállunk a buszba. Otthagyjuk testvéreinket lsten ál·
dásaval, és azzal az áldással elindulunk egy székelyfóldi körutat még megtenni, s aztán irány az Alfóld! Parajdig ismerős az út, visszanéztünk Szováta felé, hogy
aztán a Nyárádmente és Kis-KUküllő völgye elmaradjon. Parajdon lemegyünk a Sóbányába. Megrendítö
szépség ez is. BekéredzkedUnk és engedélyt kapunk
kísérőnktől, hogy bemenjünk a kialakitott ökumenikus
kápolnába. Elénekeltük protestáns Himnuszunkat, a
Tebenned bíztunk ... kezdem Zsoltárt, aztán közösen elmondtuk Jézus imáját, a Miatyánkot. Rendkivüli helyeken, rendkivüli körülmények közt sokunknak könny
fojlOgatta a torkunkal Aztán elenekeltük a Székely
Himnuszt, ráadásként Nemzeti Imádságunkat. Ez már
túl sok volt a közben mögénk betolakodók egyikénekmásikának, és vezet6nk kedves szavakkal kitessekeit
ebből a feledhetetlen élményvilágból. A nagy visszaút
elött jó VOll mcgmártózni az erdélyi "mély~ hitben is!
Erdély Eldorádója, Korond következetL Igyekeztünk
távol maradni es távol tartani társaságunkal a nagyviláglYA lett ürerkedő korondiaktól, de a szerény szépsé-
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gekböl, cs még szerényebb árusltóiklól bevlIsároltuk
az elengedhetetlen korondi ajándék·kerámiát és egyebekeL Orbán Balázs Sz:ejkéjén menetközben számoltuk a nagy Srekelyfóld-le(ró s(rjához vezető székely fa.
ragott kapukat Azoknak is csak integettünk akárcsak
néhány kilométerrel visszább FarkaslakAn. a két
töl,gyfa között nyugvó Tamási Aron Sz:ervátiusrek kéSZltette hatalmas emlékkövének, megigérve nekik es
~agunknak, hogy .I~köz:elebb egészen köreIről fogjuk magunkba sZlvm erdélyi, megtartó szellemiségüket.
Székelyudvarhelyen is megkerültük a föteret, hogy
legalább lássunk ennyit az egykori diákvárosomból.
Székelykeresztúr felé tiszta Székely vidéken haladtunk
át, rendezett falvak. kertek, mezők, szép templomokkaI. Székelykereszt\iron jobbra kanyarodva balra néz!ünk, hogy megláthassuk másik gimnáziumunk impozáns épületét, az Orbán Balázs nevét viselő főgimná2i
umot, ahol annyi Székely unitárius és más vallású fiatal
kapta meg az életre való elindulás Jehetöségét hires
tanáraiktóL Segesvár felé kanyarodva Héjjásfalvától
már más világba érkeztünk. Egy utolsó nagy merités
az erdélyi megtartó hitből. öntudat-forrásból. Megállunk - fájdalom, csak keseregni és megbotránkozni és
tehetetlenül dühöngeni - megnézni az Ispán-kútnál Petőfi arcán egész friss sebek éktelenkednek. A régebbi·
ek már kőszinüvé szürkültek. de az újonnan ütöttek
egész fehérek voltak még. A világszabadság költőjének
emlékműve nem bírja már sokáig az újdonsült testvériség próbáit, mer! egyszerűen eltünik. lekaparják!
A fenséges Segesvárt elhagyva néhai szász vidéken
haladunk át. sehol semmi nyoma az egykori takarékos,
patinás szász udvartartásoknak! Pedig azt mondják,
hogy az új román konnánnyal már ejtett szót a német
elnök, hogy sok szász szeretne visszatelepedni arra a
fóldre, ahonnan eladták őket. Szegény sorstá.rsaink mit
fognak maid találni otthagyott falvaikban, ahol tanyát
vert az antikullÚra! Marosvásárhelyen újra megitatjuk
ok,,, ,', azon az úton, amelyen jöttünk,
Anyaországba. Nem akad üsem. Mindenki izgul ugy
. várja otthon. Közben minkészít Erdekes módon nem a
hanem a rengeteg lelki élményröl,
hogy ezt is el
mondani. azt is el kell mesélni. ha
majd készen lesmek a fényképek, ennek is. annak is
meg kell mutatni. Szünni nem akaró méltatással illetik
még mindig azt a hitet, emberi tartást, kifogyhatatlan
szeretetet, barátságot, nemzeti öntudatot, amit megta·
pasztaltak. Már arról beszélnek, hogy mit fognak megmutatni. hová fogják elvinni kedves barátaikat, testvéreiket, mivel fogják megajándékozni. ha sikerül majd
eJjönniUk. Csupa emberség, pénzr: nem válth~.tó
értek, ami számitásba jöhet. Anyagilag sem kerult
sokba mert amit ott kaptak. azt nem lehet pénzzel
me~tni. Ez a kis alföldi csapat azért is me!!!, .nem
másért. Aki nem ezért volt Erdélyben. testvén:1 között,
annak volt csak drága az út, mert ideje, pénze IS oda\'e""'Il

Megérkeztünk FUzesgyannat f6terére. Köszö.njük
egymás társaságál Sok ilyen el':ávozást és m~~r~e;
lést adjon az lsten ezeken a tájakon tes~remkkel.
Mert a történelem húzzon bárhova, bánnIlyen barázdát, testvéreim, mi hitben és .nemzetben együvé tartozunk! lsten minket ugy segéljen! Ámen
Balázsi U.szló

A Dávid Ferenc Egylet hirei
elso félévében kel müsolos
reformaeió nemzetmeglarGeza tudomanyos kuta~ha
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Az előadót egyletOnk nevében Orbökné Szent.lványl
Ilo':!a alelnOk kOszOnlOne. aki az est moderélora IS YO~
Szasz János tObb. mim Otven éves lelkészi tapaszalalaiból
a_don (zelftöl kOI(mOs ~e.kintenal orszagos SZÓNányhetyzeI.unkre. Elöad~Si'lban kileJt a héber\.! elónl és utam egyt\ázj
eleue .. hangsutyozva a voft erdélyi un.1ánus koIlég;umok_
ba,n v~zen szóNanygoodnokok jelfmtOs SZerepél. lelkész
hlar:'yaban rajtuk mulon az adon kls köZösségek 6sszelarIOzasa.

A vlSSlatekintést houaslÓlások. kél"desek kövenék. meIy~kbőt kiderilh , hogy van ér~ekl5dé$ az Ilyen I8l1egu. bensosegesebb egyIe!1 rendezvenyek Irént is,
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•••
1997. jiJnlus 15-én Nagy Ignilc utcai templomunkban a
Dávid Ferenc Egylet emlékunnepélyt rendezen Brassai
Sámuel szOletés~nek 200. és halilának 100, évfOrdUlója
alkalmabó!. A zsulolaslQ megteh templomban a Himnusz
elhangzása és Aázmany Csaba lelkész ahllata utan Dr.
Murvay Sámuel fÖQondnok nyitona meg az Onnepélyt.
Az emlékmű SOf keretében Dr. Nylredy Szabolcs. c. egyeleml docens. egyleli elnOk •.Az utolsó erdetyi polihisztor"
cimu elöadasaban idézt e fel Brassai Samuel életútjat és
szerteágazó munkasságál.

. Az Országos Széchényi Könyvtar Énekkara Megyes;
Eva és Eckhardt Márla .... ezényletével. Kántor Zsolt orgonakiséretével liszt Ferenc. Bárdos Lajos és Kodály ZoMán
kórusmu .... ekel adol1 elő nagy muvészi atéléssel.
Sacs Ferenc Jásza] Mari dijas szinmiivesz. a NemzelJ
SZInhaz tagja. meginditó részleteket olvason fel Gárdonyi
Géza és Mikó Imre Brassai alakjai idéz6 rn~saiból.
Or. Pásztorne A. Filep Ágnes egyleti titkar Uirszava
llIán az ünnepi rendezvény a Szózat eleneklésevellejez6dön be.
Köszönjiik a Magyar Rádió .Vasámapi Újság' szerkesztöségének, hogy június 15-ei adásai .. előcljére~. a KoIozs.... áron Brassai Samuel aftaJ alaplton Vasárnapi UJsagra való
megemrekezéssel kezdte . s egyunal invrtáMa haJlgatósága!
a jubileumi OnnepélyOnkon .... aló részvételre.
Köszönete! mondunk a Duna TelevizIónak, hogy ünnepségunkön megjelentek és néhány felvé!elt leadlak következo heti ..Protestáns vi'ág~ clmil milsorukban.
L. K. I.
nagy vezetésével a Kereskedelmi Alkalma-

zottak SzakszeNezete Bartók Béla énekka·
ra reneszansz és kortárs kórusmüvek megszólaltatasaval a mOSOl érzelmi, hangulali

haladt emelte.
A rendezvény dr. Lőrlnez Ernőne Kelemen ildikó egylet! fötitkar Zárszavával és a
Himnusz eléneklásével fejeződött be.
L. K. I.

