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Az igazságos lsten
,.Igaz vagy Ur am és a t e itéleted igazságos".
Zsoltá r 119, t87
Sl~zndunk

emberinek lelkUlete beteg, fertőzött, olyan,
mint egy rákos gyomor, vIlg)' egy tágult erezelú szív. 'levéktnystgei sokszor h6.tborzongaI6ak: (\ slllwd eleji 40
évben két világégés. n holocaust, n hidegháború és még
sorolhatnnm. Ertdmetlen dolog lenne vitatkozni afelett,
hogy a háborúk az ember beteg lelkének n követkeuntnyei, vngy, hogy a lélek megbetegedésé! a háborúk okozllik. A knuwlitás törvényeimI itt és most vitatkozni felesle-

ges mellébeszilé.~ lenne csupán. mert az ember fizikai és
testi életének megélési síkja II tér és az idó, a térben és
időben létező
tölt, s ennek

nnyagi világ, - lelki élele, nohn testhez kö-

törvényeitól nem egykönnyen ruggetleníti
magnt, _ megélési síkj6.t a va11is és erkölcs mezején találja
meg. Sz!jzoounk embere leki életét vagy mis síkon próbál.
ja megélni, vagy a vallás és crlc:őlcs mezején is formdalmaI.:at szít és m6sképpen akar élni, mint II többi ember. Ezért
leli beteg az emberi lélek.
Akik lelki életüket más síkon akarják megélni, :lZt
mondják és hirdetik, hogy egy felsoób szellemi lényben
való hit II. primitív lélek szüleménye, - elóbb volt a lét és
csak :lZu~n a tud3t. A hittárgY3: lsten, fikció s :lZ egésznek alany3- "Non sens", az ál1ftmány pedig alany nélkül
semmit sem ér, mert értelmetlen. UlMI, ha nincs Islen,
nincs szük~g vallisra sem.
Akik 3 vallásos élet terén kIvánnak mis utakon járni,
azok kétségbe vonják a Hit 'nírgyának tulajdonságai t, mindenhntóságát ts tökéletes voltát, jó, igllZ és irglllmas létét.
A két csoport között semmi kU1önbséget nem látok, vétkes mind a kett6. A porszem h'izaMS3 ez a Himaláj3
ellen." A gyenge, II tökéletlen bírálata 3 lökéletessel szemben. Az els6 csoportbeliek legalább bátran ki mondják,
hogy lsten nincs ts nem is hisznek benne, de :lZ utóbbiak
h3dat üzennek neki. megbfrálják és lekicsinylik lstent!
Amit pedig a leggyakrabb:tn von m3 kétségbe a mármár agonil.Úló lelkülelú emberiség, az nem mis, mini lsten
ig:lZstlgossága.
A minap igy panastkodott egy barátom: vagyonom
veszend6ben. munkám gyümölcse a mást. egtszstgem
mindinkább felmondja II SlOlgálatot. Keserves az én életem. csuk tudnám mivel érdemeltem ki, hiszen egtsz életemben becsületes volt:lm. Az lsten is elfordult t6\em. iga·
uáglal:lt\ velem szemben. Kesenl lélekkel. csalódottan
néztem r:l és :lZonnal nijöuem. hogy ennek oz embemek II
hite nem más. min t ~zoppanbubon!k ts ő is :IlOn nngyszá-

mú emberek közé tartozik. nkik ál\nndónn bírálgotják ts
kétségbevonják Isten igal.Ságos voltót.
Sajnos még mi"rlig nem jöttUnk rá nrrn. hogy mi múlnndó és gyllrlÓ en,,,,-. '< hivntlnnok és méltntlanok vngyunk
llrra, hogy 3Z Örökkévalónak ts 1ökéletesnek legsunlebb
tu lajdonságnit dicséret, csoWllot és ámulnt áhítatán kívül
még csak njkunkra is vegyuk. Még mindig nem jöttünk rá
arra, hogy vannak dolgok, melyek túlesnek o tér ts ídő
hotárain. Az igazság akkor is igazság marad, hu elpusztul
3 világ, a jóság akkor is jóság lesz, hu elvész :lZ élet, é.~ a
szépség akkor is szépség marad, h3 már nem lesz semmi
sem, ami szép lehetne. Az embemek rá kell jönnie, hogy
c16bb volt :lZ igazság, miel6tt világ lett volno, - a jóság
nem az életből sz.:innll.zott, honem fordítv3, s 3 szépség
már akkor ébren volt. mikor még a Chaos lehunyt summel álmodott. Mindezek a gondolotok Istenb61 sz.:irm:lZnok, vele egyidősek, a7:lZ mindig voltak, mindig lesznek,
mint nhogy lsten mindig volt és mindig lesz.
Ig:t7.Ságt3lan :lZ Isten'? Nem. Testvéreim! Isten változat·
lanul igaz, mi emberek v3gyunk igazságtalonok. Mert IUlajdonképpen mi is :lZ igazság?
"A három önérték, vogy legf6bb eszme egy!ke a ~ág
gal ts o szépséggel egyOtt s a megismen.:s cél~a. Az !gazság érvényes okkor is, hn senki meg nem !smen, vagy nem
gondolja."
Thlajdonképpen csak ez az egy ignzság !él~zi~. a lö~bi
az emberek álml vélt és kretllt ig3l.Ság. HDJóh!Sumuek
abronk lenni, ezeket is nevezhetjllk igo.z.ságnnk. de euk
mind relnt{vok. viszonylngosnk és eltörplllnek .vagy éppen
megsemmislllnek oz isteni igazság mellett, II.letv~ .csak
anny ilmn ig3Ulk. omennyiben megegyeznek oz !stem Igazsággal. Lehet tehát oz embemek igoUl? Igen. ha
igaza ugynn!lZ, mint Istené.
A nogy tévedések és tévútra térések . akko.r történo
nek amikor nz emberek a soját ig:lZukal mm6síuk abszol útn~ s ez autom:uikusnn helyt ad II következtetés~ek :
lsten igazságtalnn! A szubjektív. II rel~tí~ igozsóg tlábal alá
nkllfják toposni az objektív, az abszolullgll2.Ságol.
A fentebb emlitett pan3szkodó emberben sojnos .önma.
gunkro ismertlnk . KérdezOnk tőle és tolálv~ érezzük tmno kérdes:..Embcr. ~a
g unkot • oh . mintha nekünk LS szóInn
. " lé b ol azazert
életed napjai tele vllnnnk gonddal. JnlJa s alJ·
ked
van mert Islen igazságtalan? Hál nem éppen ő adott ne
lelkiismeretet és $Z.llbad nkllrtLlot. hogy általuk meg vn1ó ,

•

•

I

,ítlid lstcu orlil1igát 6 meunyol"Sl,;'iggá vdhoztnsd földi éle·
ted',> S e7J'n i~tem :lJilndékokknl lIem éppen IC Ember épí!elled k, :l nwg:ld s7 1már:! u pokol I'órtelmell? 1lirsoonlmi
életed k. nIkOlIn oly:mná. oogy gyúlölet benne :I JChzó és
hm"C nz élctelem? Nem tc vugy :IZ. :lkl még m:l is sUket :I
n:lgy szoci~lis Innrulsm. mely testvériséget hirdet? S IlléShogy ig:l1~~:\gt:llun ul; lsten!
Tudod c Ember. oogy h~ nem leuck volna háborúk :l
vil:ígoon, ma nemesnI; minden fIl1ub:l11. dc nllnden utc:lb:ln
mukQdhetne egy kórház, a gyógyszerel; korlátlanul állh:ll·
n:lnal; ul; emberel; rendell;e7.ésérc, s mven é,·cs kor.lu túl
egyetlen embernek sem I;ellene dolgozni? S hogy sztíl;ÖS:l
kenyér azért lsten ig(lz.~ágt:llnns:igg:ll vádolható? Hát nem
al ember nórja a búz.~t a tengl' lbe, hogy :ír:! ne e.'i.~él; a
tőzsdén. h~t nem az ember :l lyukas zs:íl;, aki :l mng:l
kénye-kedve szerint l'I~ndczi d lsten dr:lga aj:índékiit, a guoon:ll'l
A

Jól gondold meg hát Ember.
silgtn!:m a7 lsten!

midőn

Idmond:lmíd: igaz-

A te ,él t igazságod hami~, ugyanis csod:í.kat v:irszlstenlŐl. AZI ,':Irod. hogy lsten egycsapásra agyonvágja ellenségeidc t, utadba ezres b:lnkókat cjtsen. egy 1eheleuel adja
vis,<'.a egészségedet és rcprt.~c szádba :I sillt glI111mbol.
Mindezel; után vál1adra veregCSSCn és így SZÓljon: neked
volt igaz.:Id!
Ii:ít nincs igal:;ld. igazs:ígodnt csak te véled igaznak. ugyani s ISlen nem csodákku l. l\:Inem tö kéletes tÖlvényekke1 kOnllúnyOl:za nl Univerzumot V;iry Albelt irja:
"Az ig~zsng. mint mag:l:1Z Isten~ég öröl; és vúltozh;lt;lt1an.
Voll, van és lesz mindörök ké. Csak az emberi S7.emek hom~lyos:Ik :I tisztánl~táshoz. Ezért van. hogy ember és igazság nem mmdigj:imak egy ulon".
Igaz vngy Uram

é.~:I

to.: ítéleted

ignz.~ágo~!

A megismert ig:lzsngo! fogblJ:I magáoon az itétet, s ez
:Ikkor igaz, ha megfelel :lZ igaz.~ág kritél;umninak. lsten
ítélete CS:Iki~ igaz !ehet. hiszell lényege. tulajdolIsiiga az
a~7.olul igaz...ág.
ISlen mindig iga7~~5gos;m íléli meg cselekedetemkct.
Atyni szíve boldog:lll rcpes, ha jUlalrnm osztogmhm, "Men nem igazságtalan az lsten. hogy megfeledkezzék n

eselekedetcitekr61 t.\ n S1.cretetr61. melyet tnnuSitonak Jl
Ó neve Iránt." (Zsid . 6, IO/a .)
Pál apostol nllgy lS=t sz61. amikor ezt úja ' .. I ~ten
meg~zel mmdekinek az ö cselekedetei szerint. :I j6kat
meSjutolmllzza, :I gonosUlk:l1 pedig megbünteti, mert nincsen .az lsten elÓIt s7.emélyv!llog:ltá.~" (ll, Rom . 6.(1)
Eötvös József e gondolotol igy fejezi ki: .. Az lsten oro~ké
ig~~gos, elötte nincs különb$ég szeg~nyd; és guzdngol.:.
gyongék és h al olmn.~ok közöt!, ó 16tj:l a s'd vcket!"
II

M~e~őn vé lt ignzs~god illuzórikus kritérium:linak megfelelo Itéletel mond:lnnl az egyedül ignzságos lsten felól.
előbb keresd meg gondjaid, jlljaid v:l16s ok:lt. Mmdcn hol
~le~~l1~á~()(1 a túrsnd:llom~a~. az emberekben. az egyedül
üdvozlto eszmékben. s fokent önmng:ldban, csak eg)'edlil
Istenben nem, Hidd cl. a tc fáJd:dmud neki is fáj. Szerető.
de szigoni Atyád 6 neked, s ha vétkezel. legyen biito!s;\god elviselni ;l jól megérdemel t biintetésl. :lmit r.ld ~zab:ll
lsten.

Mert "Igaz V:lgy Urrun és n tc ítéleted igazs~gos!"
Szabó Dezso is irja: " ím e felf:lbdtak n beteg napok S a
bélpok los tŐl1énelem irtózatos fekélyeket rág :l7 lsten képmására. Oly:ln nehéz mát e ipel a lélek, hogyeleJtene al.
örök dolgokat, Pedig mit ér az, mi elfér muló napokb:ln.
mint p iszkos pénz n z..~ebben, és van kewete és Vim vége
és nzlán soha nem lesz többé?" Ilyen örök dolgokat ejtiink
el. veszítünk el, runi l; or elvaku ln:lk hiú szemeink. :Imikor
lassa n megh111 ifjúságun k és ót, a fényese!, a nagySlenil. az
egyedül ig:lznl soha nem nem lútjuk.
Fordít.~ul; feléje tekinletünket minden időben és 15ssu~
meg :l nagyszerut, :I fényeset. magát (IZ lsten! Lá.'i(1 meg
ember. ismerd mcg ember lsten ig;lz..~t, kitépve beteg szívedből. Lényed átszellemülten zengje :l felismerés öl'Ömében :l nagyszerű igét: .. Igaz vaj;y, Umm és a te ítéleted
ig:lzs:ígof'! Hogy is mondja KATENK ? Mit ér!.;.._? :17.011,
hogy lsten igaz?
- Azon, hogy lsten igaz. azt értem. hogy Ő nenl h:lgyj?
a jót jutalom nélk!!1. a roSSz:lt pedig bllntcté.~ nélkl;!. O
nem nézi :17. ember állapotát, sziilctését vagy rangját.
hanem tSnk tellcit és mindenki t ;!Szerint ítél meg!
Ámen!
Rázm nny Csa ba

Hamva s Béla

Scientia sacra
(részle t)
Aki az Is.tcll országAn dolgo~lk, nem
az il!~szolgáltat.lrs, hanCll\ a könyij..
rillet (lteued) jCh'Yt':bcn áll. Nem ilé!.
hanem szerel. Nil1<:s szó bünről.
hanem elt6telyed~1. Aki ar. egyetlen
azonos..~ot fc\i!;llleri. az i~gol i,..
mcri fel, az .igazság LX:dig felszabadít",
ne nincs nehezebb. minI 3Z e mberben
~ biinlelcm;(:g tud8tát (clébrcsztcni. A
kurrupdó a7. emberI demora1i7.álta, és
ncm az a nehé?. hogy t;'.:-.talalanm\ leli.
h~ncm hUIIY clke;ull<': magát il \Ísl.táta.
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lansagban jól t':re7.l1i, sót clkeWetl az
ébrcszlÖ ellen eUemlllást tanúsitani és
cllenszenvct érem;' t':s mcgtallulta,
h\>gy ömnal!át ebben a sl.ennyben iga·
wlja és megvédtc. Rest!>égböl és gyá·
vaságból különös gyönyör lett !<I.ámara
C~'Yrc jobblU\ mcgkoslosodni, ~ a tiS<!!·
táta~Ln>'ág LL1~r !"'Yiinyör leli é~ é des, t':s
már elméleteket kohol, hogy ez mimiig
igy \'(lit, és igy is lesz. sQl Clmek Igy is
kell lennie. é~ fanl3rnm ét) eiméről és
lllurálról é~ el!é~zsi;gröl bcSJ.t':lni.