•••
A Dávid Ferenc Egyletnek az év elején
tarton valasztmanyi Olésén vetődött fel az
az elgondolás, hogyegyletünk a nagyszabásu ünnepi mllsorok mellen rendezzen
szükebb létszamú kerekasztal beszelgelé-

sekel is.

Igy kenill SOl alTa hogy maius 21-én, a
Nagy Ignac utcai gyOlekezeli teremben
Szász Jane s lelkész. a Teológiai Intézet igazgatója tarton elélatlast "Lelkész. pélyam
tapasztalataI' cimmel.
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A Dávid Ferenc Egylet felhívása
az unitárius társadalomhoz a "Szentábrahámi Pihenő" (Magyarkút) rendbehozása
és fejlesztése érdekében
A Dávid Ferenc Egylet 1997. július IS-dn elnök·
ségi ülést tartott, melyen többek között olyan hatá·
rozat született, hogy az Unitárius l!:let hasábjain
forduljunk felhlvássnl az egész magyarországi unitárius társadalomhoz II cfmben jelzett témában.
Ma élő atyánkfiaink kÖzo.l sajnos már csak n legid6sebbek emlékezhetnek a ,.szentábrahámi Pihenó"'·re (melyet II napi érintkezésben egyszer(fen
csak .,M:agyarkút~.ként emlegetünk). Éppen ezért

röviden szükségesnek tartjuk ismertetni egyrészt
az 50-60 évvel ezelőtti el6zményeket, másrészt II
mai helyzetet és elképzeléseinket, céljainkat.

Lapunk e l ődjé nek , az Unitárius Érte sítőnek
1933. március 15-i számából idézztik az alábbiakat:

Unitárius Ifjúsági konferencia
Erdekes javaslattal forduU Pethő Istvim h~oktató
lelkész a marciusi kebli Tanácshoz. Engedélyt kért
arra. hogy lapunk felelős szerkesztőjével karöltve
megrendezhessék a Duna mentén sátortáborban az
elsó nyári ifjúsági konferenciát. A konferencia terjedelma 7 napos volna. s mivel a jamboree augusztus
IS-Ig teljesen igénybe veszi Pelhö lelkészt, ezért az
idén csak augusztus második lelében rendeznök
meg vakiszínüleg augusztus 22-28. közölt. Akonlerencia célja a szétszórtan élő un~árius iljúság megerősítése világnézeti kérdésekben s elökészllése a
jövőre. amikor a mai irtúság fogja kezébe venni az
egyház vezetését. RésZIVevői egyetemi hallgatók
és középiskolák vrr-vnl. oszttlly tanulól s velOk egykoru lIúk és leányok lehetnek. A részvételi díj
egesz minimális lesz. A napi ellátás semmi esetre
sem fog l P-nél többe kerDln!. A konferencia loglalkozni fog Melvi. bibliai és társadalmi kérdésekkel.
Egyes előadások megtartására egyhazunk lagJa~
és kívülálló barátainkat logjuk felkérni. Mindenképpen biztositani akarjuk a konferencia evangéliumi
szellemmel eltöltölt. értékes lelolyását. A konlerencillra meghívjuk erdélyi ifjú testvéreinket is.
Az első konferencia megrendezésére - Pe thő
István és dr. Iván László hitoktató lelkészek
szervezésében Dunabogdányban keriilt sor, a cserkészcsapat sátraiban lakva.

tgy

s zületett meg az .unitárius ifjúsági konferenciás t ábor" ötlete, vagy más nevén II ,,30·40 évesek tábors~.
Egyházunk életkor szerinti rélegzlídése ekkor
uj . a következő volt:
elemi iskolások (6-10 év).
középisko lások (l0-18 év); ide tartoztak a konfinnáltak, a cserkészek és a leányegylet tagjai , bá r
mindkét szervezetnek volt ,.idlísebb" szárnya is,
egyetemi és föiskolai hallgatók (Brassai Sámuel
Ifj. Egyesület),
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,,30-40 évesek tábora~ ("A kon fe renciások" a m '
nem volt egyesületi jelleg{í).
'
I
Egyre inkább eléítérbe került az a gondolat, hogy
célozzuk meg: Legyen a budapesti egyházközség_
nek egy vár~son kívüli, a ~~észetben" lév5" saját
otthona, amI az ország umtánus társadalma minden C80 PO~s igényének kielégítésére alkaJmas
(konferencIák tartása, gyenneküdültetések szerve_
zése stb.).
Mint az Unitárius ~rtesftő 1935-1937 között
megjelent példányaiból kitfinik: a gyü!ekezet(ek)
aprajn és nagyja óriási lelkesedéssel fogadta az elképze lést, csatlakozott hozzá és ki-ki peng6"ivel
(fel nöttek), ki-ki pedig filléreivel (gyennekek és fiatalok) rendszeresen támogatta a gy(fjtési a kci ót
ekkoriban 4-5 fillér volt a péksütemény és l pengő:
ért 10 tojást lehetett vásáro lni .
Szentábrahámi pihenőre a legutóbbi alés óta
megajánlottak: 1934. júliustól kezdve Egenl Sári
havi 20 fillért, Simonyi Györgyike havi 10 fil!ért,
1935. január-márclus hónapban Huszti Samu és
Borbély Sándor havi 5-5 P. A havi megajánlott öszszegekre bellzettek: Józan Miklós (1935. februárdecember hóra) 11 P., dr. Iván László (1934. július1935. január hóra) 7 P., Bartha laJos (1933. december-1935. január hóra) 4 P.. Farkass Ferenc (1934.
augusztus-1935. január hóra) és Berei Mária
(1934. júllus-december hóra) 3-3 P.. H/luder
György (1934. július-augusztus hóra) 2 P., Péter
Júlia (1934. július 1935. február hóra) l P 60 I., Csis zar Borbála (1934. július-1935. január hóra) l P
40 f.. Berde Irma (1934. augusztus-december
hóra), K. Sigmond Sánor (1935. január hóra). Csu·
esi lászló (1934. július-augusztus hóra) 1-1 P., Dé·
vavári (Demetrovies) Marg~ (1934. július-szeplember hóra. Simonyi Győrgy/ke (1934. július-december hóra), dr. Szabó Elek (1934. július-szeplember
hóra) 60·60 1., Kopcsi Mária és Pálffy Jolán (1934.
deeember-1935. január hóra), Egeni Ara nka és
Egeni Sári (1934. július-auguszlus hóra) 40-40 l..
Szép MargR (1934. Július hóra) 30 ' .. Derzsi Uli
(1935. január hóra) 20 1., összesen 39 P 90 I.; ada·
koztak Szentiványi Sándor 10 P, Ferenez Józsel
,,chalenham".j prédikBciója alkalmából küldött 4 P
12 liUért. Berei Lajos 30 f., összesen 14 P 42 1..
templomhaz képeslapokból: 430 drb. a. , O I. 43 P,
10 drb 70 Iilléres vételnél60 drb 4 P 20 I.. 5 drb. 40
filléres vételnél 10 drb. 6 IIHéres veteInél 170 drb. 1
P 02 1., dr. Iván László: .Az unitárius ifjúság szerepe a többi keresztény ifjúság soraiban" eim(l lüzetből 6 példány á 20 I , és 1.20 f.• összesen 51 P 82
I.. kikerekitésüt 76 I.. 90 ,.. és 20 f.. összesen ' P
86 I .. együn t 08 P, a múM számunkban közölt t44
pengövei együtt eddigi gyüjtésünk összege 252
pengö. Úibóllelkérjük azokat. aki~ a nyari konfere~
cián megalánlott összeget nem "zan~k be. vagyIS
hátralékban vannak. fizessék be Ujvári Lés:16
pénztáros kezeihez. aki rendelkezésre ali a Koháryutcsl lelkészi irodán minden vasamap templomozás
utén.

A SZenlébra héml pihen6re adakoztak: ÚrmOssy
Kálmiln (V. részlet) 3 P-I, Burján Ferenc (IX. részlel)
2 P_I, Dimény Dénes. Izsó Llvia (augusztus) 1-' P-I,
Zaponel Gizella (október) 30 f-I, Nemes Mária (de·
cember) 20 H, képes levelez61apból: 2 drb. á a f.
összesen 16 I. kiegészflésOI: 34 I. egyUn 8 P., a
mün hónapban elszámon t094 P-vel a végösszeg
1102 P. KerekflsOk ki minél elöbb 1500 P-re. A jókedvU adakozót szereli az IsIeni
Elősti>r

is egy telket veltunk Magyarkúton Nógrádver6cét61 kb. 2,5 km-re, az ..Irma forrás"
mellett, a patak partján. Elsősorban néhai Kelemen Béla vagyonkezelő budapesti gondnoknak volt
az érdeme, hogy felépult - bontási anyago kból ~ a
J>arakk~, ahogy elneveztük első épületünket.
Ennek kozépső részén foglalt helyet egy nagy
terem, mely rossz időben konferenciás és istentiszteleti, a szükséges időpontokban pedig étkezési célokat szolgált.
A terem két oldalán egy-egy ,hálószoba" volt a
!lúk, illetve a lányok számára.
A ,.barakk"-tól hátrább volt egy két kis helyiségból álló épület, amely főzési célokat is szolgált,
attól távolabb pedig három árnyékszék.
Az építkezés megkezdése előtt 345. sz. J ános
Zsigmond cserkészcsapatunk táborozott 3 hétig a
megvásárolt telken, melyen előzőleg Peth ő Is t ván
cs. parancsnok és Csu csy László cs. tiszt kaszálták le a lábon álló gabona-termést.
A "barakk" előtt később felállftásra került Szentábrahámi Mihály egykori neves püspökünk mellszobra és egy harangláb is, haranggal.
1943-ban már gyenneknyaraltatási akciót is bonyolított le az egyházközség, vidéki gyülekezeteink
gyermekeit is bevonva abba.
Háboru utáni első cserkésztáoorainkat 1946-ban
és 1947·ben Magyarkúton veTtük fel, a cserkészgyakorlatnak megfelelően tennészetesen sátrakkal
és foldbe épített konyhával, a p a t a k t ú I s ó
partján.
Az 50-es évek eleje komoly fellendülést hozott,
mikor R. Filep Imre lelkész Hódmezővásá rhely
ról Budapestre került. Az egyházközség folyamatosan további ingatlanokat vásárolt meg, a szomszéd
telket a .vadászlak~-kal, utána egy nagyobb szán·
tófóldi részt, s végül a mellette lévő "villát"-t.
R. File p Imre nemzetközi részvételre is alkal·
mas konferenciás tábort szeretett volna kialakítani, s ilyen céllal fejlesztette az egész komplexumot.
Tervei azonban a forradalom leverése utáni helyzetben - katonai okokból - nem valósulhattak
meg. A h. püspök váratlan halála "Magyarkút" sorsát végleg megpecsételte; minthogy a katonai helyzet nem változott, az Egyház új vezetése kénytelen
volt úgy dönteni - a leginkább "Magyarkút"-pártia~ egyetértésével -, hogy Magyarkútat üzemeltet.III nem lehet, fenntartási költsége is aránytalanul
magas az egyház ~kkori költségvetéséhez képest,
tehát egyetlen reális lehetőség mutatkozik: eladni.
fgy 1972·73-ban a négy közül mindhárom telekrész eladá5ra kerolt, melyen épl1let állott. Az egyházközség tulajdonában kizárólag a (bekerftetlenl
szántófóld-rész maradt meg.

1990-ben hft82:nosftottuk lijrtl ismét területu k
megmartldt réS2:ét, mikor újra 'negtllakult cs II
~és2:csnpatunk a szántófoldi réS7.cn verte fel Sál~
It, a hozzá tartozó .Jétesftmén)"ckk('l~ Ck
h '1lemhely~.együtt. A táborozás után a C8ap~~~~I~~
megvettuk a 8:I;\lkséges kerftés-anyogot k . é
tartó osz.lopokat, ajtót, kaput és rel is 8z~rel~~~T.ik
szokolyai mesteremberrel. Az egész I. ' u
H
..... erll.cs-anya·
gotO bé re It '-h
.... erauwval mi szálUtottuk ki Magyark~tra. (Az el61egezett összeget az egyházko2:ség késobb tennés2:etesen megadta a esapalnak.) Ezzel
megszünt az. a táb:orozás alatt még rennálló helyzet, ~.ogy.. ha.Jna l~ban a vaddisznók a telken k •
resztul kozleketljenek.
e
. 1991-ben bevezetésre került a telekre a folyóvfz

".. 1996-ban az egyházközség élt az alkalomnlnl és
vl sszavás~rolta

a "vadászlak"-ot a hozzá tartozó tele~el, Sa.Jnos meglehetősen rossz, de rendbe szedhető állapotban.
Azóta sajnos - a szó szoros értelmében _ semmi
sem történt: méteres m és gaz borítja a1. egész terü letet, a kerítés-tartó vasoszlopokat 7. éve "eszi" a
rozsda.: a z "új" épület is érintetlen ill!apotban van
azóta IS.
Legfontosabb, sürg6s teendÓl<.: n ra lekaszálása
az egész objektum rendben tartása, ti. Jó gazd~
gondosságával"; a köztes kerítés lebontása és felhasználása a kerítés egyéb hiányosságainak pótlására: a 4 szoba fe lújítása úgy, hogy az egyik főzés
céljára is használható legyen; a vízvezeték praktikussá tétele. A részfeladatok felmérése és megfelelő ütemterv kidolgozása természetesen az egyház.
község vezetőségének, kulonösképpen pedig a Magyarkút ügyeiért fele l ős gondnoknak lesz a reladtl+
ta. A fe lújítás során figyelemmel kell lenni az
eddig felmertilt felhasználási elképzelésekre is; a
presbitériumnak az összes könihnények figyelembe vételével kell majd döntenie.
Egy azonban bizonyos: amint annakidején nem
volt költségvetési fedezet Magyarkút céljaira - úgy
most sincs. De amint akkor az unitárius társadalom lelkesedése és összefogása lehetövé tette a
Szentábrahámi Pihenő létesítését, egyháztársa·
daJmunk most is képes arra, hogy - belátással és
az ügy iránti lelkesedéssel - adakozás és/vagy
közmunka vállalásával a változott körülmények.
nek megfelelő szerénységgel és praktikussággal
fel tudjuk támasztani a budapesti egyházközség
egyetlen kizárolag saját tulajdonában lévő ingatI<mát.
A Dávid Fe r e n c Egylet azzal a kéressel fo r ·
dul minde n m agyarországi unitá rius hoz,
h ogy any agi, s za kma i és fizi ka i l e hetősége i 
n e k megfe lelő mé rté kbe n j áruljon hozz~ .~o
rintja iva l vagy/és fizika i mun kájával az Ujjá.
é pítésh ez.
A Dávid Fe r e n c Egyle t e lnö ksége jó példával kívánt e löl j árni a kko r, a mikor az ü lés hatá rozata a lapján f. h ó 23-án befizetett az egyh áz község p é n ztá r á ba 10.000 (~zaz ~ízezer)
Ft-ot ..szentá bra h á m i Pihe n6 fej lesztese célj ára ."
Az. elnökség nevében
lcs
D r. Ny;,"edy SZ;II00
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UfVILÁGLÁTÁS
"Hallgatásunk is lázadás"
Szabadelvű