A világ korrul'ciól1l épült. A próféták
az embert fiJlledt buvóhelyéröl meg·
pr(>l)álták korbáccs.11 kiiizni, A nt':p a

prófétál, dHhétlll ft': lt, ~1l1 még tistt~ltc
ís öket, uehogy Vill'kából mc", kelljen
mozdullIla, J ézus ~ ember iránt ncm
igényeket (jmaSltott és nem k ~vet(.~
It':sl. nem ösztö kélt és nem bllZdl~OII...
mert jt':zus nern ~z ~karntol ~61~toUa
Illeg. han em a n!"p .-remét rnl'J,.'1lYltOI~
valamire. amil az ~ddig nenl IdtoU
(IJrllnner).

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben
II JtiifJdJu:r6ilxn SOrTJXaJOSfll1 adjuk kriX'"e IÍlcso Zoltán
,,/16 At)dl/k "-rol s::tí16 rikksolV:mttfJ ItlPUJlk htudbj(lill.
ll,cso Zo/táll. apai liszrDl UJliM";lt~ csa/túlb6l sWIllza·
~ m1A)'i íro, sziilddt 1936·bml Kolo~$lJmvlt. il iommunl.l/a Il7Illszer elleni düfksze,"tJd.l'(/&'11 1932-1954 kö·
mti biktiinhol ült. &ü1őválfJsábtlll VlÍ'CJtC a IIU/grtfr illJ'
da/om uakot. SZer}lC;;zt{/, mfífimlit6. Ird Int. 1986-/61
SVt~/(),"Ságb(l1l 8. prfSÓittrluÍll1 1"6;zt Vt'SZ (I~ fltt(mi IIh&~Vlr I'IVIINálls QyüldlClidl"-' mlwkájábtlll. 1994-1{// or·
s:mgos felüCJviő, lk "G Ké'.;e" dmű lap fddlls kiadÓja.
Mi IiIJdnk'1"61 .'.ooJó eJllu!krd6;i.i dJ/xIl /I lapoou jc/e>ltdt
/1118. 199';-1996-6(1n. (Szerlu:;ztfísfg)
Ne mondjatok el egy miatyánknyi idő alan a MiatyánkOI: nem tudjatok felfogni mondatainak mélységél. magasságát, igazságat, értelmét. Jó, mondjátok
el egy miatyánknyi idő alatt közösen a gyülekezetben
istentisztelefen, de aztán ,,menjetek be a ti belső hazalokba", ahogya Miatyimk szavait ajkunkra adó
Mester meghagyta, s ott mondjátok el még egyszer
nagyon lassan.
És figyeljetek.
Igyekezzetek érteni és érezni, mi mit jelent, mit
miért mondtok, mit miért kértek Istentől a Miatyank
gyermekkorotok óta ismerős szavaival. Igyekezzetek
áthatolni a szavak burkan, bejutni bersejükbe, felfedezni a bennük rejlő roppant dimenziókat. A Miatyánk nem varázsige, amelynek puszta ki- vagy elmondására bekövetkezik valami olcsó csoda: a Miatyánkot meg kell fejteni, egyenként mindenkinek értelmezni kell a saját maga számára - s akinek ezt
valamennyire sikerül megtennie kegyelemből, hit
által, annak számara a csoda bekövetkezik. Azt egyszer csak eltölti az a borzongatóan nagyszerü és lélelmes érzés. hogy részese a kijelentésnek.
Fontos tudni, hogya kijelentés nem szükségképpen szól azonosan az egyes elmékben és szívekben. Ez nem azért van, mert lsten mást jelent ki magáról az egyiknek és mást a másiknak, hanem azért,
mert a végtelen nagyság nem Jér bele" a véges emberi e~mébe. Ki ezt lát '!leg lsten végtelen nagyságából, kl amazt, és senkt nem mondhatja ostoba, sőt
bOn~s gőg nélkül, hogy mindent lát. Az in (s még
néhany lapszámunkban) következőket tehát ne úgy
értelmezzétek, hogy én ,,megmagyarázom" nektek a
Miatyánkot, hanem úgy. hogy megosztom veletek
aZI, amit nekem sikerűl t értenem és éreznem belőle.
.,Mi Atyank, ki vagy a mennyekben". Ezúttal erről
lesz szó, az ima első szintagmajáról, a megszólitasról.

Az

kezdettől

fogva világos mindannyiunk s:uimara
hogy az itt megszóliton valaki: tsten, lsten. akit a Mi:
aty~nk szavait ajkunkra adó Mester Igy határoz meg:
,,akI a mennyekben van" - akinek tehát legfontosabb
vagy legjellemzőbb tulaJdonsága a hottéte. Isten hollé~ét tudni, pontosabban sejteni ezek szerint annyi,
mint a legfontosabbat vagy a legjellemzőbbet tudni,
pontosabban sejteni magáról Istenről.

Hol van lehát ,,a mennyek"?
A Miatyánk első elhangzáSának le"
és
Mesler és tanCtványai közöttünk
i:n~k, a
menny fogalma egyértelmü volt: az a hely ~m"ela
maga~an fenn van a fajunk felett, a földel' . t Y

jArá=k

befed? égbolton IUl. .Ott trónol lsten, s min~~~~~
szemey::I onnan "_éZI cseUés-botlásunkat and"
Ez a vl~agkép" t(J~rozödik szinle az egész klas~Zi~~~

egyházI képzomuvészetben (a középkor végétől t _
mészetesen már nem mint világkép
~r
konven "ó) d
'
"em minI
CI . e a keresztény hitvallás lelmé
:nennyekbe".. ..onnan lészen eljövendó· jelképesn:, ~
J8zésekben IS.
Ie

h,...

A !'lenny«:k azonban: többes szam. Ami, ha II
l:tS~lk, arra. IS utalhat, hogy már az ókorban és az~~

lan 1$ ~okálg voltak tudós emberek (inkább filozófusok, mint asztr~n6musok), akik bizonyos módon tag?ltnak gondoltak a világ égi felét: külön ,,szférakat"
kepzeltek el a hold, a nap, a bolygÓk és az áll6csillagok pályai számára, s ezekben és ezeken túl véltek
helyet találni az angyaloknak, az üdvözOlt lelkeknek
é~ ~stennek. Ez a világkép nyer nagyszabású költői
klfeJez~st a Dante-féle Isteni szfnjátékban, de - közelebbI példával - ez tükröződik "Fönn a csillagok
felett" kezdeIÜ egyházi énekünkben is (természetesen szintén mint konvenció).
Mind a két elképzelés önkéntelenül korlátozza be·
határolja Istent, fe~ére redukálja lsten Végtelenségél:
az ember egyszeru tapasztalati világának "felső felé·
re". Elég csupán annyival többet tudni a régieknél,
hogy a föld gömb alakú, s ez a fél végtelenség máris
kiterjed, kitágul tudatunkban, kiteljesül egész végteJenséggé: a földön mindenhot a menny van a fejünk
főlött, a mennyek tehát - a világmindenség. A tegnapi és mai, a holnapi és holnaputáni, a mindenkori tudásnak feltáruló, az egyre behatóbban megismert és
egyre titokzatosabb univerzum. "Mi Atyánk, ki vagy a
mennyekben", mondjuk, s ezt ma úgy értjük,
úgy érezzük, lényegesen gazdagabb tartalommal a
hagyományos szavakban: "Isten, aki betöltöd a világmindenséget".
Tanulságos volna elidőzni annál a fentiekböl adódó
gondolaInál, miszerint tudás és hit nem csak nem
összeférhetetlen, de éppenséggel egymást segitő
müködése szellemnek és léleknek. De em31 majd
máshol és máskor. Itt és most röviden még arról,
hogy lsten végtelenség ének ez a megkettözése,
megsokszorozása nem ves zi·e el tőlünk az ő közel'
ségének, személyességének, gondviselő atyánk vol·
tának megnyugtató érzését.
Nos, itt csak vallomást tehetek: éntőlem nem veszi
el. Nem hiszem, hogy ma kevesebb b;zalo~ma! fordulok hozza, mint gyermekkoromban, amikor jóságos, fehér szakállú bácsinak képzeltem el, s azt se,!!
hiszem, hogy benne kevesebb a. képess~ és a har
tandóság meghallgatni engem, valaszolnt nekem. tofődni velem. Sőt úgy gondolom: bizonyosan sokkal
több.

UNITÁRIUS ELET 3

Szenteltessék meg a Te neved
Mindjárt a megszólfláS után (-!AI Atyánk, ~i vagy ,8
mennyekben") roppant eg~zeru. c~a~ néha~v 5ZO:
ból álló mégsem mindenki előll "Y1lvanvaló ertelmu

kéréss~1 folytat juk a Mestertől tanuli imát: ..szentel-

tessék meg a Te neved", Első kimondás!a, hallásra,
utánagondolásra ebből csak egy dolog világos: hogy
akiről iti sz6 van, az - Islen. De miért az lS neve
szenteltessék meg? Es hogyan szenteltessék meg?
Vannak akik valami misztikumol sejtenek ,p Te
neved" kifejezésben, én inkább költői fordulatot sej-

lek: lsten neve tulajdonképpen magát Istent jelenti.
Mini amikor a hatósagi közeg azl mondja: ..a király
nevében" vagy "a törvény nevében", ami annyit tesz:
a király parancsának. a törvény ető!rasanak megfelelően. Vagy mint amikor a diplomat~ azt. mondJa:..'.kormanyom nevében~, amil úgy kelJ erten.l: az I!Jeto kormány megbízásából. Izraelben élő bara~0n:'!ol tudo~,
hogy náluk, akiknek nyelvében és kulturáJaban ~. ~1lágot teremtő és fenntartó legfelsőbb lénynek kulon
személyneve van, amelyet kimond~anl tilalmas (az
jsten" jelentésű héber szó a legfelsobb lénynek nem
~ kilétét, hanem a mivoltát jelöli, mini Péternek
vagy Palnak az "ember"), olyan beszédhelyzetekbe.n,
amelyekben mi Mlsten"-I mondunk, gyakran haszn~l
ják ,,a Név" kifejezési {"a Név áldjon meg", a "a Nev
legyen veled1·
A Miatyánk második mondatával tehát azt kérjűk
Istentől, hogy ő maga szenteltessék meg. De hogyan? Mit jelent ez?
Gondoljunk a ,,szenteltessék meg" kifejezés pontos jelentésére: "valakik szenteljék meg". Nemcsak
magyarul elemezendő ez igy: a Mi~!yá.nk mind:~ altalam ismert nyelven vagy szenvede, vIsszahato Igealakot használ (maga a bibliai görög szöveg is), vagy
jelzős szerkezetet (például: ,,helgad varde" ,.azaz ,)egyen meg szentelt"). és min~egyik nye!vl .. alakzat
ugyanazt az interakciót jelenti két . fél kozott:. Mert
nyilvánvaló, hogy a megszentelteteshez kelto kell:
valaki vagy v alami, akit vagy amit megszentelnek, és
valakik, akik ezt teszik. Megszentelünk például egy

ünnepet: unneplöbe öltözünk. ünnepl asztalhoz
ülünk, templomba megyunk s ami lontosabb minde.
zeknél, aznap valahogy nemesebb érzésekkellelunk
el, mint máskor, Jobban szeretjuk egymast. mindenképpen emelkedettebb lélekkel élünk. Eltol
ünnep az ünnep: hogy megszenteljük. Da miképpen
szentelhet jÜk meg Istent?
Semmiképpen sem úgy, hogy mi, emberek nyilvánit juk őt szentté vagyelismerjük az ö szentségét. Ezt
értelmetlen volna őtöle kérnünk. (,Mi Atyánk , szenteltessék meg a Te neved"): Önmagunkat kellene biztatnunk rá. De ez megintcsak értelmetlen volna, hiszen
a mindenható, öröktöl fogva való lsten nem szorul
arra. hoy mi ,,avassuk" öl szentté: ö szent attól függetlenül is, hogy mi mit tartunk felöle vagy mit mondunk róla . Ha tagadjuk Istent, nem ől laszt jUk meg a
belé vetett hit erejétől. Ha pedig káromOljuk Istent,
nem öt foszt juk meg szentségelől, ez egyszerüen lehetetlen számunkra, hanem magunkat szennyezzuk
be. Ha azonban lsten öröktől fogva való szentségél
felismeqük, s ennek ismeretében, tudatában, átérzésében az ő szfne előtt (azaz mindig, hiszen mlf'ldig
olt vagyunk) igyekszünk úgy élni, úgy Viselkedni, úgy
szólni, úgy szeretni egymást, ahogy ezl ti elvárj3. tő
lünk, s ahogy tulajdonképpen magunk is elvárhatjuk
magunktól - nos, akkor megszenleljük ót, mini ahogy
megszentelfük az emelkedett lélekkel megOI! ünnepet, némiképp fölébe kerekedve eredendö gyarlóságunknak.
Szerintem ezt kérjük Istentói , egészen pontosan
ennek a képességét, amikor azt mondjuk: ..szenteltessék meg a Te neved', Mintha kissé feloldva a Miatyánk tömör fogalmazásat, Igy fohas zkodnánk~
lsten aki betöltöd a világmindenséget. aki teremto
;tyánk vagy, segíts minket abban, hogy '!le~sejtsük
a Te nagysagodat, megérezzük a Te örőktol fogva
való szentségedet, s igyekezzünk felemelkedOl hozzád".