protestáns körünk ujabb költötehetségének válogatott verseskötetében gyönyörködhetünk a
Felsömagyarország Kiadó jóvoltából.
Oláh András: Álan:: a csönd dmú kötetéből egy
érett költő szól hozzánk.
A fiiljegyzetben a szabadelvű protestáns költő fogalmazza meg, hogy mindenki maga felelős az életéért
Tehát nincs dogmatikus értelemben vett predesztináció, eleve elrendelés. Elsősorban rajtunk áll életünk alakulása. Erről vall ebben a kötetében a lelkéből fakadt
vallomásaiban.
Művészete megnemesedett, s arra a felismerésre
döbbent rá bennünket hazafias verseivel. hogy a történelem ismétli önmagát. Thrténelemszemléletét nyomon követve azt sugallja a kötet. mintha a reformkor
stációit élnénk újra századunkban is, annak minden
nagyszerűségevel és kiábrándító vereségeivel egyetemben.
A .,Képek a falon~ dmű inditó ciklusát a Szindbád-stílus hangulatában fogant boldog lebegés hatja át. a
Szindbád búcsúja költeményében. Az eltünt ifjúság
nyomában a hajós impressziói és búcsúzása az élet örömeitől . a boldog ifjú kortól. Krúdys, egymásba forgatott idősíkok képeiból sajátos zene árad.
lu indító szindbádos hangütést később a mai ifjúság
léha üressége, dekadenciája váltja feJ. A nyugatot majmoló rock-nemzedék feltűnő kiábrándult életérzése
döbbenti rá az olvasóI a tornyosuló problémákra és a
veszélyre.
A ciklusban a kibontakozó szerelmi költészete a rejtett, intim pillanatok felvillantása, lelke mélyéről fakadó
vallomások:
,.szavak sarjadnak tekintetedben
-lélekig gyökerező vetések."
A legrejtettebb szerelmi titkok világába enged bepillantani. Költői szint nyernek az élet apró rezzenései,
belső titkai. A szerehni vallomások csúcsa a Változzál
mássá c. költeménye.
A teljesség igénye, illetve lázadás csendül fel a sorokbÓI. A Stációkban már a népét sirató költő hazafiságával ismerkedhetünk meg_ A Psalmus velőtrázó sikoly. Magányunk, sebzett létünk himnusza a mindenséghez, mert itt csak a ,.rácsok mögött röpköd a szó.~
A további költeményekben a megnyomoritott magyarság sóhaját érezzük, az isteni igéret megcsUfolását, mivel a betlehemi csillag igérete nem teljesedhet
ki a magyar valóságban.
A költő Mária fájdalmával azonosul. soraiban a be nem
teljesedett nemzeti vágyak és remények rejtőznek:
"Ösztövér álmok árkádjai alatt dideregsz, mert nem
jött még el a Te országod~ - irja a népét fé ltő költő a
ciklust záró Döbling dmü versében.
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A .,Rácsok" ciklusban fokozatosan a mába lép, hol a
süket falak tömlöcében hazug szavakat lopnak a szánkba - ezzé lett hazánk.
Az árulás, vakond - ország, álmaink eltemetése, az
56-0s hősök elárulása:
..Álan:: itt minden
S vádol a szótlan gyávaság.~
ln minden egy elsikkasztott forradalom emlékét
őrzi: - .$ gyászmiset celebrál értünk a szél.~
Magunkra maradtunk álmainkkaJ, reményeinkkel.
Csakis hitünkre és egymásra számithatunk!
A következő stáció a Távolodunk. Ebben a részben
tovább boncolgatja nemzeti sorsunkat. Egész életünk
egy torzó. Lassan ocsúdik az ország. Latinovits Zoltán
példájával tragikus életfelfogásunkat érzékelteti.
Vele együtt távolodunk céljainktól, reményeinktől. A
fekete szárnyú lepke. az elmúlás fed el mindent
,.elhervad benne vágy s derű".
Pedig pótolnunk kellene minde.fLt. ami elveszett ..az
idő hinárjában. ~ A záró ciklus az ~Ordögszekéren· találó cimet viseli. Az út itt véget ér. Ebben a fejezetben
fogalmazza meg legtalálóbban költői hitvallását. Ki
sírni tud versében:
.,szavak oltárára tedd az életed".
Hangvétele egészen kurucos, népdalainkra emlékezetet6en leegyszerüsödik. Szinte azonosul a bújdos6
kurucok elkeseredett hontalanságával, de on munkál
soraiban a dac. az élni akarás is. Itteni verseihen felSO"
rakoznak megtiportságunk jelképei:
Haldokló Jézus-arc. Déva vára, Jónás kinlódása,
Csontváry magányos cédrusa, Diogt;nész utód-emigránsai. Ain a hallgatásunk is lázadás. Ugy tűnhet. hogy
nincs kiút, a hallgatásba tespe<!Unk. De ez csak a látszat. Azt sugallja, hogy sose adjuk fel a reményt, hisz a
hivő alkotó ember az életét teszi latba. Krisztusi szenvedéssel ktizd a végső gyözelemért. Ezt a krisztusi
megváltást és kitartást hirdeti a Fáj nagyon dmű versében is:
.megváltolt hét sebem
luléli halálom
de ha csönd takar be,
én már azt se bánom".
Kurucos lázadó hangú zárókép ez. Hajdúság szülö.tte Szatmár lakója Itt a keleti végek minden nyomorat
é; nyügét a bőrén' és lelkében érző költő lehajol népéhez, azonosul vele.
Ám a végsőkig küzd, a szó erejével, a feltámadásunkért
Felh6s

S~abo l Cfi

Oláh Andrá8

Cantata profana
1.

fu llaszt a némaság
full aszt a sz6
el innen
hagyatf..homlok
tekintetek acél élc e l61
kutak telhetetlen szomja elllI
ráncos homlokú emlékek elllI
el-el
hanyatt-homlok
ölclni készül6 karok el61
a szorlttis el61
cl messz ire ...

2.
most hcgyck porla nak semmivé
csillagok szakadnak le az égró1
h(ívös csö ppeket facsar
a fel h 6kb61 n szél
virágok sz Uletnek :
utolsó gyönyö r
utolsó rtics událkozds

...
,-

-

3.
tizenkét Júdás készül
az árulásra
- arcukon egyforma mosoly nyirkos kezUket nyújtják
s lassan
keresztlé növekednek n fá k

Törűk

Levente iIIuuldd6ja OUh And r~,
dma kóltfmfny~hu.

C~n tal. p",f~n.

Brassai-Ünnep sZÍvközelból
(élménybeszámoló)
J6Dehet. az iSkOlai tankönyvek nem foglal.
kolnak az ertléi't'Í poIihISllOf &assai Sámuel

mmssagavaJ. a

leglelkesebb lantlratnk ts
csak nagyllllQn 'filantjik 1151 ~k eIOtI erc!é!yi t\3gy\atnk eseményekben és értékekber1

bMllled6 éietművét. Ezzel szemberJ a kU:tU.
rlllls vérszegénység cálola1allél"lt (no persze
másért is) Budapesten aDivId Fertne Egy/el
rendezetl Brassai CflIé!kílrmepé/y! ~us 15-én,
a nag'! Mester szliletésének 200 és hat.1li1nak
100 ItvIordulOja nszle/eléfe
Amikor a pr01eslAns kOr lagJaként meg·
hlvbt kaptam a pesti rendezvényre. rOgo
t~ eszembe ö!lötl. nosza iti az atkalom, hogy
végre valami közelebbrI ls megllJdjak a nagy
unitarius tudW6I. Talán élo5bbé válik atakja
képzeletemben. am~ eddig a Iexikono/!ll6l és
elbeszétésekbt51 Ismertem Nagy tuóOsunkról
e/1lIOIlII\atjuk. hogy két vé9éföl égette élete
Q'lefty.1jat.
SúrnottevO eredményt ért el a botanilla. a
geogf.1fia, a matematika. a lOrlénelem, a kOl·
gazdas.1gtan. a zene. a 1If1lilla. a pedagOgia.
ez esztétika, s 'lég1A a fiIOlOIia területén.
1837-1/5/ a Magyar TudOs T6rsas.1g leveIelO
lagjil matd a kolouv.1r1 lJnrtérius KoIégIlIlIt
tar4ra leli. 1887·115/ 95-1g pedig az UrWtarlus
~1OnY azerj(esz1Oje volt. ./Okat nem v&/elle·
nút Í'\a r6la, hogy ./fO h4t1 tudd meg, hogy
~ trlInden hapúla kIi/(In tucIornényban

ÖSlUII meg: Nos éppen a sokszfnOség volt.
aJri lOIÖ!Iébb vonzott. s afJa sarkaDt, hogy a
FeIMs Szabolcs 1itlWur*. vezette beregi de·
1900 lagja legyek.

Miután elfoglaltuk a HOgyes UICaI sz.1U·
sunlla~ bokros teendöínk költ elsOkénl megl.1·
togattuk a gÖdOMi Brassai kopjafá~ hogy tisz·
teletünket tegyGk az 1993·ban tiszaadonyi
1923. számú Brassai Sámuel cserkészcsapat
Allal fe!ll.Hl1ott emlékmOné!. Ez igCfl nagyszeríl
erdei túra voltl Jókora barangolás és virégsza·
dés után (ugyanis erdei virllgokkal egész~et·
tOk kl a beregi koszorúkat) a Szent Jakab er·
dőben r~tatatlunk a kopjal~ra. Rendbe szedtOk
magunka~

nyakunkba kaptuk az almazöld
cserkésznyakkendö~ s miközben a koszorúkat
elhelyeztük. elénekeltük a beregi Brassai·lndu·

...

Mit is mOIldr,atnék. a környékbe!! nyaralók
'o'ÍlS1a1ó pillanlflsal klsér1ék ünnep/ésünket. Mi
tagadb, szfvóefil6l.1tv.1ny lehettünk. Sajnos a
visszatéfésOnk kissé homadalmas volt ezért
jOcslrán késtünk a Nagy Igntlc utcai Bras·
sai Gnnepségr/5/.

Minden esetre fnItIIIIa:tOdVa ~tluk az
egyleli trtkátnO R. Fiep Ágnes kíss6 ho'm·
datmas méllatlisát. No,

ebbOl legaltlbb
meglucItt*. mrel maradtunk le és milyen veti
az ért6keIéS. Nagy OdlrnOnkle szo/9éll viszoot
(/fl

az Orsz.1{105 SzécMnyi KOnyvtér énekIWá·
nak el(laclasa, me/ye1 az íifirIePO atyaliak
mé/tán df]3Z\alI ki"obbaoo lapssaJ. A mÚSOrI
lr.övet6 SZf!feletvendégségert éhségünke1 esi·
Iapltv.1n lsmerMdliink az uM.1nJs testvérek·
kel és az eIOIjár6kka1
Az ünnepség után gondoIIunk. ha mM Iyen
pompés napunk adOdott. hát ne szalasszuk el
csak Ugy, az épp(:tf csodásnak 19érkezO pesn
éjszakáI. SétáHunk. egy jól sOrOltilnk. s kIa·
báHuk ts. Ilogy ..IlOSZa vilag, engedd magad,
hol ifju gyermekeide\" - ha már Szabolcs ilii·
tyank Ily konln Agyba kfvánkllzotl

Másnap fegg~ a kOOyvesboltokat jaJ1uk.~'
lenOriztük lapunk, a Partium sorsát a pesU
kOnyvlorgalomban.
KOldetésOnket betalOzendO az uOitanllS
kOnyvesboltbitn fejeztük be útunkat.
Szabolcs báty.1nkban gy6zedelmeskedell
az atyai sziv, s megaj;1ndé!r.ototl bennünke!
néMny u....lánus kÖnYWeI