(Folytatjuk)

,\ h(ll1lur\,d~zc"ln\árto"; Icmplurn n~piai"kb~".
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Kö rkérdéssel kellene kezdeni, legalábbis a közeiben élő, elérhető "atyafiakhoz": hogy honnan veszik ilyen vagy olyan (pontos-pontatlan) adataikat? Nem akármilyen kivá16ságr61 van szó. Bogáti
Fazakas Miklós vaja az 6 becsületes neve - iskolamester, pap, igazgató, akiró1 ezút tal sz61ni szeretnék, nem csupán a bibliai zsoltárok el ső verses fordítását hagyta ránk, hanem 6 lehetett - ő volt az
első igazi erdélyi poéta, mi több: a legjelent.8sebb
magyar szavú lírikus Balassi Bálint előtt.
Még a hatvanas évek elején rábukkanhatott, aki
kereste, az Akadémiai Kiadónak (IGaniczay Tibor
szerkesztésében megjelent) A magyar irodalom
történetében. Pimát Antal szerint ismereteink homályosak és ellentmondásosak Bogáti Fazakas
Miklós életér61 és munkásságár6I, s már itt olvasható a feltevés , miszerint két Bogáti Fazakas Mik·
lós író létezett. Azóta sem oszlott el egészen - főleg
életér61 a homály. Szaporodtak a változatok, a ta·
lálgatások arról, hogy a XVl század közepén
(l54B·ban val6színűleg Thrdán) született Bogáti
Fazakas Miklós lehet-e egyszerre annyi minden és
annyifelé: dési oskolamester, a tordai unitárius iskola els6 igazgatója, lelkész Szentdemeteren, s
ismét Thrdán, aztán a kolozsvári lényes nagy
schoJának" igazgatója. Vallási meggyőződése miatt
Baranyába menekül (Szinnyei szerint - Magyar
trők, I. kötet - elóbb Szolnok-Dobokába); a pécsi
unitárius központnak és szabad szel1emnek köszönhetően készü1 el három vallásos tárgyú milve,
verses parafrázisa, hogy aztán Homoródszentpálon
vállaljon udvari papi állást, végül visszaköltözvén
Kolozsvárra prédikátor legyen, és saját hittársai,
az unitárius egyház hivatalos vezetÓl, élen a püspökkel, hallgattassák el a radikális lelkészt. Végleg? Akkor ugyanis, 1592-ben - évszázadokra - el·
tíinik, a neve... Számomra a legrokonszenvesebb
(,.Ecce poeta: egy igazi köl tő lép elénk a messzi
múltból") és a leghitelesebb Bogáti-kép Dán Róbert
kutat6-értelmez6 munkájának köszönhető, aki az
unitárius lelkész megtett életútját és szellemi ki·
bontakozását, a maga korában egyedülálló teljesít-.
ményét a hitújító és példakép Dávid Ferenc sorsának 1579-ben bekövetkezett tragikus fordulatával
hozza összefüggésbe. Szerinte Bogáti Fazakas
Mikl6s val6színilleg 1592 nyarán halt meg. De
akkor mit kezdjünk azzal a versével, melynek záI'Óstrófája alapján 15g8·ban még élt, vagy al. újabb
feltevésekkel, hogy megérte a századfordul6t, sőt
1607.ig is kihúzhatta? (Múzsák fellegvára, Kriterion, 1977.)
Egyelőre

elégedjünk meg annyival, hogy kora
legm(iveltebb elméje volt, akiben szerencsésen
megfért a hagyományokkal szakító teológus és hagyományokra épU6 költ6. A régi magyar irodalom
elképzelhetetlen nélküle - jóllehet Féja Géza
Régi Magyarság cfm(l irodalomtörténetében meg
sem említtetik a neve; B a sok történeti ösz:szegz6 munka, szakmai vá1lalkozás közül még

csak egyet említsek: A húszas években Horváth
János A. ~g>:ar Irodalom fejlődés/örtene/éberl
(~adéffilal ~adó, 1976) Balassi Bálintnak II
konyvoldal ('!llntegy 24 gépelt lap) terjedeimet
szentel anél.~ü1, hogy :- a nemzeti nyelv terfoglald._
sa vagy 8: ko1t.?i sUl kiképzése során _ megernIIte.
né Bogátit, mlI~t elődöt. Habár Horváth érvrend_
szeré~ a Bogáti eltGnése, fel nem fedezése, s megann)'l szomorú .véletlen"', vagy akár a Balassi koltészetével párhuzamba hozható _ vallási és világi
érzés, hang ötvözete mind-mind belefért volna.
A verses krónikák és bibliai egyéni hangú Ura
született. A magyar nyelvü müköltészet és a Szép
~agyar Komédiával a magyar dráma megteremlő
Je ő. Előzménye~ nél~ü~ vajon? (Nemeskürty István négy BalaSSI sort Idez, melyek szó szerinti fordításai egy Regnart- "slágemek"'. De ugyanúgy, a
hollandus Janus Secundus Júlia-ciklusának hatására lesz Balassi Annájáb6J Júlia; a táncoló Anna
em léke is átvétel.) Tízvalahány költeménye Secundus és újlatin költóK verseinek átdolgozása; persze
az elemi erővel feltöm élmény (tavaszi táj, lovak,
fegyverek, a hódító török) 6szinte, hamisítatlan
magyar versekké lényegíti az átvéteit.
Bogáti zsoltár- és Énekek éneke parafrázisának
kiemeit és összeillesztett részeib61 ha nem is lehet
olyen Jírai önéletrajzot'" szerkeszíeni, mint Balassi
esetében - az új hangütés, a tehetség kisugárz6
ereje nyilvánvaló. Az el sőség. Most nem a fordft6ra
gondolok, aki negyedszázaddal Szenczi Molnár AJbert előtt elkészült az első teljes magyar zsoltárkönyvvel (ráadásul nem németb61 fordított s nem
francia mintát követett, hanem több görög és latin
változatb61 válogatott, és az ismert magyar dallamokra fonnálta az éneklésre szánt verset). És nem
sorsolom fel a, jórészt korábban keletkezett, világi
tárgyú krónikás énekeit, széphistóriáit annak a
termékeny, sokoldalú talentum nak, kinek neve
antik eredetű verses históriákon és teológiai értekezéseken bukkan fel; sajnos, még ma is kiadatlan
kéziratokon. Hanem a Balassi e.16tti magyar költészet elhallgatott tehetségét szóUtgawrn ,p.z éji homályból", aki...
Méghogy Balassi Bálinttal emlegetni 6t?!... Igen.
EI6 a bizonyítássalL. Az érvek helyett nem kevesebb amivel szolgálhatok: az eló'került - el sem veszett, csak elhanyagolt, közzé s közhasznúvá Ile~
tett gazdag _ életmílveJ. (Mid6n "ma8Y.ar zsoltárai
1977.ben négyszáz év múltán el6ször Jelentek meg
kötetben: Dán Róbert, a szemrehányást elnémítva,
r~ongással írta le, hogy: "mé l tatlallu~, elfcl~dett
költészete váratlan fénnyel ragyog fel. A VISSZhang, s a folytatás még várat mngárnf)
Egyedülálló eset volna a Bogátié? Né.zzunk
hátra és magunkba. Valamivel túrhetöbb allapotokra és szerencsére lett volna szukség ?hhoz,
hogy kedvünkre gyönyörködhessünk valamiben ami mindig is a miénk volt, legfeljebb ne~ volt tu:
domásunk róla. Kezdjük talán egy Babltsrn valu
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hivatkozással. Ilki 1924-ben sOrgeti , hogy ,.össze
kell foglalni :I Balassa (!) körül rajzó kérdéseket,
IIZ \\inbb történeti kutIJtások fényében", majd eljut
odáig, hogy .JI végleges Balassa számára pedig
akadálytalonabbul olvashat6vá rekonstruált szöveget szeretnék." Pedig hol álltunk akkor még a
véglcges Balassi Bálintt6l! ... Mielőtt csodálkozni
kc,,-dcnénk, vagy egyéb mulas,,-tásaink jutnának
es,,-Onkbe. egy kérdés: a "nemtelen célokra" kihas ... ·
nált, kijátszott nagy (rók - az örökké kisajátítható
hagyomány - miatt kell-e jobban aggódni, vagy a
Bogátiék korába visszakanyarodva: talán a nyomtatott művek elszaporodása miatt? A hábonik, II
puszUt.is, a hnnyag(on)ság mellett Horváth János
ebben látja a fő okot.: a közemlékezetb61 elt(íntek a
kéziratos irodalom remekel. Káldi )liteire méltó
ember~-re hivatkoúk, aki még látta a bibliafordítás nagyobb részét. Szencú Molná r 1610-ben már
azt frja, hogy soha kéziratos magyar kódexre nem
akadt. Még nz emléke is kiveszett a hajdani kéziratos irodalomnak. (~Vólta nak , vólt.:lnak (... ) magokkal egytitt emlékezeteket is eltemette a ves ,,-edel mcs ido - sóhajt fel Bod Péter 1766-ban. ) Ezek
szerint nemcsak a torok- és tatárdúlás az egyedüli
"veszedelem", hanem az irodalmi tudat fejletlen allalMlla is. A re.fomláció - kis túlzással hangozt.1tott
_ legnagyobb érdeme, hogy Jelfedezte az nnyanyelvet."
S egy olyan rendkívuli alkotó esetében, mint
amilyen Bogáti Fazakas Miklós volt, aki prédikátorké nt is kie melkedett a nehézkesen teológizáló
antitrinitárius és szombntos tá rsak közti!, a világi
mŰ\'eltség es a született szépír6i hnjlam meghozta
a lIem-volt-még termést. A zsoltárok eredeti jelzőit
képekké, hasonlatokká bővfti; az áhitat felke ltése
helyett tudós módra az ótestalllentumi zsidó történelem belső osszefuggéseit keresi. de a maga érl.ésvilágat is belefoglalja a strófába. Azsoltárkönyv
egyes kéziratokba n fellelhető címe is jelzi a szubjektív szertöi szándékot: MAGYAR ZSOLTÁR. Kit
a ... údőltbeli históriák értelme szerent kit.lölI.b-lIülilllb magyar ehes lIótákra, az lsten gyülekezetillck
jauára forditott Bogáti Fazoltas Milllós. A versformók - a felha sznált dallamoknak megfelelően - a
XVI. századi magyar költészet szinte teljes készletét feloleIik. (A sokféle hnnglílyos strófaszerkezet
mellett n trochaikus ritmus is megtalálható). Az
tnekek éneke parafrázist kommentáló keretból kilíínik, hogy Bogáti ismerte a verseknek a bázeli
szabadgondolkodókt61 szúnnuzó profán értelmezését, de mint teológus az Újswvetségre támaszkodó
allegorikus interpretációt is stem előtt tartotta Az
ókori verseket "virágénekekllek~ nevezi' fordftás
közben - ezúttal kerülve a terjengősség~t _ nyilvá~ felhasználja a szerelmi líra hagyománYllit. Itt
és Ilyenkor tekinthető Balassi elődjének, újító társának, aki ne k szerelmi költéuetéró1 hányszor lefrták, hogy új mindenhez képest, amit a korábbi magyar verses emlékek jelentenek. Ámde hol vannak
ezek az "emlékek"? A szerelmi líra hiányzik.
El\ne~ okára talán rájovünk a Balassi ilyen tá rgyú
verselt ~acosan védő Rimaynál is kés6bb, azok
ellen, ak,k (Balasai szavaiva\): "engem való rágalIllazásokkal nyelveknek hegyeit is fenik", akik "nz
~

.~.
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sterelem argumentumában való énekének munká.
já~" nem javallják., s6t kárhoztatnák _ nem úgy,
mmt "nz egyéb mm?';.n nemzetiségek nyelvén irt
has~nló mun~kot IS, A népköltészet maradva_
nyalVal sem du;sekedhet~nk e korból _ bár virágé_
nekek ..létezé,sét feltéte.le"-I a könnöcbányai táncszó
és a Zöldván ének ("zöld erdő", "piros hajnan.
Bog~ti J!:nekek éneke parafrázisa valahogy igy
hangzIk:
"Kedves tavasz vagyon, a föld most nyílik fényes virágokkal mint hízelkedik
'
•
A. fige megindult, szó16nk virágzik, minden állat
száJa énekre nyOik.
~ért virágom, én szépem! jer ide, galambom,
téI] Ide, mellettem ülj le.
A k6padokon nézek szépségedre énekedet hadd
halljam itt felfele.
'
Nekem mert te termeted ige n tetszik, szemed és
tested állása mind illik.
Bes,,-édedben én lelkem gyönyorkodik, ha ide
jössz még közelebb, inkább tetszik."
Friss, természetesnek ható, őszinte költóí játék
ez. ': szovegvcrs felé az első lépést, mondják, BalaSSI tette meg. Az ,.irodalmiság", II "m(ívész.et igé.
nye", nem létezett korábban. Nincs rá példa vajon?
Bogáti .,énekverseiben" a szótagszám és sormetszet ingadozásai még a korábbi magyar verselést
juttatják eszünkbe; a dallam ismerete magyarázza
n szoveget ritmikailag. De - mint ahogy Bogáti a
maga .verseit~ a zsoltárparafrázisokat különb-kulönb magyar n6tákra frta (mintegy Uz nótlJjelzés
Tinódi dallamaira utal) - Balassi Bálint is számos
ritmust, strófaképletet használ, melyek, mint a
sz6tagjelzésekbó1 kitűnik (,.az Palko ,~6tájáraH, "nz
Toldi Miklós n6tájára~,,,nz Bánja az Uristen n6tájára") korá bbi magyllr énekek \'ariációi. A legrégebbi (u nitárius) énekeskönyvben - kár, hogy
ennek is csak másolata maradt fe n II - Bogáti több
zsoltárparafrázisa mellett megtaláljuk Balassi néhány istenes énekét is. A korabeli kiadói ízlés és II
sZlikséglet nem húzott kozéjük semmilyen válaszfalat. (Ez a felületes, némelykor túlzó utókor ,.érdeme".) Balassi sem vehette máshOlIllan ,.ritmnselvét", mint a néptól/népib61. Legfeljebb akkoriban
gyakoribb eset volt, hogy a vándorlaníostól másolt
versek, a költőto1 eredeztetett Jogások", ötletek
hatottak a né pi verselésre.
A XI. zsoltárparafrázis elején Bogátinál ilyen páratlanul tiszta remeklést találunk:
..szaladj ijedt madár, szaladj, ha lehet,
Ha el akarsz búni, keress más helyet,
Kősziklákat, fuss meg minden rejteket,
Hogy elbúhass t61\(ink, jól takard fejedet. H
Ma népköltészeti hatásra gondolnánk nyomban.
Abban a korban _ Balassi költészetének elemzői
nem győzik hangsúlyozni - a tenné szeti hasonlatok és a szerelmi érzés, el rejtve, fellelhetók a vallásos versekben. Balassi ugyanúgy fohászkodik Júliához, mint Istenhez, s érvei, hasonlutai olykor prédikációs közhelyek, fordulatok - Illég egyik legnngyobb költeményében, az Idővel paloták kezdetű
ben is. Az indulat, a s zenvedély azonban félreért-