Ez azután a pompás vakáOOI- gGI'ICIatam
egYbOI, s még meghaloltabb SZM'e/ gOl"ldol.
tam a nagy mestEKfe

S noha még e/érZéIo:enyedlem. de mans el·
vi, :'he1óblM v.1n a szornonl h.U.atérés

Mogyoró.i Dénes
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Egyházközségeink
Csillagtúra Erdélybe n
I

A közctmultban
C.~bro

";, """'ány

~O<

tisztcletes ur

cs vezete-

éhes ..ka·
St'vt'1 n~nhárom
landor" vágott
'
zt"1I utazáMak II
mindvégig nagy hoz·
keresztun ForktJs
záütt':s><c1és óvalossággal.
1!.1.s4 Napi utunkat csak a határon egy órára (:s Kolozsvá·
rott egy pompás ebéd idejére szak1101tuk meg. Késő este
volt már. amikor megka]ltuk első 6nom vacsorán kat S7.ékelykel1'Szturon, és c1foglalhanuk szálláshelyilnket türakö7,pOntunkban. az unitárius kollégiumban. I~gész idö alall 011 kaptllnk teljel;, remck ellátáSI. amclrért hálás köswnet illeti
ked\'CS vcnMglálóinkal, le.l:'kivált Ge rgel)' György igazgató
ural.
Más'rap köml)'ltetl nallircndünk volt. ho.l:')' kil'Sé kipihen·
hessük uti fáradalmainkat.
Elsőként a rendkivül l,'lI1.dag régészeti le1etanyaggal ~s ér·
tékes néprajT.i gyGjteméllllYcI t-ke~ keresztúri ml'lzcumon
nat'Y szeretettel és hou.áértCsscl vezetett végig fninket ill':
intézmény eJ.,'Yik kedves nlllnkatárs.1.
Ezután t\ Gy:\rfás-há?.at kerestük (cI, amelybena hagyomány ~1.erint utolsó cjszakáj~t töltötte Petőfi Sándor,
Delután Alsóboldo!,'Íalva szél) teml)lomában. majd pedig a
R)'Ü[ckczt"ti teremben Biró Mihály tiszteletes ür látolI vendél,'Ü1 bennünket, aki tisztét Rázmány Csabától örökölte,
IlaJ.atérve a kereszturi templomban B.'\.ró J ózsef esperes
ur bensőséges köszöntéset hallgathattuk meg. akinek gon·
dolatai egész hosszU é1ctpályájának letisztult bölcsességét
su/,.t3rozták felénk. de sajnos. lCf!'ujabb kcseru tapasztalatai·
ról is szólottak.
I3oldOl,'Íal.... n is, Kercszturon is egyik utitársunk, s..,rna
7..olt:\n tanár ur hozta kö1.clebb egymáshoz 1clkcinkel. átélt
orgon aja I~ ká \'Ill.
Harmadik napulfk tóbb srempontból i~ ig-.lZán regényes
\"011: a szépséges·szép Székelyudvarhely - Csikszercda GyilkOl< tó - BCkás-sroros utvonaL1t jártunk \-cgig, A tájat jó
darabon süru jégvcrts takarta el szemünk elő\. amikor pedig
az csa elállta.\'al kiS1.állhallunk a buszból. II Békas-patak part)án sorjá1.ó árusok kurárszcl1eme felhőztc be a kedélyünkel
A kove/kezd két napol! a fiirdés kedvtelésének is hódolhat·
tunk i!,'lIzán válto1.alOS időjárási viszonyok kÖ1m\.

•,
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EWbb a parajdi sóbánya mcglátogatása ut;'m SzoválAn. a
Medve-lÓban ismerkedUlnk meg a tengcrn~1 i~ 9ÓSabb VU
kUkinös tulajdonságaival.
Ptnleken ujabb csodában volt rtsxUnk: a vadrcg~nycs
!<%épségeit és turisztikai hagyomAnyait máig is (Inó &ent
Anna·tó simogató ~t élvezhettilk.
Idöközben m~g megcsodAItuk Korondon az egyre változa·
tosabb n~pmuvészeti kinálatot és az unitárius templomot.
Farkaslakán megnéztUk TamAsi Áron sirjAt és az emlékére állitott gránit-faragvány!. a k~t Szcrvátius múvét
Gyászos eseményeket idé~tt fel a kronograrnma Mádéfalván az eml~koszlopon: SICULlCIDIUM, (latin nyclvű felirat,
melynek római szám jelentésű betüit összcadva az esemény
évszámát kapjuk.) Az 1764-ben rende~tt vérfürdő hatásá.ra
kényszerültek uj hazát keresni a csá.ngóvá leli ~kelyek,
Csíksomlyón valóban a vallási békctürés szeUem~bcn
azon a katolikus helyen hajtottunk fejct, amely több más escmény mellett az 1567-ben, a Tolvajos tetön unitárius öscink
ftilött aratolI győzelemre is cmlllkeztet. Swmoni. egyszer.;.
mind érthetetlell, ho)O' a hivatalos álláspont mégis éppen
minket rekeszt ki a pontosan mell' scm határozott jelentllsü
ún, .törtllnc\mi egyhi\1.ak" körébő!.
EIérkezelI a halillérés napja is, amely fáradalmaiért sok
szép élmllnnyel kárpótolt bennunkel.
Fehllregyházán áthaladva ismét a hősi halott, - s ezért is
halhatatlan költöre és névtelen társaira cml~keztijnk,
Rövid torockói tartózkodásunkból alig futotta irodalmi és
történelmi emlékeink fclirlézésére. Ebben nagy segítségünkre \'olt a muzeum meglátogatása, de még inkább Ferencz
Gábor tiszteletes ur szakszerü hely· {:s val1ástörtt\neti elóa·
dása.
A ralu határában ujonnan éptilt, egyszerüség~ben is korszeru vendégfogadóban ....Iasztékos ebédet kaptunk ismeretlenségbe burkolózott jóteV'Önktl:il, akinek e1:lÍton is köszöneIct mondunk,
Folytatva utunkat nyugatra fordultunk a Gyalui havasok és
az Erdélyi llrchc/"'Ység által közbczárt Aranyos festői völgyébe. Bizony már estére járt, amikor Borsra, SÓt éjjel I óra is
elmult, mire Budapestre érkeztünk.
Az indulás előtt tiszteletes urunktól kapott lelki titravaJó.
va1,Jakab 4. IS-tel megfutottuk hát utunkaL
Sok gyönyörüséget lállunk, de az id6 rövidsége
miatt megállás nélkill haladtunk el olyan nevezetességek mellett, mint Nagyvárad. Il Klrályh~,
Csucsa, II Tordai hasadék, Agyagfalva, Bögöz, Su}ke, Zsögöd CS mások. Ez a biztositék arra, hogy
visszavál,'Yjullk Erdélybe,
Meghatározó élrnényünk marad az II tcst~ri
vendégszeretet. amely viszonzást nem várva végig·
klsértc minden lépllsUnket
Sajnálatos C!.'Yezes a különböző IakhcJyü unitári·
us, tágabb értelemben véve magyar népesség kl}.
rt':ben a sok sromoru anyakönyvi adat: az elöregedés. a haz.asságköt~k t\s srilletésck ~kken6
WOla. az elvándorlás és beolvadás,
\'cgezetúl egy óhaj: ha már el is felejtellük. wgy
soha nem is tudtuk a flilunknek oly ke(hoes, g;rön)"Örii székely beszédet, mentsünk belole IcgaIább
annyit oly sok árwlomnak kitett n)'elYilnk épülésére, hogy a személynevek előtt nevclol többé ne
hasmáljunk!
PálR)' László

életéből
A Tiszteletes úr
(Az erdélyi út - Július 14-19. - emlékére)
Megállt nz erdflyi templom kÖ7.cpén, $7.embcn a szó~7ikkC'l . Ii:!nyszor hirdette III (IZ Igfl IlZ elmúlt évek alnll!
PrédIkációk ISlcnr61. llki az unill'irius hite su:rim cgy és
örökkévn16_ Az emberről. aki keresi :l1. ulnl és csend6ségé_
ben is SlC~lelre méJcó. Régi gyülekezetére gondol!, ul. elsó
IcgáMi pmdlkációjárn. amikor remcg6l6.bnkknllépelt ki II
szószékre. I-Iuszonnégy év ebben II kis erdélyi faluban. A
eSIl[~d:lInpílás. u lelkészi otthon építésének h6si kOTSUlka.
Városi fiú volt. nehezcn nokln mcg II vidéki életet. A
hívek SZeretete azonbnn álsegelclle :l nehéZSégeken. Thdtn.
hogy nem csupán Ul igehirdetés 1\ feladntu. dc II kisebbségi
sors g)'ötrelmci közcpent is 6riznie !.:clll! rnagyarsligot.