,
•

•

hetetten. Bogátinál is hányszor tetten érhet6
az egyéni kifejezés szépsége. Legtöbbször a bibliai szöveg emelkedeUségét szolgálja; de a sablonos kereten mindegyre átüt a Sl\iát(08) sors, vágy
és fájdalom.
.Látod ez világ szabadon jargal, I mindent cselekszik, l Az bfinnel feküdt, latorságban I elmerült,
úgy hízik, I Mert bírónk nincsen, mind istentelen, I
az ki uralkodik. .... (Psalmus XlL) ..'Thrd meg és
buntesd az nagy urakat I és friss nemeseket, I Kiknek az gondjok csak ez világon, I neveljék testeket ... " (Psalmus XVII.) "Láss hozzánk, Uram, kelj
fel álmodbul, I mire nem serkensz fel, I ne hagyj
örökké hogy az pogány nép I így veszteges sen el, I
Mire f~rdítod tó1lünk orcád el, I mire feledtél el?"
(XLV.) "Gyorsak járó barmaink és kövérek, I Ne
törjék várasainkat az törökök, I Ne kergessenek az
idegen népek, I Jaj, siralmat ne mondjanak szent
népek!" (CXLIV)
'Thrök rablást, rabságot megélt lélek panasza,
könyörgése ez; ha nem is vándorénekesé.
.Ollyan az én lelkem, mint egy forró fOld, I Siess,
hallgass meg, szinte elfogyok, I ne rejtsd el szín~
det, I Ne bújj el tó1lem, mert már én lelkem I VálJa
csak a vermet." (CXLIIl.)
A V. parafrázisban mintha a későbbi Petroczy
Kata Szidónia hangját hallanók, szinte női látásmódra vall a sok könnyhullatás s a szépség elepedése: J;tszaka csak hányom magam, sírok, ohajtok, I Lelkem megepedt, nyughatatlan vagyok, I
Könnyhullatás közben szertelen én zokogok. /I
Megáztattam én ágyamat könnyhullatással, I Leplem oly vizes, mint egy nagy záporral, I Szemem
fogyatkozott végtelen sok sírással. I Bőröm, és szép
színem hirvadt, testem elapadt, I Nincs elevenség
benne, mert elfonnyadt, I Kicsin reménségem, Istenem, mégis biztat... "
Bogáti saját érzéseiroi vall, életkörülményeiről.
Mintha gyermekei halála, felesége betegsége "ihletnék" ily felfokozott, kétségbeesett könyörgésre;
3. Jámborok" nyomorúsága a megrendítóbb-e vagy
a Jatrok" szerencséje?!
Az okitó, fejtegető elemek megléte talán még
prédikátori örökség; de a fonnagond (a legváltozatosabb strófaszekezetek), valamint a forrás(anyag)
szabad kezelése - a szubjektív öntudat! - kétségtelen a nagy tehetség bizonyítéka. Az erdélyi nyelv
ízes szavaival veretesebbé, súlyosabbá teszi az eredeti zsoltárszövegek pátoszát. Egy, a forma mezében rejtőzködő, szenvedélyes egyéniSég hangja Wr
fel minduntalan.
A tájleírások kétségt.eleniU az antik és humanistn példákon nevelkedett szerzőre is utalnak. Ez is
rokonítja őt Balassi tudatos, ,.műköltészetet" mű
velő magatartásával.
~Te könnyű kocsid az sebes felleg, I számyaid az
szelek I Néked az szelek, tüzek udvarlanak, I mert
azok követek, I Azok a posták, azok fáraót I és So-

domát veszték I ... I Nagy vizek kelnek az sok rorrásból, I ..." (Ctv)
Végül mégis érvelésre késztetett a méltánytalan
sors, az utókor tartós közönye. "Ez a XVI . s~á~ndi
n~omtatásai 6ta elŐször csak a minap, 1979-ben
kozrebotsátott három történeti ének El históriai ku~tás figyeimét is megérdemelné" - perel Bogáti
kiadott életmavének közkinccsé téeléért Nemeskürty. A feltételes mód különben mindig kis reményt sejtet. Itn nem a Görcsöni Ambrus kordivnt_
:a ráharapó, nép~zeril históriás énekének folytat6Ját látom BogátIban. (Az ötödik részt a Heltai
kiadó (1) felkérésére Mátyás király dolgairól, az a1foldi h~dakr6l László király idejében haláláig és
(ll.) Lajos, (Zápolya) János, Ferdinandus királyságát Bogáti írta volt meg! - bár ez meglenne városában a kolozsvári egyetemi könyvtárban; sajnos
egyetlen mfive sem forog közkézen.) EI szerettem
volna hitetni nem létező olvasóival négyszáz év
múltán, hogy valóban 6 a legavatottabb kölWnk
Balassi előtt, Balassival. Névszerint ismerjuk.
Csak vajon hányan tudják és hol tanJtják, hogy s
legnagyobb 6s, előd?! Ami nem csupán n szukma
dolga: tartásban, tisztánlátásban is. Pályaképéhez
tartozik - amit Lech Szczucki Két XVI. századi eretnek gondolkodó dma, a Lengyel 'fudományos Akadémia gondozásában megjelent munkájában (1972) olvastam egészen véletlenül, miszerint
az Erdélyben járt antitrinitárius Franken vendéglátójához, Gerendi János nagybirtokoshoz írt 1594.
december 19·i levelében kiemeli "Bogathy noster"
szerpét. "Bogáti Fazakas Miklós, kiváló humanista
és teológus - teszi hozzá a lengyel életrajzíró -, a
kolozsvári unitárius gimnázium rektora volt, aki
Dávid Ferenc leghíiségesebb híveinek köréhez tartozott, sőt annak pöre és halála után sem szűnt
meg a non-adorantizmust és a szombatos~ágot terjeszteni." Lám, nem téveszti össze Bogáti beosztásait, nem jut eszébe két .tÜDeményt" keresni egyazon helyen és időben.
No de a hadakoZÓ haland6tól jussunk el a halhataÚanig, aki szülővárosomban, Tordá? varázsolta magyar versekké a világirodalom eg)'lk legs~bb
szerelmi költeményét. Elég, ha osztozunk. Weore~
Sándor elismerésében, lelkesedésében, ak! Bogáti
tizenegy sz6tagú magyar ritmusú verssoraiban helyenként táncütemet fedez fOl:
,.Fújj által kertemben, hadd legyen este.
Mint te kertedbe, szívem kérlek, jer be:,
Gyümölcsimet, virágimat szaggasd le ...
Azok II források! Hol keressük őket? Bogáti kéziratait, korai (?) vagy korában természetesen ~el
hangzó ön _ és szépségtudatát? Tisztán csendülő
világi líra ez. Mindegy, hogy k6rusra írt - vagy
egyszemélyes reneszánsz.

II
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(Megjelent a Keresztény MagveUJben)
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Szülőhelyem Bözödújfalu
2. rész
egyhdzközség életé.r6I az l~().l)wl belnd~.
1011 esperesi vizsgál6szé.ldjcgyzfflwllp·ck tudós lt.allak. Már IlZ 1838-as jCRFŐlcöuy" fehllágositAst ad /UTÓl, hOfO' wo egyházközség élele II megfcle.la úton halad. A tanítást ft lévita Szúsz [st·
d.JI \'égzl. ru: ulutArhlS gyc n llc.ltc.lc Igénybe \'Cszik !lZ iskolát. A luh-etkezli .1\' CSClllénycirűl, ru:
1840. februllr 20-án felvett piispöki vizitációs
Jcgyz01cőny" tudósíL Ennek alapján tájékoztatást
lIveriin!, az egyház-község Ingó és illgatlanja\'ail
illetlíen. A jegYZ61'ŐllYV II !tövctl,cz61utfl tudósít:
,.Az 1840·dt1, csztcnd6be1l fchnu\rlu5 20·iI,
llal~áJl llIegérlH~z\'61 II Bözöd(ljfalu-K6rispatnld
lUl)'UcccJézsiához tartozó Dözödiljfal\,j UnitAria
Leán\' EcclézsiAba. az ccclézsiu patl"Ónusu T. I{o"dcs "Albert úr udWlrába, fiZ Egyházi SZéledy
Miklós Úr c1ő1iil~'>C alatt. azon nnpoll IlIlutkú.latAhoz iS Icezd\'tn, d15bben ls
SZálllba\'C\'é,
m egvlzsgált'l
az Ecclézsln ingó javall..
melye!{et n l<ö\'cU<ezO' nem·
mel és szánunal taIé.1a,
L\Z

L Úri Szent Aszln.11 I<t·
születel<:
a) Eziist edtn)': "agyon
egy
félfertAlyllyl
talpas
poh ár, melynel< h'6 része és
szám meg \'tU1 anu\yozva,
talpW\ pedig fdiilrö1 l<ere·
ken mets7.\'e oh-astaw( Új,
fal"j Ko\'át.:s Péter 1668.
b) Ónedény: l. Eg)'lábl\
mintegy I<t,- lrupás Imnna,
fiiles és fedeles, melynel<
oldalé.lI elO1r61 ungy Illet·
szett betiíl<1<e! írvu oh·asta·
tik: Tiszt. Ko\1\cs Dé, B, Újfal u ecco mu. Áo 1728,
2. l\'lds filles ~ fedeles
kanna

cg)'

kupdnál

nn·

gyobb, melynek fedelén
SR fcnclcén pedig K.F
hetül< Idtszunnk Ezt néllIlI
Dersl Percllcné Kováts AmlU Ö\'ö!<ösl Geréb ,fó'
zsdné Vég SUSltlI1lU, Lultaldl.n Pdlné Kovács Ra·
chel és Szombatfalvi Mihályné gyennel<ci aján·
dtlwzák
3. r!.gy nng)', lapos tányér, melYllek kru'i.májfu\
feliilr6l ezen betül< va[O'nal< metszve: A.E.D O S
~I A 1666.
c) Abroszolc és kendők:
l. Eg)' si lIla gyapot abmsz. ~zeglctéll s I<ét szé·
lén fekete selyenulld \'!lnott, kisded virágokkaI
két szélben.
2. Egy fehér fátyol 1<C6zl<ent'í, \"élwny csipl<évej
!<öriih"é\·e.

3. Más gyapot keszkenO szegletén vere8 sc.
lyenUllel s kevés eziistfoná,llal varrott, nagy virá..
goldml é kesített s szélelll ls veres selyenunel
besze8"e.
4. M~s SZékely ~'6cs l{eszl<en5 szeglctén nagy
\'eres \"1rágoldml. !<erel<en veres selyemmel, béc.
hál1ym.

5. Más zöld selyem I.';s kevé.s ezüst fonl\l.lal var.
rott egy lIagy és egy ldsebb virágoldmJ ékesített
fehér keszl<e116, 'liscitcs.
6. r.Us l<esl<cny vereses ~ sárgás színü, apr6
sárga virágok ~ l<ék f&zÍl\Ü gyapot éS keszkenlS,
nemes Kovács Lajosné Vas J udit asszony ajándé·
lm.
d) Kés \'agyon egy ldsded fel(ele csontnyelü,

•
•

Il. Kend01(:
1 . EID' "él<ony gyolcs
!(e ndlS, ktt végel.n keslreny
CSipl<ébe sze8''e.
2, Más széJ<ely gyolcsból
való
\'égein
csipl<ésen
metsz\'e, egyil< széUn kes·
lnmy "eres pánWJw.val be·
\'IU'n'R.

Jn. lAda vagyon

egy Ids·
ded félsblgesnéJ nagyob ·
\)aCSI(R snroklm1 és zárral
elJát"\'l\.

IV Harangok:.
1. A nagyobb harang 56 II
melyen ez olvastatik Gloria
in e."<Celsio Deo n I\ová.csa
fumilIa öntötte lS01.
2, Az el15bblnél ldsebb 46
II ezen körillinissa1: B. Új.
l\ováts Elek, M6zes LaJos
több utyafiak 1S01. UJul.

Ecel. önt.

V. Templom telJ{e 772 öl. szomszédai észal{
fellSl nz Or6zdg ú l, déh'61 a Küsmöd \'ize, kelct:rlfl
a giilm IeJÚI"Ó sikátol", nyugatról S Il<ó IstváJ:I zsel·
I~rl jószága.
a) A templom, m ely l<lfuOl "111 építve zsenge1y
fedél alatt, m cl)' ls ld\'ülr01 struwturral van ké·
szityc, és e~' kék szilll'c festett fa karzatt~., bo·
mlós szél(e1d<e1, "ttrdrOt rostéU)'l\1 \'éden u"eg'
ablaJ<oklml \"tul elldtvn. A predlkAl6szék dcszla\·
bOl l{észiilt. l<ékcll fcsl;\'C, mel)1lek aljáJI kereken
ez oh"flst.nttatll<: Geréb Ferenc, az N. A. K.

1836.

Ezen széJ( fc·lett fiigg egy kék fl1 festéJ<fi egysze·
men I\nUlyozott Imronl\, fiiggO bo ltok1.~. mc1y·
nel< lmrlml'lJán ezen irás ol\'l\staUI< khiilr6!, A.S,
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Szász 151\1\11 U.CF. I.Ahi I1mg K TS 1836·OOn. Be·
liilr61 pedig Vég SUSRnun. A bejéro ajtaja felett
bclíilrm e7.ell írás \"agyon: Az egy élO: ISll!lI dicső"·
ségére tpltctlc az nemes UnJubia Eccléz-sia
l(öllségl\'cl az 1818. A Imr tAbJájáll pedig: Geréb
Ferenc lll' l(és,dleUe a maga költségén 1836.
Az iiU, szé.](e]( e1S11 bontl~ja oldalá.n Ismét
B.U.r Gcreb Ferelltz (lnmk mag. 1,0:. 1836.
DeszJtAból l(észillt pádlmclltumát Geréb Ferenc
úr cslnáltntta a maga költ..ségen. A templolll piacún AlI kél, fcstékü ]<crel< asztal és egy hasonló
színű tuc1d/} oltAr. Ezen templomhoz tart.oz6lag
,-aIP'Oll egy ágasokra tpiilt deszkával fedet1. harangláb.
A Jé,-ital Ink. melyen tudnillik vagyon egy
lal3-ban épíilt faház, z5elldely fedél ruatt. melynek elsO" szobáját a lévita használja, ft másil< szobája tunítólláznak hnsználtatik.
Közönséges d.1asztás I<övetkeztében tiszteletes I(o"áts lajOS úr kumtori, Fekete Sándor,
Geréb József, PálO József, Nagy :'o'lózes, I(o,"~cs
Sándor. Pá.ldi Sá.Ildor úrnak, Ats Mózes és Ats
ISlván pre sbiteri hivatalra iktattak be.
A lelkelt sz(un(\ ezen leányecclézsiában a két
nembeu 78".
Oözödílirnhi Unit. Egyházl<özség imt:tárn, Esperesi Vizsgá.lószéld jegyzőkönyvek 1838·1871
6·7 Inp."

Tel~.I\t Itlszcrcpcl c16ször. hogy mennyi nz c~"
házl<o7-Ség lélekszdJun. EiUlck nlllpjAn- elmond_
lmtJuk azt, hogy n hivek nngr i\ldoznt.ké.szségrc51.
m.gnszluxll'tsról. tetteit bizonyságot a lé\11ni lakt\s
~s telllplom~plt~s !'\Omn. A követJ<ező t;\"eld>en
ujabb n~hézségek udód.llal< II feJI(kI~s útJán clln.
dult g)'tüekezet életében. Megrongálódik n I~"I_
tai lakás .. melyell846 folyamdJl sikerül kijavita.
nl, úJrazsmdelycznj ~ lellleszelnJ. A forradalmi
l8mrgások ruatt nem tudja a7, esperesi vi.zsgi\l6.
szék eh-égellll munkáját ft s7,ol<ott időben E
IdlS alatt, hogy nem áll meg az egyházi élet. 'az :
lé'1tAnak Czhjá.l< Pálnak. köszönhető, aki 1846.
~l a lI~hélségek ellenére iS a feJI6dés, megel"ÓsödJ!s utján \"eleU az egyht'tzközséget. Munkájá.
nak. eredménye a torollyépitésre yaló gyűjtés ts
terv elkészítése. Bár a mesterembereket ls kUl.
zettéck. a forradrum.i zavargásol( ntlatt meghJúsnl
épit.é..."!,1 tervük. Ehelyett nemes cselekedet volt.
hogy a begyült pénuel megYáltjllk a harangokat,
melyeket a rendeletek értelmében be kellett
\"OlIm slOlgá.lt.n.tIl.i . Arelld hel)Teállt és a fejllSdést nLi sem bizonyítja jobban, nli.llt az a lépés,
hogy 1853-t6l elszakad az egyházközség a Mrls.
putald anyaegyházl<özségtől és lelkésszel az
tlen önálló útra lép.

(Folytatjuk)
Szombatfalvi József

Dsida Jenö

Emlékezések városában
Körül a tenger végtelen,
csobog, susog a hallgatag hab.
Jaj-szavak búgnak itt is, ott is,
de tompa mind és fátyolos
és egyre halkabb, egyre halkabb.

Egy-két alak megy még az utcán,
lépése álom, mese, múlt Egyre fáradtabb, csöndesebb lesz
s aztán egyszerre nem is látszik,
ködbe merült, álomba hullt.

A templomtornyok imbolyognak,
tejszínű , ködös, sürü pára
száll be a házak ablakán,
s álmosan készül el a város
a reménytelen éjszakára.

Sápadt, szép kicsi leányarcok,
mosolyai egy-egy betegnek zsibbadtan, 6lmosan szétfolynak
s mint titokzatos boszorkányfüst,
réveteg-lágyan ellebegnek.

Az utolsó fény is ellobban
és vissza nem tér már soha ...
Tengerrel, köddel, éjszakával
összecsitulva elmerült az
emlékezések városa.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Fekete Lajos (1837-1916.)
1\

lIIugyar uycl\'t1 crd~zcu Irodalom egyik

mq~nlllJ'lOzóJnl(éllt

ismeri FcI<etc Lajos 1837.1(1IIjus IB-A n sziilctctt TordálI .
. \pjn ;I.oll1\n, Kellyeres Agnes: "Magyar éIeLnlJzi le.xH<on"·Ja szel"inl crd6mémöl< ,"Olt. Szinllyei
Józ.~ef: ..Mngynr irók élete ~ IInml({ya" eimíí SQroZlltil 1I111111riu5 \'tllású Imlllam.i on'OSnak
mondja.
.IJahócsy Die/z Sándor Fcl<cle lajOSról írt cmléJdlCszédébell (947) ílg)' tudja. hogy elemi isko lai tLUIU[lllfluyail Tordán , a 1<özépiSkoláil. Ko1000:svárt n~gc;<;lc. az tmitárius !{QUégiumbnl1 . Ro]talln, Konc)! Imre, II 1<olozsmOllostori ltincstári

fl'Serdész tnm1cs(ull. El seiJnccbányai Akadémia erdészcU szaluim iratkozott be. Itlcni tmmlmfinyait 185G-bun ]<czdlc IIlcg és 1859-Ocn végezte'
be. TUllámi I<őzölt. voJ t Wagner Károly, aki u lilii'
gyal1lye1vü erdészctl irodalom m egteremtXsé·
nek t:szméjét plántáltu növt:ndékébe, al,i az
Al<adbniót ösztöndíjas tUlIuI6!,énl végezte cl.
Hdlcle erdészeti pá!yafutúsút a Iw!oztwári
II;ncst{U'i jósz(lgigazgulósflg !,cliilctébell gya!mrno!du?_1I1 !<ezdtc el. Az erd észeti állalllvizsgát
186~-bell telte le.
1867,ocll - az emWctt - Wagner Károly igaz,
gató, Feketében !átTn nzt a lIIuulmtru:sat, akire a
magyamyeh'\\ oktatásru \"aló át:té l'é sbe n minden
SZClIIlXlIllból támaszlmdhut.. - m eghh-ta az Alm·
démin segédtnu{ui IiIlásllm. Ebben a nunőségé
ben lIem:r.elgllzrl aságtUlll. pé n zügytant, e rrl6ér·
tékszámiláSlllnt, á ll utttull. e rd észeti roVUrtrult..
talajtIIlI I és ég haJl a ttUli t tanított. Két év múh-a,
1869. október 20·wl k incvezték ideiglenes cr·
dészne!l, d e az Almdémi{UI t ovább is lrulitoti.
sőt megbízást Impott II UtJ(w'i tcendó1{ \-égzésére
is.
1871- t ől, mlntnz Akudémiu rc ndlcÍ\'iili lanám,

- majd 2 év \Illlh'a 1873·t61 -, mint rendes tanár
IU1\l lo11 .. Kenyeres Agnes szerint az e rd ö tcnyész ·
té~1al\l Irulszét, vczetójel(e,ll er(\ödt c nyésztéstan, nön;nyybollctan, élettan , c rdö\'tde!t: I1I , va51.1'lsza1l és úrbéri tö n 'énye!, IW'gynltal adt.a elő.
l an(lri lIltLIII,óJát még tet6zte uz Illmdé mlai n ő
Yé nykerllle\, és az Iblrt:i ere\() és k ísé rleti tel ep·
nelt irányítása.
1877·beu részt vetl az erd őőr lu2pzésben.
1881'lől 1889· ig legtöbb idcjét II huzui Rfub
fafajok elt.eljedésl:nelt és természeti viszo nyui·
ual, tnlluln u\nyozl\s6.1'Il forelít,oUa.
1891. szcptember 15-től tJ.U\széke t ,'Últozlatott
1'.... az crcllkendc.zésl IUllszéllen tanított. tovúbb .
189'l-1893·btUl az Akadém lu IIIigazgatói tisz·
tél töltötte be.
1896-bllll lIih'énymldmjzl II IU1Ikálatolml \-ég'
zelL

1897·tl5l 1900· lg uz Almdém lu iglozgatóju \"Olt.
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19<:H?:btUl - 39 é\'1 Ul.nl\rl lIIüködc.s utún "01ltilt

n}1Jgd IJba.
Mint ItIná r egyiIle \'Olt U lc~kivl\16bb előad6k .
lIuk, altil a~z ifjús6.g nemcsak kivál6 pedagógiai
rátt:nncttsége, hanem humánus bánásmódja
miatt ls nagymbecsiilt.
.FeI{ete Lajos é lete ne m merült kl a trutit."\sball.
T~bb tamtllllúllYI110II b6\'ilette tudt\sát. Mng6csr
D,ctz elllléld)Csz~débc.lI ro1cllllítette, h ogy pél .
dáttl 1872-bcn. lIlIII t az Akadémia rendkivüli tanfu:a a PéllÚigYlIUnisztéIilllll IIIcgbízás6.b61 két
h ónapig It má liabriilllll. - II Im;1I1l1 (-;s a sch affen.
burgi e rd észeti IOlskollilml és ltisérlcti állomá.
sokal twlttlmáuyozta, m egisllle rllcdvc lU otlmu
e rdögazdaságoldml, erdészeti szer vezdeltkd és
igazgatfls i móds zcrekl<el. Öt é\' lIIúlva 1878·oon
- saját költségén fi svájCi e rdészeti és llövéuyzetJ
viszonyokat. lalllllmállyozta.
Fel(cte ~jOS szélcsltöríi lanári míiltooését
sza!<Íról te\'é l(c nysége lclt.c lclje..'>Sé.
Szaltirói \Ilunk áss6.ga fe lölel te uz erdészet
minde n tt:riilclét.. 3cnnc önálló tuptlsztalatai,
mcgfigyelései és s<ljál l(isl:l'ieleinc k eredményei
ltaplall helyet..
Nagyobb IlIlUiI{ái I,öziil több páJ yadWul jutai·
mazott Ileriil t ki. Ezc1d>ől ué hwly időbe li SOf '
n!lIdbell az alábbi:
Kolozs\"árt 1876·brul az Erdélyi Gazdasági
Egylet Idadásábru l jelent Illeg u "M ezőség !'opá·
minall befásitásu" eimíi lIIunlÚljn. E lIlunka m eg'
út'Isúm az Erdélyi Gazdasági Egylel irt ki pályázatot az Erclészeti Uipok 1873. é li V[1 -ik és IXik fiizetében. Az 50 RrUJUI}-nI Jutalm azott m Wlka
a MC7.őség talajlgéuyé nek a beiilte tésére alkalmas nak íté lt fáidm i, a tenyész tési igéIlyekkel, az
ülletés technol6giájáml és a loiiltetett flill ápolá·
sám! foglalllozott.
Itt még CSUpfui háro m pál}lld íjat nye rt. IlIlUlIÚlját soroljuk rol. é rzékdte tvc azt a szakmai sokol·
dalúságo t, amely nc m csak IIC\'CUn, hanem gyaIwrluU tcvékenységéne!, is mcghat{tr()'J;6ja \"o lt.
Ezek az 188I·bell m cgjelcnt .. A tölgy lenyészté!ie~, - az 1889·bell klndott "A Magyaron;zágon
előford uló fű jallemek

csellletéiuek terme!iztése és
iiltetése". é!l nzl893·bwt nnpvUágot látott. .. Az
erdei vetésrűl és li lt etésrűl ~ eim(i mUltI,úju, mell'
1-1 állomáshelye \"oll nz erdészcU irodalom nm·
gyal" nyelv!.l kludyánynlnllk
Tudni kell, hogy Fekete LajOS iról IIIIUlkásságn
arm az idlíre csett, amil{Qf a m agyarországi er·
d észet m ég az ŰSzl:rá!I-i\1ug}llr ~Ionurchla fiigg·
volt • de u má r e mlített almdémlaJ igu7.ga\-én\"e
•
tó, Wngncr l(A roly (1830-1879.) lIIegtclle az első
lépésckel IOZ e rd észe U tudOlllánynnk a n.lag}·~
\iszon)'Okhoz \"aló alkalmuzást\m. Ez m\lI)"u
IIl1l11kás..'>ágánul{ legnag}'Obh e redménye az 1879·
ben éJctbelé ptetclt "crdO'tö,.,:éu}''' vo lt, melynek:
elké.sútésébeu részt ,-ett a magyur erdészet