Most új gyUlckclcténd, hfveit hoztn el nl. anyaorsclgb61
lelk05szi indulásánnk szeretett o5s - kényslerftó körűlmé
nyek mintt - elhngyott színhelyére. A pndokbnn az anynorsulgi új hittestvérek. Nekik mUlUttn be régi templomát. és
!lZ 6si földet. nmelyet sokan CSak szUleik elbeszéléséb61 ismertek és amelynek szép~ége: n Hargitn. u Békás szoros és
a Gyilkos.tó varázso elbűvölte n kis csapatot.

Emlékek tolultuk az njkár:1. Meséli sok mindenről: tájakról. történelemről, templomokról. hitújító unitárius elódökr6l. lOrt05nell:k, szokások elevenedtek meg elbeszélései
nyomán. És múzcumok t5rlóiban kövek. szerszámok. népviseletek tarka sokasága bizonyrtoun egy maroknyi. haulj5tól elsznkftott nép élni nkurosál. Azét a népét, nmelyből n
tiszteletes úr is származott. Itt a templomban - egykori
szószéke előtt - érezte igazán IIZ elmúlt huszonnégy év
nlllrodnndó emlékeit. ElérnkenyUlt. bár igyekezctt vigyázni
hogy új hívei ne lássák meg a könnyeit ...

=.

Utódja, a pirospoz,sgás arcó lelkész. szeretettel kÖSzÖntölte. Éppoly szeretelIel, mlllt egykori hívei, akik midón az
utcán meglállák és felfedezték. hogy "illhon van" :1 ti szleletes úr, a nyakába borultak és ölelgették.
A parókián kaláccsal. borral kíná1ták a kiránduláson
részt vevó pesti .. látogntókat". Kipirult nrccal ismerkedtek
ösne az itthoniak és :1 messziről érkezell, tiszteletes úr vezette hivek. Aztán alkalmi dulosak 6si. erdélyi n6tákat énekeltek. A tiszteletes úr is közéjUk állt, Érces hnngjánnk
npr6 TC1.dUlései jelezték meghatottságát. És felcsendült a
Székely himnusz. Az 6 himnu ~zuk. Egy mngáro mnradt,
soknt szenvedett, de mégis töretlenul hívő nép himnusza.
Tulán most más világ lesz". Thswéri szeretetben élhel
egymás mellett II két nép. J6lenne hinni benne ... És remélni. hogy lesz még több ilyen felejthetetlen látogatás. FUrdés, lebegés n szovátai Medve-tóban. piknik a csodálatos
Szent Annn-t6 pnrtján és uta7..'is a KUkUlló és Aranyos
menti hegyek kÖzÖlt ...
A tiszteletes úr I\~zte régi és új hiveit. Érezte. hogy vnlami nagy-nngy melegség járjn át n szívét. A rég elmúlt évek
emlékei okozták, vngyez nz. egy hét a szeretetI szli1ófóldön? Ki ludjn... Most minden olyan szép volt. A magas
hegyek. a csillog6 vizű tavak. Q susog6 fenyvesek. Az ősi
erdélyi föld - és szemekból feléje sugárzó ignz. szeretel ...
Tárkányi Imre

Budapesti túrák
~inden turakifrásunk jeligéje: .szereaaétek éli

védj étek Isten csodás alkotálIát. a tel11lészetet!~

A Budapesti Unitárius Egyházközség immár hét
éve vezet erdei és vízparti sétákat mi te
ré
ként az egyházi életnek. Ez évben 'mA.' nU'b'." é s~~
'ba
'd'
'\I
un SJUmus n, mDJ az 6sz1 hónllpokban vettUk tervbe e
séto.t~ ráko.t ~2. alkalomma l. Májusban az északbudm Óbudlll sZIgetet jártuk be. A kellemes ki á _
dulás a ~ÉV Filatorigát m egál\ótól indult. B~á~
tuk a sZiget legszebb turaútjait majd nagy é ki
Duna-ági partját. MegtekintettUk nevezetesséS
~ víziélet esodál~tos látványát. Északi Duna::~:
Ján tartot~unk p lhen6t, áhitatot, rövid lelki foglalk.ozást .és Imá~: A széP. budai vízpllrti sétá nyon tértünk vissza kimdulásl he lyünkre a Filatorigáthoz
II itt ért véget tU r ánk.
'

·t'

Résztvev6 testvéreink kérése fogalmazódott
meg: járjuk be eszigettel szembenlév6 északpesti
DUllIIpartot és vízparti ligeterdőt is. Mondták: nem
ismerik ezen érdekes vfzivilágot. A turavezetőt
nem volt nehéz rávenni e terv megvalósitására.
Különös érdekl6dést mutatott e tárgyban Ütő
Lajos testvér ünk, aki nyomatékkal kért.e e sétát,
(meg is jegyeztem: - ugy látszik végig akarod futni
ezt a Dunapartot is, - ami r e aztán nagy volt a derültség.) E lkészítettük hát a tervet, de nem tudtuk, h ogy ez a túra ,.Emléktura" lesz. ÚtR Lajos
testvérünkkel június els6 napjaiban még személyesen beszéltük meg a részleteket, jtínius 6-án pedig
haláláról jött szomoní hír. tgy vált ez a kiránduJás
.ÚtR Lajos emlékturává" , amit június 28-án, szombaton szomorú szívvel Őreá em1ékezve meg is tartottunk.

A kellemes séta a 3-as metro Újpest-Városkapu
állomástól indult. Megnéztuk a 'rnlikiköt6t, majd
az Északi Vasuti Összeköt.6 Hídon út mentünk a
palotai szigetre, bejártuk a még megnlllradt ligeterdőket s itt tartottunk áhitatot és imát, s szeretettel é~ fájdalommal emlékeztünk ÚtR Lajos testvérünkre, egyházközségünk Bibliaköre nevében.
Folytattuk sétautunkat, megtekinu:,ttük az .Újpesti Népszigetet - ismert nevén a Szuny~g SZlgetet _, mely terUlet az Északpesti víziporadlcsom! ~
sziget nevezetességeit megcsodálva a Meder utcai
Dunahfdoll át értuk el turánk végcélját, a 3-~s
metró Gyöngyösi úti állomását. A nagy h6'ségben JÓ
volt .felüdülni~ a metro mélyállomásán. Emléke1.e·
tes, de fájdalmas szép túranap volt!

l~ten _veled
tanár ur! Egyházunk, kiemelkedő uezet6;e, h~~:
unitdrius testvérilnk, Bibliakörilnk. n(lgytllddsu t.
nagytekintélya tagja, 8 e mellett kl~anő termtsze
tgy búesúztunk Lajos bátyánktól:

szerető és szeretett turatdrsullk voltai.

lsten veled Lajos bátydllk! Nyllgodjál békében.!
Dr. Kis Zoltán
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Egyházközségeink
Püspöki vizitáció
a Hódmezővásárhelyi Egyházközségben
Erre a jelentős aktusra 1997. május 17-én és 18·
án kerüli sor, pünkösd ünnepén. Bencze Márton
pOspök és dr. Murvay Sámuel főgondnok már nagyszombaton megérkeztek Hódmezővásámelyre, ahol
a gyülekezet lelkésze, Kiss MIhály és neje, valamint
Kis János gondnok fogadták a püspöki vizitáció tagjait.
Május 17-én, szombaton délután a Vizsgál6szék

áttekintette az Egyházközség adminisztrációjá! és
pénzgazdálkodásál. Megállapftást nyert, hogy az
Egyházközség Elöljarósága, illetve Presbitériuma és
Közgyülése nagyon sok gonddal próbalja ellátni feladatát, igen-igen sok nehézséggel kOszködvén.

Május tB-án, pünkösd első napján, a 10 órakor
kezdödö istentiszteleten imádkozott Kiss MiMly lelkész, prédikált Bencze Márton puspök, minekutána
uNacsoravételre járult a gyülekezet az Úrasztalához.
Ennek végeztével Kiss Mihály lelkész köszöntötte a
püspöki vizitáció tagjail. Válaszul dr. MUNay Sámuel
főgondnok szeretettel viszonozta az üdvözlő szavakat, hangsulyozván, hogyaBudapesten székelő
Egyházi Központ, illetve az Egyházi Főtanács és
Egyházi Képviselő Tanács tőle telhetően segiti a
gyülekezetet, de arra nincs lehetősége, hogy magára
vállalja az Egyházközség gondjait, melyek a kelleténél nagyobb számban mutatkoznak.
Kiemelkedő

esemény lelle teljessé és egyben feledhetetlenné az Istentisztelet és uNacsoravétel ünnepi aktusa!: a keresztelési szertartás! Bencze Márton püspök ugyanis a család felkérésére, megkeresztelte a dr. Benczedl család hat unokáját, név
szerint: Szabó Gábor ( 1996), Szabó Ákos ( 1992),
Szabó Lili (1991), Berényi DoroUya (1992), Kocsis
Bence (1991) és Domján Dóri (1991) voltak azok,
akik a keresztelési szertartás revén a gyülekezet tagjaivá váltak, egyben nagy reménységévé a családnak és a hódmezővásárhelyi unitárius gyOlekezetnek.
B. M.

SZületésnapi
megemlékezés
Immáron öt éve mfiködik a Nagy I á
tc·
"Bibli.a 8~~áti Kör~. Ősztől korn nyárig ~the~n~
gyiiltunk ossze a lelkészi irodában . Lelk'szel·nk Je.
le n1,té ve l d r. S ztank6ezy Zoltán egyház· t á
t~~tta a bibli~ór.ák~t. ~ok éven át fogl~l:zo~~:
Blbháv.al és külföld1 B1blia-magyarázatok tanulmányait lefordítva, saját tudását és hitét is bel dva ta~tta az előadásokat. Természetesen egyh~Zi
vezetömket és lelkészeinket is meghallgatva megbeszéltük és .megvitl~.ttuk a hallottakat. Minden
évben "ünnepl záró blbli~órát" rendeztünk, leányfalun, a Nagy Ignác utcaI gyülekezeti teremben és
most. az ötöd.iket, özv. Vékás Domokosné test~ér
hegyt családi nyaralójában tartottuk.
Csodálatos völgyben gyiiltünk össze, ahol még
közelebb kerültünk a jó Istenhez, nem beszélve a
szép időről, tájról, és a vendéglátó szépséges gondozott kertjér61.
'
.. S~eretettel ~öszöntöttük Bencze Márton pUapokot és Orbokné Szent.lványi Dona főjegyzőt.
Továbbá Kászoni K. József, Rázmány Csaba
lelkészeket és Miklóssy Vári Katalin s. lelkésznőnket. 6 rendszeres résztvevő és magyarázó. il:s
nem utolsósorban dr_ Sztankóczy Zoltánt, ki öt
éven át tartotta abibliaórákat.
Hála van a szívünkben és köszönet, hogy mi, világi hívek, el tudtunk menni, és éveken át együtt,
kisebb-nagyobb létszámmal részt tudtunk venni ezeken az összejöveteleken. Hiszen az ember halandó, közben elveszftettük egy oszlopos tagunkat,
Ütö Lajos testvérünket. Nyugodjon békében.
A vendéglátó segítségével és a "Biblia Baráti
Kör" tagjaival, fehér asztal mellett, sok finomságokkal, és némi kis itókával, remek hangu1atban
időztünk késő estig. Reméljük, hogy lesz folytatás
jövőre is!
Köszönet mindenkinek!
Isten áldása legyen mindnyájunkon.
Pandurné Ágoston Rozália

'---

Kocsord

nagylelkű

vendégei

l'Jvoly május 25-tn múli egy éve, hogy megholt Kocsord elsd unitárius lelkésze, Kereld
Gábor. Angliában élő özvegye. Joan Kereki
tiszteletes IlSszony és hűséges segítőtársa. Irsay
Zoltán oltyánkfio nugy összegű .:ldományt hOZOl!
.:l megemlékeús Illkalmávlllu II11gol unitáriusok
résúró! a templomtetó felÚjílásánl.
Az ozóta ellell év folyomán ilZ összeghez sajál
erőből is hozzáadotl IlZ egyhdzközség. A még
mindig hiányzó kétfmrmodnyi összeget IlZ E.K.T.
egészítene ki. A HdlIli Kft. munkáhmásl szerző
déSI kötöu. megszerezIilk o Műemlékv~ddml
Hivotlll hozzájárulását. Isten segedelmével a javítás már csok ilZ id6j6r:1.s fOggvénye.
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életéből
A rcmplomtet6 új h~jn7.!1tot kap. rnc11yel v&lclmct nyűj
cunk otpl rnotfvlJmokknl festen knzen6s mcnnyZCltlnknek,
KerekI tisztelet!:!; snjátkezű művének .
Az özvegy l1sztcJetesnsszony 65 segítőtársa n músodik
évfordulón n BlIdape.~t Nngy Ignác utcai templomban is és
Kocsordon is u.emélycs megjelenésével tarlOI( mcgemlé/.:e1.ésl. Kerclo Gábor mindkét helyell maradandó értékeket
hllgyOU szolgálatávnl

Irs:Iy ZClltán atyánkfin Kocsordon vacsorát és ebédet
ndolt:l szervez6knek, akik kö7))1t özv. Jakab Já nosné járt
elói vendégeink swllításávnl. elswllásolásáv:ll és ellátás:!.V:ll. megndva nekik minden lehetót. amire fárad.s:igukkal
és áldozataikknl rászolgáltnk.
Jakab László gondnok és Székely Ferencné pénztárnok :I vendégfogadásbnn és :I tet6jnvítás intézésében minden fe!:ld3l0t hűséggel láttak el. umi tisztségükből fukad.
Hasonlóképpen Va rga Elemér harungoz6. aki ól legmeszszebbmen6 lelkiismeretességgel látja cl teendőit. Nevezettck siettek segiteni a közelmúltban történt viharkárok nyomainak elWntetésében. A fclen5szben cserép nélkül muradt
papilakot a legrövidebb idő .111111 helyreáltítolluk. Az ösz~zetöl1 cserepeket Pankotai Istvá n és Jakab P. Sándor
atyánkfiui adományából pótoltuk.
Azemlék-istenliszteletcn e sorok íTÓja a 2. Krón. 7.16.ból mondott bes71del: "Kiválasztottam és megszenteltem
eZI ~ házat. uzén itt lesz u nevem örökké; itt lesz (I szemem
é~ a SZÍvem mindenkor".
Nyi trai Levente

Konfirmandusok kirándulása
Csaknem egy hónappal a konfirmáció után, a Hőgyes
Endre utcai gyijlekeze/ fia/a/jai Homoródszenlmáf1onra kirándultak. A konfirmandusok /úrájáró/ Szabó G. Zsolt él·
menybeszámotÓl kflldólt szerkeszt6ségúnknek.

Június 14·én délulán négy órakor - a rekkenő höségben
indultunk el Homoródszentmártonra. Egy-két kivétellel valamennyi konfirmandus ott voll, de a legtöbben a Trefortból
jöttek. Az éjszaka elteltével vasárnap reggel érkeztünk
meg ideiglenes otthonunkba. Mindenki a szobákba ment
és elfoglal1Uk ágyainkal. Vasiunap nem mentiink sehova,
az ulazás fáradaImaiI pihenlOk ki. Homoródszentmártonról
sok helyre kirándultunk, megnéztük a helyi unitárius templomot, a parasztvárat, s megmásztuk a lalu mellett lévő hegyeI. Legmesszebb a Békas·szorosnál voltunk, ahonnan a
Békási vlltározóhoz is elmenWnk. Itt hajókaltunk is. Hazafelé menet megállIunk a Gyilkos·tónál.
Egy másik nap a közelben tévő Almási barlanghoz kirándultunk. A barlangot csak masodszori nekilutásra találtuk
meg. mivel elslSre ellévedtOnk. Vallunk Székelyudvarhelyen, onnan Farkaslakára. Tamási Áron emlékhelyére indultunk, majd a parajdI sóbánya lelé vellük az Irányt, ahon·
nan Szováta volt a cél.
A Homoródszentmárlonhoz közeli falvak közOI is meglátogattunk nél"lányat, egy délután alkalmával. Az Idő mindvégig meleg, napos volt. Csak egyszer·kétszer esett az
eső, köztOk akkor. amikor HomoródNJrdőre kirándultunk.
Igy az eső menett diónyi jég is ..szfnesltette" a túrál.
Vasárnap délelőtt Istentiszteletre mentünk, majd másnap. heUón regget Indultunk haza. Estére meg ts érkeztünk
erről az egy hetes gyönyöra. tetejlheteUen kirandulásrÓI.
Sza bó G. Zsolt

Tudósítások, hírek
SA A7. E ml~~ uI6el Aln pítvll n y jÓvolUlb61 f /!v jli16-An. VIIrnap (<: e lt 9.30-kor r('hIYIIUl~rll kenlll II Raou l
Wa lle nberg E m lékpa r k.Budllpest VII. Wt'lIIK"lényi II
~/1.A~ 1\IQlt'I~~téke1.lct6ul fl holocRust mllg)'ar áldozlIITa. . egem ezés! IJtrtotlak dr. Schw e i7.c r J ózsef
főrabbi fÓlgazgaló, dr. De m szky Gábo r flfpolgármC8le

- f6védn~k. és dr. GIRh: Ferenc, a Magyar Tudom!l.n r
Akadémia elnöke.
yos
A megemlékezö" unnepség ugyana? nap folytatódott a
Magyar Tudomán,yo8 Akad~mia d(II?t.crm~b('n. délután 3
?rakor, sok meghlVott hazai éli klilfóldi jele8 117.l.!mélyillég
Jl.!lenlétében, d r. Giah: Fere no akadémiai elnök me _
nyitójával éli sokaknak mcgl.!mlékc?éstvcl.
g
Az Unitáriu8 EgyháZ képviseletében mindkét alka_
lommai .je.lcn volt Be ncze Má rton püspök és neje. Az
akadémlll.l ünnepségen, délután jelen volt egyházunk
könyvtárosa: Muszkn Ibolya éli férje is.