mfi!'>ik uagy úuöri!Jc, 1\ S7hutn IUl llilrlus Het/Ii t6~'(ll közöse n ktszl!..:lt ru IIIngu.''iságllll'rG fIAI/K'rl, is, Fdu':lC LilJns ungy m u n lmkedwd pn- sze r voltuk.
III
wi'ou ló lu(!fisfi\'fll tclcnJ(u ójn \'0 11 II IlUl!O'lII' nychii
Fcltclc 1,f\los nal{ IIZ Egy h rl.z hoz vrd ö \'1'"",lO;Olh,,'
....
cl'flészcli szul(ir<xlnlonumk j\ 1I\'cJ fl lHoHurchlá,
,J,] ] " , ' ,.
u ..:\"S s m erctllll}"II&guJ rc.udc1kczii uk. Emide
ml \'1110 hosszli fii~óségi " Iszony t Feketc l<ort\- ol{a
mo:zlll IIUlg).'flll\zhutó hogy konm '-k "]
hlln 111. erdészeti tudomAuy mí\'cllnllcl( többsége,
, "]6" ] ]
..'
' \1 enI t il
SZ li '0 ( \'ollzóltorthm, Sopron , a hol é lt _ u ko.
lIX osztrl\l( szel lcm iség in\llyilottn, Feltelc u~jos'
mbcli vtszonyol(lIt nén'c -. m(;rltelcUcn tá 1ilU It umnlwl,;l'cjc oroszll\m'ész(:\ 1\1. alnpozúsm
sAgm \'olt az lI uJtárhls I<őzponl.oklól . ]
"".
,,_ tc\'él{cn}~gll ek kön}'\'cl
' hcw
gy TIIOlr
l<cllctt forditlUlin, E népszcliillcn lC\'élu,'- lI ységé- az, ' ,s c~y ]l<U.i
cl
liCit tudlullÓ be, h~' U l(öz\'etJclI szuJcnmi ki>hogy IIIcgmamdl u lllh\r1.us hi tében. Amikor '
n'ildJCtI Ilcm llllúll l(cll6 eliSlllerésl'c, Azonban .
~~.ns ~"cl( \'é;~(;11 az Ilnlll\ri Zl\lUS r-.lllgyar~:
hn 111.1 n(:zziilt, hogy h lgjá\'Á "álusztottu fi Magyar
szl\goJl ls m egg}ol tcr e?'ctt ~s ti burl npest! .
Kirtilyi n'/'lIIéswLtIU/omdnyi Társulat, 1896-hnn
h tíz ltÖlség tevékenysége nz eg~z lIIal értel~'Z:
IIIcp:lwptu II II. osztálril \'lIsl,orolu\ lo\'ugrcndct, OC" \'Cu MilSl'llrország tcrii lct~re kttcljcdt., nz
I!}04-bcn IIZ Országos Brdé.~ze(i Egyest1fet nclti
nl(kOli lcll(észe!( Fckete LaJOSfiaI ls fóh'Ctlé.k
ilé ll,e II f1or"átJl SAudor alapít\'ány 1<IIlIIutai t.
lutpcsolulOt. Tudo másunk \'lIn uml, hogy be"()I\J!J I O·hen II j\'l ugyw' TudollltiJlYOS Almdémlu le \'c- t~taz Egy ház 19l1zgatási lIIunMjábll, S abból.
Icz6 tagjfl\"á \1\laszl.OlIlI. nldm r kidenil. hogy
nunt cgyháztruu1csos \'ctte kl rl:sz(;t.
1I11111"{lssúgám mégis esnl( fóIrigycltel( és o lyan
Feltetc Lajos életét Selmecbá.n\'án, 1916. .lilit!.
dismerésbell részcs i l.ctték Ull lely nem 111 Indcn , US 29·éll fejezte be, Holttestét 111. Almd (;miu
kind, .IUl 011. osztályn';sziil.
d iszcsllnJol(úból Idsérté.lt II tcmct1ibc. a tanár i
Fc!(ctc Llljos Idscbb· nogyobb IIllnlkliillak kar. az IOúsAg é.s II közönség lIugy rész\'éte mclS?,{UIIU meghnllld tll a 1G3'IIL lia chhez még hoz·
lett~ Az u tóko r m l1llkússAgl\t ~ t';rdcmeit jobban
z{lvcssúil, né llle l n ye h1i IUll ul m !Ulyll il és ItönyvllIéltAn yo ltn. mint I(öz\'ctlen kom !lul!!.!n ulmi
ISl!1crtctéscit, Itétségtelcuiil cgyilu:. voH o legter- llIajd másfél évtizedde l 0 930'bruÚ az Erdészeti
m él(euycbb szakmai i l'ó!tnak Igcn solt 1!1U1t1(liJn
Akadémia és fi Mús2.0ki és GazdClSdgi JÓ7.sef
jeleni Illeg nz Erdé.~zr:ti l.apukban, az erdészeti
Nádo/' Iwyetem E.'r(fészeti Kara az i mézct parkjá/(ís(S/,/e(eklH:/I, oz Erdélyi Gaz(lábwl és Ilsel m cc·
balI emltltér c szobrot állított. Ezzel azonos ells.
b{Ulya! O/'vo.'i-GYÓfJys)f,e/'ész és '1'r:","észr:U ru!omá·
IIlcr(:sbcll I'észeliítel:te II más U( IIHg}' unitAri us
lIyi Bgye.~ii1etl)(!/1 larloit c.lö..'U!t'if;Qltffi ImrIMozO· crdéssze!. 8cd6 Albclttel, uldnek cmléltét
d OII . j\1 inI g)'!llwrluti ér..:é kű cmocl', lIIIli Im(U1yn!IZ ásotth a lmi, lIe\'ér6l elnevezctt isJ<oIIl I<crtinak l<öz<.-e111l lX)(;~jtlisli\'al is társadllluJi él'té.kí- .Iében Ilg)'rulcsalt szobol' 6r..:!, Fölöttc II SZOk{ISOS
lé.lclél jutluUII kHcJczé.sre. i'o lcghonoSOlloll és almdém !al c m lél(bcszédct Mngócsay Dietz 5:\.11'
dor hu1.oUu.
fdhllsználl tul(\lmányni n wlöltús nlUW,elö. 11
hCl'll y6cIl}'\·cző. a fognlltyÍls átlul6 és a C.~éti OtKele men Miklós

I;

Az 1971'0011 ö nállóan útra lé pett Magyarországi
Unitárius Egyházra igen jelentős szerep hárul az
unitárius múlt nagyjainak bemutatása mellett folhívni a figyelmet az unitárius élet "napszámosai.
ra~, akiknek kozéleti szereplése - ügy a múltban,
mint a jelenben. elismerten az átlagos folé emel·
kednek. E sorok ír ójának egyháztörténeti gyUjteményében az ún. társadalmi elismerésben részesü·
16 unitárius atyafiak - eddig ismert - száma tolllé·
pi a s zázat. Ezek sorában tartoznak a tudomány,
nz irodalom, az állami tevéke nység és a háborúban
való (kötelez6) részvétel elismertjei.

Egyházunk lelkészei a múlt rendszer politikájá·
nnk következtében kénytelenek voltak ún. ~vi lági"
állások betöltésére. Ezek sorába n tartozik Szdsz
Jonos, a Dunántúli Unitárius Sz6rványegyházközség lelkésze, a Teológiai Intéze t igazgatója, ki a
Helytörténeti Gyűjteményben j\ltott megélhetését

biztosító álláshoz s ki lelkészi munkója mellett
cgyháztörtén"lemmel is fogla lkozik. Az utóbbi id6ben a ,,xVl. sZ.-i Erdélyen kívüli IInitárizmus~ ·t
bemutató tanulmányait olvastuk az Unitárius É let
hasábjain,
Szász János irodalmi mun kássága már régen
túllépte az egyházi kereteket és 1997. jlínius ll-én
a P estl6rinci Önkormányzat a "Pestszentl6rinc
kr6nikája" és nz ,.Emlékezések, tanulmányok Pest·
szenU6rinc múltjából" c. helytörténeti írásokban
való résztvétele elismeréseként az Önkormányzat
"pro Urbe" kitüntetésben részesítette. Az ezt tanús ító Oklevél ünnepélyes átadásá ra a Rózsa Műve·
16dési Házban került sor.
Gratulálunk!
K. !'of.
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Magyar iskola - európai iskola?
Az Európai P rotestáns Magyar Szabad egyetem

konferenciája
Az Európai protestáns Szabadegyetem - mely ro nevelés kérdéseiveJ. A Szabadegyetem hagyoBasel székhellyel működik, de tavaly budapesti mányaihoz híven, az ellentétes nézeteket is a nyiegyesulete is megalakult - mlijus 3-10-ig Siófokon tott, s.zabad dialógus, egymás nyugodt meghallgatása, Jobb megértése szellemében fogadta E!s vitattarrotta hagyományos Akadémiai Napjait. Az idén
huszonhetedszer megrendezésre kerülő tanulmáta meg a mindvégig nagy érdeklődést tn~uslt6 fe·
nyi hét témája elsősorban n fenti cfmben kifejezett gyelmezett hallgatóság.
'
probléma volt: hogy áll a magyar közoktatás ügye,
Szokás sze~nt ~ét, öku~enikus jellegű istentiszmilyen volt, milyen ma a magyar (általános és telet és reggeh ~hlta~k n)'ltották meg a napi progközép- ) iskola, mennyiben európai, mennyiben saramot; az utóbbtak koz: élénk figyelemre és igen jó
játosan magyar és milyennek ke l\(ene) lennie, fogadtatásra talált Szusz Ferenc brassói unitárius
hogy a jövő nemzedékek el ne maradjanak atMI az
lelkész elmélkedése. Emellett magas színvonalú
Európától, amelyhez tartozni szeretnénk.
kulturális műsor - így Kányádi Sándor és a KaláA téma akutalitását mutatta, hogy 260-an je- ka együttes költői-zenei estje, Rozs Ildikó énekesnő'
lentkeztek a konferenciára, ami rekordnak szám;~;
hangversenye - és egy emlékezetes kirándulás a
a napi létszám 160 körül mozgott, kb. egyhar maJ - csurgói református gimnázium megt.ekintésével
egyharmad arányban jöttek a résztvevők Nyugat- egészítette ki a hét gazdag programját. A záró déEuropáb6l, Magyarországról és a Kárpát-medence lutá~on a Fasori Evangélikus Gimnázium, a budaWbbi országából (fd1eg Erdélybó1). Jiogyan tükröpesti Rogers Iskola és az ősszel induló Sylvester
ződnek a társadalmi-politikai változások az oktaJános Protestáns Gimnázium képviselŐi vitatták
tásnevelésben" címmel tartott vitaindító előadásá meg, hogy milyenek legyenek a jövő iskolái. A Szaban Beke Kata Írónő nem titkolta, hogy a magyar badegyetem elnöksége támogatásáról biztosította
oktatásugy helyzete, különösen a magyar gimnázi- Bibó Istuán igazgatót és a vezetésével megnyíló új
um jövője aggodalomrnal, sőt pesszimizmussal tölti
protestáns egyesu.leti középiskolát.
eJ. A Frenkl Róbert professzor, evangélikus egyetemes felügyelő által vezetett kerekasztal-beszélgeA konferencia egész tartalma alatt működött
tés során összeütköztek II vélemények: Korzenszky Gergely Felicwn irányításával az Unitárius KönyRichárd bencés taná r és Pozsgay Imre politológus vesbolt könyvasztala, amelynél a Szabadegyetem
nézeteivel szemben Hom Gabor országgyűlési kép- könyvei és unitárius egyházi kiadványok is szép
viselő megvédte a szerinte, a nehézségek ellenére
számmal keltek eL Az Akadémiai Napokat befejeelőrem u tató "Nemzeti Alaptantervet". Az egyházi
ző fórumon felszólalók mind kifejezték a résztveiskolák válságos helyzetére viszont Korzenszky vó'k kívánságat, hogy a Szabadegyetem a megválmellett Kalmón Attila, a pápai református gimná- tozott körulmények ellenére folytassa 28 éve megzium igazgatója is rámutatott két el őadásban.
kezdett munkáját.
Kulön előadások foglalkoztak a kisebbségi iskola
PaM Szabolcs
kulturális dilemmáiva\ és a hitre, erkölcsre, etiká-

Egy h ét Siófokon
Rázkódunk hazafelé, busszal jövunk Mellettem
lelkész barátom, próbálunk beszélgetni, ami elég
nehéz, alig értjük egymás szavát, dübörgő, fülsiketítő zene uvölt a hangszórókból, mi megpróbáljuk
túlkiabálni. Reménytelen, ennek ellenére folytatjuk. Mellettünk sietős táj harsogó tavaszi színekkel, barátom kinéz az ablakon - milyen szép ez a
táj, milyen rendezett, jó lehet itt élni - suhan a
gondolat.

és magyarországi emberekkel , több mint 250-en,
Siófokon az Aranypart szállóban.
Összejöttünk egy konferenciára Europa országaiból, nyugatról- keletr61, de bárhonnan isjött~nk,
volt egy közös bennünk, magyarok voltunk mmdannyian. Sok értékes előadást hallgattunk meg,
utána vitatkoztunk éjfélbe nyúlóan, tiszteletben
tartva egymás véleményét, öri.iltünk, szomorkodtunk, elgondolkodtunk és nagyon sokat beszélgettünk a hallottakról.

Igen, rendezett, persze Erdélybó1 nézve. Minden
viszonylagos. Nekünk magyarországiaknak Ausztria, Svájc a rendezett, Szász Feri brassói lelké6zúnknek a dunántúli táj .

1997. május 3-10. között Akadémiai Napokat
tartott az Európai protestáns Magya~ ~zabn~egye
tem, a téma: Magyar iskola - európaI Iskola ..

Erdély, Magyarország, A\lsztria, Svájc! Hét
napot töltöttúnk együtt anglini, svájci, német,
ausztriai, szlovákiai, kárpátaljai , erdélyi, délvidéki
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Erről, az igen szövevényes és nagy?n nehéz kérdE!sró1 folyt a polémia a Balaton pnrll szálló konferencia termeiben.

Szeretném megköszönni II hIvő hallgatók nevében az ott swlgtlló lelkészeknek - Vályi-Nagy
Ágnes, Joób Olivér, Soós Mihály, Donáth László,
Bórönte Márla Csdszar Let/cnte, Galambos Gyula,
Szász Ferenc, Bogardi Szabó l studn - II reggeli áhi·
latokal és nz Istentiszteleteket. Kulönleges hang\llatú, nagyon szép perceket, órákat tölthettünk
együtt velük. Köszönet az el6'adóknak és korrefereuseknek, a teljesség igénye nélkiil egy-két témát
hadd emlitsek meg:
.Educatio~ - hová? Kerekasztal-beszélgetés. - Iskolakoncepciók Magyarországon. - Magyar katolikus iskolák. _ Magyar protestáns iskolák. - A kisebbségi iskola kulturális dilemmái. - Kettős kulturális hovatartozás lehet6ségei és buktatói. - Európaiság, sokféleség az eU,ropai okt~tásban . Lehel-e nevelni erkölcsre, ebkára és hItre? - Egy
hitoktató tapasztalatai a Baár-Madas-ban. - A
jövő iskolái.
Az előadók: Beke Kata, Frenkl R6bert, Hom
Gábor, Korzellszky Richárd, Po~sga:>: Imre, Ká!mán
Attila, Horuáth Arpád, SinkoUlts Peter, Patak! Pál,
Bibó Istuán, Balog ZoltálI, elnézést kérek azoktól,
akiket nem említettem. Nagy szeretettel gondolunk a fellépő művészekre - Kányádi Sándorra, a
Kaláka egy/Wesre, Rozs Ildikóra, Fáy Thndére,
Sára Sándorra -, akik hozzájárultak, hogy esténként kikapcsolódjunk, szórakozzunk.
Köszönetünket szeretném kifejezni az EPMSZ
Baráti Társaság nyugaton élő tagjainak, akiknek
áldozatvállalása tette lehetövé, hogy ezt a nagyon

tanulságos hetet együtt tölthettük. 'llibb tucat embernek megteremtették a lehet6séget arra hogy
eljöhesse.nek Magyarországra, és a felmeTÜI6 költségeket, Illetve ezek jelentSs részét átvállalták magukra az Erdélyb61, Kárpátaljáról, Szlovákiából érkezó'kt61. Továbbá szeretnénk köszönteni a
Szabadegyetem megújuló vezetését, valamint a le~?szöntrl tisztségvisel6knek hosszu, egéSZségben eltöltendo éveket kívánunk. Utoljára, de nem utolsó
sO,rban gratulálunk dr. Szöl16sy Pálnak újbóli elnokké választásához, és arra kétjilk az Urat hogy
elegendő erőt adjon neki az elkövetkez6 idős~akra.
A Magyarországi Unitárius Egyházat rőgondno_
kunk dr. Muruoy Sámuel és kedves felesége valamint a Teológiai Intézet gondnoka dr. Szta~k6c:zy
Zoltán képviselte.
A Magyarországi Unitárius Egyház, valamint a
magam nevében is hadd búcsúzzam el kivétel nél.
kül minden résztvevőt61 Szász Ferenc brassói pap
- költő barátunk vers idézetével.
székelyül beszélek magyar szdrmazásom
szászul heterodox kifordul a számon
cigány is lehetnék ezen eltöprengek
ha a devla üt meg téged se szeretnek
fó1eg csángó volnék nagyváros lakója
nincsen olyan messze jászvásártól róma
csíkhágótól se lesz messzébb jeruzsálem
makótó! bukarest csak budapest ámen ...
A viszontlátás reményében:
Gergely Felicián

Gesta Unitariorum
Nemrégiben jelent meg Szász Ferenc brassói lelkész v~rseskötete, a Gesta Un.ita~o.rum. Mielőtt néhany verset közölnénk belőle, olvassák el a költő szabad runekbe szedett ars poetIcáját.

1
)

a transzláció teológiáig a
grammatika teológián át vezetett utam
lehet ma már reláció teológiának
nevezném sajnos szemérmes egy isten
hívő vagyok aki leszek
próbáld te is lefordítani egy az
isten vagy egyetlenegy habár
három a te igazságod illetve a
harmadik az isten igaza
dualista is vagyok nem hiszek a
feltámadásban
sejtjeim és sejtelmeim szerint csak a
test és lélek egysége egyszeri ember
arccal a földnek mindenki
I.

fordllható
é,

tarkón
lövendtí
"ogy
tudaton

?!,-majd
tudatom
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A

destruktív" Bartók

lIuh1u1 ~\"C. 1937. jltliu~ 5-20-1 sZ(Ullúbal1, Itiiliillös írt\SI ]<özö!t II Mngynr I(ul tílnl , magál Juttoli]msua1< hirdető folyóirut.. Címe: Tol1 hcggyel. A

toll hegye n kél, n.!tkor már ,' ilágszerte ismert és
Ix:csiilt zeucSZCI'Zöt, mondlmtjul(, fl kor ltét. legJelesebb IIlngyruját. Bur1ók Bélitt és Kodúly 1..01lilllt !>Zíllw lllcg. Idézet: ,,;'oUII' csuk n m .k ncm
látja, hogyaBartó],' és Koddly·kultusl': ml6ságos
h h"8wlos irányznttá h ízik Magyarorszftgon." (Aki
n llllnnillctlS évek hhntlllos mü\'észetpoliLikai
irám'ál ismeri, lll!<ább IlZ cJlcn]<czöJét "élné igaznnk,') "Kii!önÖ5en az első, dc solt tekintetben ft
második is, dcstmkth' It le!t, ulti II 1cgzscniálisabb lIIuzsllt!\n !tcrcsztiil is ezt a Idet.lclI . deslntldív lclltc! érezteti I.':s viszi diadal m." n·tit
higg}itllk iUlIUlk II IIlngynl"ságáról. nl(inclt II Psalnllls I hUlgaricus .,JdetJen "?) A cikk a latt !Icm je·
lent meg né\', a sze rző n CIII 1I1utatJmzott be.
ugyanez \'01iUtltor.ilt a dtar.t\rólll is. A destnlkth'
sr.ellc1I1 kiili;nös pé ldájaitént e mlíti a sr.erző a
Csodúlatos nuuldal"lllt és II Crultata profanát.
(Ezeket a sr.clvlelllényeltcl. Rálmsi is octiltaUa ... )
A fo ly6 imt sze rltcsztőjc Ballg/w Béla volt, a
IffiwlUtus Itözé.Jctbcn .ielentős szerepet ját..<;zó j er.suita, (í azon!Jrul . legalább a lútsr.at szer int,
lIell\ a\'atlmzott a \'ilúba.

Mcrt dta leu. bel őle; fl n agy ne m zeti alltOtókat
ltikezd ő oolIÍl1lyos imt hc.\'cs sajtó\'itát indított
cl.
HossZÍI \'úlaszbrul cáfolta Mo/nar Antal. n ZeIIcakadémia nagy hi.rű professwl"U a Pesti Napló
18·i számáball. lliggadlan én·elt. felsorolta a
múlt. óriú&lit I)alestrindtól BectllOvclliy. altiltct
SO)UUI tartonalt desl.n.II<U,'mut a magul{ ItOrúban,
és utnll II Itépzőlllií\''';szetrc, amely szintén
..desl..l"ukU\''' al.lmtúsok egész sorút h ozta létre a
S'l,úr.adolt során. A ~lng....arsúg magát Illeg nelll
nc.\'ez6 sze'-lőJe \'isszafordiljn a rombolus \'ádját
a \'ádlólu-a: ,. ... ez CSUpfui szánllndó érzéltetlenség ar. emocli lángeI1l1é\'e1 szemben". ,.Az elfo·
gult és kicsinyes d.ilelURIIUZIl\US az Ő sr.emélyii·
l<ön keresztül a mag}'ru' zenei Imltúm egészségescbb, ösztönöscbb, ősr.lul.ébb fcj l ődésin\lI yút
lU((\lja uláakn!Uni, amilwr (:PI~n UZOII fl ponton
támadja meg II \t(:1 uagy lIIUjp'ar muzsikus\., Ilhol
II nemzeti ImItúra szcmpOn lj(lból legmnmd alldóbbat Ill1wl\ált, évszázadolt IIIUlllszt.\snit Idpóluhll: a magyar lI~pr.ene te riilctéll végzett úttörö
1IlIlIlIffis&igllkért." - A Népsr.ll\'1\ IUTll hiv1ft fel a
figyelmet., hogy !lZ ill'j hatn101II a t.öbbi mŰ\'észet
ben a SU{Uly, altlldémilms. úlmugyur in\n}'r.atoIUit
lcttc hh1Italo!'>sá, s II i\llIg}'Ul" Kultinll t{lIuadáslilink ~ n célja, hogy ngylll1l:zt végrehajtslI a r.eno1;·
ben IS.
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_ A vitazár6111l1< szánt "álasz (1937. Ilugusztus
5-20. sz.) jóval hosszabb !lZ eredeti c\.kknél.
Molnár An talt Iein ti, mint egy ZU\'fU"Osrul felelö
diákot.. Hasonló leckét kap a "lIAban né·
hán}' odavetett szót szóló Kodály ls, A né\1elen
vúlaszoló ,'eszélyként emlegeti. hogy Bartólt és
Kodály Ulíh'ci eljutnak u gycrekelthez. Mill(lkét
szerz6 komponált műveket g}'enneltek reszel"e szebbet, Igazabbat scnld gye rekekn clt nem írt.,
legalábbiS Mag}"ll1"Országon n em. féltette Kodál}1.ól a lemplomi zeuét ls. Mi tudjuk, hogy Ko·
dúl )" többet. adott értékbeli II templomi zenének.
mint az összes több hazai eg}'llluzeu e,sr.erz6
egyiitb:é\'e. A század egész Eur6pá.jában is csak
Messiaen eg}'enmllgll \-ele. A Gyc n nekclolck so·
rozal.. pedig, amellyel Bartók a magytt.r lélek
hrulgját megsz6la ltat\1l hiV'ta a gyennekcltcl. a
Szépség tündérke l1jébe, pámtlan volt a maga
1 1~lllé~ll ,

A válasz sze.-dSje azzal védeltezett, hogy
az e redeti cikl< elismerte Bart.6k és l<odA.ly zsc'
n ialitáslit, csaltúg}'. m in t Arlyét, "csalt" azt "kifo·
gílsolta", h ogy mlnd h t\.nlllln dcstftllttív eszmélt
tCljesztésére hasznt\.ltált rendkivüli tehetségii·
kel..
fu escm éuy és a "ita az aldwri magyar jteresz'
ténysé.g keU{)s tudatállupotát fCjezl ki. I liszen
Kodál y h iv{) Irntolikus ,"olt egésr. életében, a Ma·
gyru"Ság pedig, amcly - nunL emlitettem -az ó és
Bartók védelmére Itclt. akkor még Imtolikus la p
,'Olt. Szekfü Gyula. a mag}'Ur !tal.Olicizllll1s egyik
lcg;elentlisebb sr.cllemi és tudományos kép\·j·
scl ője, a Három nemzedélt-~J\ egyértclműcu
kiállt a két nagy zCllesr.e.-l.{) mellett.. MúködlCk
azollbrul a világot ts a magyar sorsot IleIII értö
ero"k: azokba.n az cgyh ázal<ban, amelyeket ill U hi\lltnlosun tÖI'ténelmJeknelt ne\'Cznek (s amelyek
!töziil, lriilönös módon, kifclejUk az tuuláriuSt...).

A r.CIlé!;zclteL n cm za\'tu1a m eg a támadás. A
temp lomok és ~g)'h ázi intér.mén)'ek Iturnugyai
aggály lIé Uciilmíisol"Osl\.I1 tnrtoU{ut I<odály míí\'cit, még a zt\.rdá.lt apáca-ltRl"\'er.et.ői is, Szerzetes·
islwlábn jál1..nm , s az Igazgató, az önl(épző!tör és
a zenclm r ,'ezetője Dartól<-hh'lfk ,'ol tak, az é llek·
Imr pedig énekelt Bartólt, m íi\'et. Az is[mla irá·
nyílOtlu II fi gyelmem et BIlI"tókrn.
A hajd unl Magyur Ku ltúrát destmlcti\' Japmd(
ta11.om, m erI. mag}'ar C;,1.tke!te\. p rób(dt érn;nylc,
lcllJtcnL (Bnbi\s M ihá lyt. is m egtálllUdtaJ
Altit a hatvrul é\'\'e1 ezelőtti \ita érdekel, féli)"'
11I(I50h,u megimphalja a te ljes sajtórulyagl1t, ha
kéri, a MagYlll' Tudo m ányos Almdémia Bartók·
archh"\lIl1ától.

Ifjúsági konferencia Pécsett
7.h.l/J ,r/I<!('/IiIA I/Irg /J"d,lpr'''!'' .,~ rl,6 Ot'""f~().,· Uni/lfri.,), Ifju"igi lú",r"rr;nólfl Fia",. ~ {I&,; n,.m/vA. (dIC/Ic Img IclA('~~~.
,ri ('h.I/I.lIMA .1 MIII'IAc/V ,",./IA,,,,,l _'7"fU"é.<t'/
y

/", r/j(i11 1'19'. b II IiI.I Afrr:I,;y.' cG)'rt' ,,6/1.
\;IJOfl Afpr\d "lrgyrmA.c" lm/Imi m"8/mJ.m .'Ill0l1 'l:II'unAho7,? Ké~d' 111('$1"" ..",; m,lsunA:JI . kltcsen. teIleHet'

Pécsi élményeink
ThP.l'll~I:I1"kban ~, éln.tn)'ckocn ~''''
d~g,lU tértUnk ha/.1> a péc~j uni/lirj,,, ifJú-

"lg; konrrrr;nciilról Öröm \"h t:,UlkOlni
3 pc:5ll. a péc_; és nt erdél)'1 fialalokkal
KOIbn élmérl)' voll a kolo/-:;vóri un,'Mius
,rolÓlIuwk bcmulülko/.Ó vnllom$s:\t lIallgllll1l ,.,. élclUnkl"Ó1 ~ nrrol, hog)' mi....1
db,1.10u~k a Iclk6zi p~I)'~l.