r--------- --- - --- - --Sajtóközlemény

1997. július 24-én csUWrtökön t • Lengyelországba uta.
zot! Fe kete J á nos a Magyar Okumcnikus Szeretetszolgálat munkatársa.
Varsóban tárgyalásokat folytatott a Lengyel Ökumenikus Tanács vezetőivel . akik megköszöntCk a Szeretetszolgálat segítségét, hogy a helyszínre küldi az ilyen
helyzetekben már tapasztalatokat szerzett munkatársát. A megbeszélésen megegyeztek a legszükségesebb
segélyprogramok közös kidolgozásában és elindításá·
ban.
A legsürgösebb feladatnak az árv!z sujtotta területről
származó gyermekek evakuálását jelölték meg. Az akciót a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat - magánadományokból származó - félmillió forinttal támogatta.
A program összesen ötezer gyermeket érintett, akiket
Lengyelország különböző területein található ifjusági
táborokban sikerült elhelyezni.
A hétvégén OUlius 25-27.) a Szeretetszolgálat munkatársa az Odera által leginkább elöntött térség három
városában Bielsko-Biala·ban, Opolc-ban és Wroclavban járt. Útjának célja a gyorssegély programok. illetve
az ulláépítés beindításához szükséges feltételek, lehetőségek mcgteremtése volt. A helyszínen megbeszéléseket folytatott a helyszínen dolgozó karitativ szerv.ezetek munkatársaival a helyi egyházi, önkormányzatI vezetökkel. A megbeszélések témája a tcrmésze~ katasztrófa által leginkább sújtott emberek megsegJtése
volt. A kialakult állapotok megismerése után a Szeretetszolgálat azonnali segitségként • - gyermekek részére - Hepatitis B eJteni védőo l tás finanszlrozásáról dön·
tött. További akeióink sikeres végrehajtás érdekében
munkatársunk továbbra is a helysz!nen marad.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat továbbra
is számit az együttérző magyar lakosság támogatására
és továbbra is várja önzetlen adományaikat a IQ 10 20
93-3003 3003{H)OOO()()() számlasz.'\mon.
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H fR E K
1997. jUniulI 28-án konfirmáci6i
S.tCrtartAlI volt a Nagy Ignác utcai
templomban. OrbóJmé Sze nt-Iványi n ona szolgálatával. A Marosvásá rhelyrll"l Kölnbe származott Gyergyay csa.lád két ifjú t.a.da, Pite,. és
Bemárd tettek bizonyosságot hitükról éli vették magukhoz el6ször az
Úrvacsora szent jegyeit a népes család e lőtt.

•
1997. május 24-én Orb6Jm é
Szent_Iványi Do na lelkész Venprémben, kedves családi légkörben
lllegkere5ztelte J\o1olná r Attila és
Réz GabrieUa unitárius híveink
első" gyermekét. Zsófiát . A család
életére lsten gazdag áldá8!lt ké rjük.

•
Gönc z Árpád köztársasági elnök
augusztus 20-a tiszteletére adott
parlamenti fogadásán egyházunkat
Benoze MArton püspö k, az erdélyieket Szab6 Árpád püspök és András i György elŐad6t.a.nácsos képviselték.

Unitárius
vallási műsorok
a médiában
Magyar Rádi6 - Kossuth adó
..Egy az lslen" c. félóra
augusztu s 22., pén tek 13.30
szeptember 26., péntek 13.30

Magya,. 1eIeuúió - l ·es csatorna

",Örömhír" c. műsor
augusztu s 31., vasárn ap 15.30

", Útmutató" c. műsor
szeptem be r 10., szerda 1B.00
Té m a:
E n yedi Gyö r gy és a kelet-középe uróp a i unitarizmus
a XVI-XVII. századba n c.
nemzetközi k onfer encia
(Kolozsvá r,
1997. s zeptember 2-6.)

•
A Református
Vüágnöuetség
1997. augusztuS 8-20·a között Debrecenben tartotta XXI II . Nagygyűlé
sét, ahol egyházunkat dr. Murvay
Samuel f5gondnok és kedves felesége képviselték.

október 12., vasárn ap 11.00
(Nagy Ignác utca)

•

Duna Televízió

Ökumenikus kápolnaszentelés
Lakitelken

Istentisztelet-közvetltés:
szeptem ber 28., vasárnap 10.55

Augusztus 16-án dé lután felsrentelték a lakitelki Srent István kápolnát. Az ökumenikus szertartáson
a római kat.olikus, a református és
az evangélikus puspökök mellett
egyházunk püspöke Be n cze Már«m is ~wlgálat.ot végzett. Az ünnepséget kiállítások és el6adások is Id&érték.

A Szent István kápol na alapkövét
1996. október 2·án, a Mindszent yemléknapon tették le a laki telki
Népföiskolán. A kápolna feszületét
Polyák Fe ren c matk6puszt.a.i fararag6mester kónftette, melyet fl Lezsák Sándor vezette MDF-delegádó márdusi vatikáni látogatása
során II. János Pál pt\:pa megáldott.
A kápolnát CaUmayer Fer en c tcrvezte, az épitkezéllt Vankó J ózsef
lakitelki épftö"mester vezette.
II.:Z. ünnepségen Be ncze Má rton
pÜllpök mellett fele5\!ge, dr. Murvay Sámu el flfgondnok és felesége,
valamint dr. Sztank6czy Zoltá n , a
Teol6giai Int.é~et felügyelI!" gondooka
is rtll~t vett.
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Istentisztelet-kÖzvetítés.-

( Pestszentlőrinc)

HALOTTAINK
életének 88·ik évében Erdélyben
elhunyt ld. KovIIc. Domoko. nyu_
galmazon lelkész. A szerető férjel.
drága apaI, az Onzetlen és gyOlekeze-tét odaadóan szo1g1l16. lelkészt julius
50én helyezték örök nyugalomra a
nyárádgálfalvi temetőben. A mindenhat6 lsten adjon csendes pihenést a
drága halonnak.

•

Szomoni szivvel hozzuk mindazok
tudomasara, akik Ismerték Ils szerették, hogya hClséges feleség. drága jó
édesanya, nagyanya. lelkésznó, jó
rokon Urmösl Gyul émi sz. Fazakas
Piros ka életének 88 .. boldog hlI.zassB.gának 63. évében, 1997. julius 31én elhunyt. Szerene ővéit és övéi is
szerették ót. Lelke volt családjllnak. jó
társa férjének, éltetöje gyOlekezetének, lá radhatatlan mu nkása a liatlalvi.
sepsiszentgyörgyi és kolozsvár-iriszi
unitárius nószövetségne k.
A kedves Tls zteletes asszony földi
maradványait 1997. auguszt us 12-én
du. 5 órai kezdenel he lyeztOk el a ráckeresztúri temet őben, ahol a búcsú
pillanataiban a vigasztalás szavait Kászoni JÓzsel lolmácsolta.
Ez alkalomból is hozzátartozóinak
vigasztalódást kivánva hisszü k, hogy
emléke az öt szerelő szivekben ÖTÖkké élni log.

Lapzárta minden h6nap 6·6 n
"an. A kés6bb beérkezett írások·
kal surhent6ségünk csak a k ii~tke~6 h6 lap~ártáig tud foglolko~ni. Kérj ük eu a lx!k Qldend6 írásohnál figyelembe venni.
t~MW«lOS·

Prof. Dr. Nyiredy Szabolcs
atyánkfiát - a Gyógyn övénykutató Intézet Rt. elnök -igazgatóját
_ a Műveléídési és Közoktatási
Min isztérium 199B-tól 4 évre
"széch enyi p rofesszo r i ös ztöndfj"-b an részesítette. G r atulálu n k !

Zongor a hangolása és javítása
a helyszínen, garanciáva l. Pian!n6t venn ék.

Louász Zolton
Tel.: 06-24-372-343

1---------------Helyesbítés
Elöző számunk ban az Unitári-

us el6deinkró1 címú sorozatban
tévesen szerepelt a név. Helyesen: Magöcsy Dietz Sándor.

Magy.rorszjgl Uni1Uius Egyt!tz

"".....,

BeIlWl Fr.nclskl
SlerUszdli~~:

KWoni JOueI,

Muszkllbolyl. NYitflI L...-enle
SZEAKESZT6s~G CfME:
V.. Nagy lQnác UICÓI 2--1. BlI(Iape$~ 1055.

lele1anr1v. 111-2801
TéI"j9sZ~ a Magy~l!;I(SZagl (kljlánus Egyhál.
ElOlletheló:
egyhUI k6zpOlllunl-:ball, a ~IIJO(W:ban.
vagy egyIWi csel!Jlen. lkIIlálius sel jeigéve.
~I'I eiO~zlltésl (!lj: 600.- R
egyes szám ara 50,- Fl

MegleI«ik ha-.onla.
K~,ratokal nem 000,. meg és oem klJId(jM

;,m.
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HtlIlII GáspW Kft.
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