Mi hánllan képvisellUk a beregi "nil:1riu, fi31"loklu . (Balogh Tibor. FOl:amsl
I'élcr és V,\wMi Sándor Loll.) MeglátogntOlI bennilnkel II ~/.t'lrvi\nygundnukunk
Fe lhós S1.abolc~ ;~. Mcgl"nerkcdlunk II
v:\ros neve/.ele~ségclvd, nlegcsod61luk n
7..,.oln:lY I'orc:cll"\nl és Cwntv:\ry képe;1
Az ;.merked~!(Cn l\lIi 11:,,1.11<1' e".mee~e·
rél fol)'lntumk II Icológu~()kklll il mn llUiInr;fl1l\,s,lról. Mi kifejicuUk. hogy n ".ór·
v~nyl!l'n II Dá"id FerenC-I un;l~ri/mushol
való v;"I."I~r61l:ulj\lk klivelcnd6nek EI.
a jövő 'Ilja Bes/iilllollunk ~,erelel.wlgii·
l"llmkról (e.nládllil()g:ll:ls. .I.crc:lewen·

dég~ég).

s cgy kis vclélkcd61 ;~ rögIÖrlÖI.t~llk a ha7~" "l1il:lriu~
egyh:\.l.kö7~'\égek kelcl·
kcúsélöl.
vnlamim
arról. hogy melyek a
bels6 kclclkelésü ~
mel)"ek az erdélyi :íne·
!cpillés köveikeziében
lélrcjöu ellyMzköl.ségek. Ki, I~rképekcn
rügzflenUk II helyes
megold:bt.
ÖrIlhilnk. hogy mego~7.lhuu\lk IUI)aSZIOlnlninkal II dUII;;nlóli és erdélyi unilárius finlalokknl.

.,

,

•

•

•

r

-

Résl.l kfviillllllk venn; az erdélyi un;láriu, ifjli,iigi lllllílkozón, hi~",-' "knlo/w:\ri
Icológu~ok iirümmcl veuék egy 011 Innandó I'"rlillln eSI gondolul:ll. A 1~1:llk<1/.6n

mlljd folYI"ljuk nl eS1.mce'erél Nnb)'on
reméljUk. hogy II tOhll; lm~n; un;tllriLl~ fin·
lul"kknl i, hll:llkotunk ilZ erdélyi sen:k-

--------~----------

Szia Petra!
Sajn~lh:uod, hogy nem jönél I'écsre.

V.irlllnk' A lóhhi"k i, hi:lllyohuk, hiven a
tavalYI konferenei:1 ul:ln ak~r jd~-'ónk is
!ehelel! volna: .• Egy mllldcnki~rt, nlin·
denki cg)·ért.·· Nag)·>/.cru hélvége voll.
kir.llyi köriJlmények. finonl kaja és vigy:\lÓ sr"ÚR _ kalon:!k
~nleken
ró~ arcO! ~

boldogan llé7Juk a .ok ismelermé".clcs.:n UI. i~men:llen1
", é, pir perc mulva m:lr nl sem voll ismcn:llcn KmÖllÖ'en nCIII Aui!n vidIIm b·
nlCrkedó Jtilékn UI~n, amelybOl jókora nevelés és Iréf~ kcrckedcu.
Erdélyhlil jókedvI; Icológ\l-csap~1 érke'
7Cll t.~ nllól kezdve ludluk, uM nem vollUnk olynn .'IlIknn nllnt lavaly. lelkc>t<:désOnk ~okk:d nagyo hb, mini ," ehó konfe·
rencián . Ahilal nyilulll. a kÖ/.l}s programoku!. lb vlllnki csnk bllliwi jön vuh"l.
ril kellell jlinnie: iu vlIlI~,os. méghu/./~ fi.
,'ilii IInil:írnl\ gyOleke7.ésn: érke/.el!. M:lr
CSIC elkel-tIlOk, umiérl lulajdonképpen nl.
Of\.1.ág km!!nbll/ó pomjlliról é5 a hal~ron
Iülról {hw.cgyóhilnk A konferencia lém:l·
jllul ~I ifju,fog kunniktusnil v~laSZlouuk.
N~vlclcn papfrokon fclv:lmltuk. S/.cnl1·
IUnk mi al.. :U'" ross/.ul nniködik nl. egy'
hlll t. a villig közön. nf ifjt1~:lgi 0ldl\l61
nhve. illelvc nu hol helycl.kcdUnk eJ
ehben a világoon. Célunk vull. hugy c/ck
a1a(lj~n {,lIfl'uk fcl al.Okal a e-oponokal,
amelyek 'lI~jd mi"13(1 mCllvilaljilk Cll
MegdObhcntő ké(l I:;mlt fel el6nUnk (ugy
Hh"k. ~ Ilhlc1ell'>4!g megnyitoti" n I);ma.
\ /:lr..,Jal"\) K~liIn CSOI'LlfIO,fIOIlUk :u.
cg~h~I.I-"!. egy",,,-,,,,I v"ló k:tIIC..o!"IOl. al.

•

líjak bck~pcsolóo.l~snil: a jelenI, mini egy
m:hik csoportot. ezcn belUI :17 ifjus~g jelenlegi élelel C$ harmadikkénl a7. clv:lr:l>okai. nn,dyckel eSymtis, 31 q~yh~l é, n
világ felé l~maS%IO!lunk é~ amelyből. saJ'
nos elég .ok 3b~1. Dc nem uaj. adlunk
magunknak munk:!1 mfu.llnpra.

Szombalon n:ggel :lhilnllal nyilolluk 3
napol. 1I111jtl ds6 progrntnk~nl v:\rosné·
1.élin:: induilunk. RengetegcI gyalogollUnk
és sok mindcnl láuunk. Péc' gyön)"örö!
Déhll:íllr:L komolyabb :trCOI bllliuUnk. Pele rdi D:l niellcl. 3 helyi rcfolTntilU' lel·
késs1.cl hesl.~lgellünk cgyh{lI.inkrÓI, ifjus:lgunkról ~S 3 kenó kapc.'iOlnl:lrÓI. Ifjusá·
gi ve~cl6ink és 31. cgyh:lf.hól jelenlévó
.. nagyok'" vil:lha szálllak. elmkénl odhll\·
luk volna; ahogy ók Ulják és ahogy nil
1{lljllk. SI.6 C>t<:1l a fialaiokai érdckl6 dolo
gokr6l, csernényeknil. mil le~7. al. egyh:l/.
nnnak érdekében, hogy !1Iegv~dje, óvja
ókcI il I:\rs"dillom vesl.é lycit<i1.
ESle II m:lr mcgbc<zéh é< kiHl:tkl101I
vil;tCSOllonokhoz "'311:lkol.\ul1k. kj·ki
"hh01, amel)" ~t.1nl:'r~ érdekes dolgol lll'
doll mcgl:\rgy~ln;. Mi a jelen vil"c~oport·
j:lban veuUnk rém, dc ugy ulnl. hogy igal.áh6! nem lehel Ieljcscn ~/.élv:lln~/.lnni
CI..,kcI a lémábl. Mindenki elmondhaLl9
vélelnén)·él. hogy szerinte mi II jó, mini
lelleinc 6 kcllene v:\llalmlni és prób."illunk megold:í~1 laliilni egyl11:I. 11Iohl~m:li
rJ. amelyekról kidcrilh. hogy kÖlÖ~ problémák.
Meghe<7.fllllk hogyan is h6vilhelnénk
lal!ilkozi,aink SÓ"':!I. hi"..,,, ~ve"le egy
alkalollHual Ö$.<lcgyiílni min~:u"'ylllnk.
nak kcvél;; problémak~nl tncriJh fcl al 'S.

Ulllogl1 11001'
cigány ifjllllági vezct6

hogy rilkdn hallunk egym:1~ml és az ifju·
,,'ig progmmjniml. mivel vidéken alig,
vag) nem 1~ alakultak ki ifjuWgl körók DZ
alncsony 1~I~zám mlalt Egy kfvUlállÓlól
halIOlluk. hogy nagyOll ke~és ifjús~gi
ének~1 ~lICkel(lnk. Rel1~ltok, hogy újakal
fogunk l:Ululni. Kele51Unk olyan megol·
dásokal. amel)'ck mindannyiunk wmár3
elfogoohalók t.~ úgy érelluk. hogy sikerilll laltllni é~ lal:ln SIkerili meg is ~alósf
lani, amiért Cl a vilOCSOpolI t.~ a la!:11ko7~'ÍS i< lélreJÖu. Ezekben a bcsl.tlgeté\Ckhen ludalO'lul\ wkunkb;m, hogy (m ~1. 1)n;l~rill~ ifjll'<.1g v~gyllnk, akikre Sl:1tllílanak a, .• öregek" RaJtunk:111 egyházunk
~. vall~sun~ jö~ojc, ukar.,1 és cin:lnls:lg.
H~~/.cfog~s és kilnrl~" uj öllelck és Icn~ij·
ICI kell hol.l.II! \.\)11 klillllnk. aki lIl~r bio
lolly.lilgOt leli hilérol. S/.clnhe:sI.~II"':O mils
v"lhísuak \:lmn~/.IOlla nkad:\lyokklll. S ha
vit:.parlnere feleli ncm i~. dc al e~l!cgc.,
kélelyek (elell gy&ehnel umlOIl UJ ler'
veket kuv~csollunk. IImelyekkcl érdeke~chlJé, II107gnlmasllbh:l, wíncscblJé I~hel'
jUk már II követket6 ö"l.el"övclcliln~cl .
Mi ",:Ir a jl)v6ben gondolkodunkl Ugy
",állUnk ei egymásIól. hogy hilOnkben
m~gerl5södIUnk, v.cllcmil"g fei(rissüllünk
é~ lélekhen kUlel kcrllll(Jn~ cgym:1.!hol.
AZI.ln eljöu al_ ulolsó na(l. D vasárnap.
hlcnlis7.lclet kcrcltbcn (negcmléke/Junk
:LI édc~anyákml i~. hiwcn Any~k napp
\'011. " Injd eljöll l' búcsú (lill,m3la, ahol
mindcn~i a Iegkö/.clcbb, lahllkol.lSOhl egye/lelle, gondolaiban c!'y khcl .... gC5
n)'ári l~bLlJI ~~.c",el.lilnk I:gy''''''al bm·
1011. hogy n"m .1"1111.
I..egkll~clebb ,,,Imílunk IUd I~. j!.)~n:'
Od' .. Uul " ",d Noé ", i bo Zita
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Az ezotéria közhelyei
Szerencsés hely;/'Clbcn vannak, akik nem az utóbbi
néhán" é\'ben kezdtek el ismerkedni az ezotériával.
Két-három é,"Hzeddel ezeldtt nem roskadoztak az
utcai árosok pulijai (igaz, nem is vol lak) il szmes, ma·
gu kat kellető ezoterikus kbnyvckl61, úgy kellett azokal id6sebb ismer6sökt61, primitív stencilezett vagy
sok példányban gépelt, alig olvasható átütö papíron
megszerezni. olvas6tennekben böngészni, ha egyegy ismeros könyvtáros kihozta a tiltott listás kőny
veket. Amihez hozzá leheteIt jutni, talán kevés volt,

de (némi válogatással) min6ségi. Első kézből vett
tudás, évezredek hagyományai hiteles tolmácsolásbm.
A mai felhozatal nem ezt sugallja. Ott vannak Ru-

dolf Steiner, Hamvas Béla könyvei, a jóga, a zen és
általában a hagyományos utak, amelyek a "keskeny
kapu" elvét követik, de sokkal kapósabbak azok a
tanfolyamok, beavatások, könyvek. amelyek indi,,;,
tibeti, atlantiszi mesterek legfé llettebb titk.lit kínálják,
izgalommal lát neki, és cS<lkhamar rád öbben, hogy
ócska közhelyeket kapott. A felszínesség, a
gyorsfogyasztásra el6kész(tett hamburger-szeHemi"
ség, a közhelyszeruség az, ami tévútra vezeti a neofilá t.
A közhely szép és igaz - épp ebben rejlik a veszélye. Elandalít, azonnali érzelmi kielégülést nyújt (milyen egyszeru az egész!), és m egkímél a gondolkodás
fáradalmai tól.
Az alábbiakban az ezotéria "legszebb" közhelyeib61 adunk közre egy csokorral.

Ezotér;a, e=otérikus
Közhely. mert manapság szinte semmit sem jelent.
Eredeti értelmében olyan tudást jelentett, amit csak a
szellemi fejlődés bizonyos lépcsőjén k.lphatott meg a
jelolt. iIlet\'e a tanítványok olyan bcls6 csoporiját jelölte, akik erTe érdemesnek ta láltattak. A mindenkinek átadható tudást az ezotéria képviselte. Nem féltékenységből. hnnem épp a tanuló érdekében tartották vissza azt, amihez nem voltak meg az alapok,
amit nem, vagy esetleg rossz célra tudott volna haszmHni il jelbIt. Az, ami nyomtntásban megjelenik, nyilvános tanfolyamon oktatják, mnr ezotéda a szó eredeti értelmében, függetlenül annak tartalmától. Mi
sem áll messzebb <tZ ig<tzi ezotériától, mint a semmitmondó, ,,szeressuk egymást gyerekek!" szintű, ezoterikusnak címkézett kurzusok és irományok.

Atlantisz
Az eredeti, ősi, legnagyobb és legigazibb tudás forrása a közhelyszótárban. Minden, ami a tlantiszi eredettel büszkélkedhet, m<tg<t n tökéletesség.
Voltaképp pedig alig tudunk valamit Athmtis.zr61.
Legendák töredékek, Platón és néhány ókori történetíró feljegyzései - ennyi a tudományos tényanyag.
A~ utóbbi idők nagy szellemi látói, spirituális mestereI nyomán sejtjuk, hogy valóban birtokosai lehettek
a teljességről szóló tudásnak. mágikus civilizáci6juk
volt, csodás képességeik, és olyan energiákat ismertek, fogtak munkára, amikről ma csak álmodni tu-

~unk. Á.m, ha figyelmesen olvasunk. az sem kerülheti, el a flgyelmunket, hogy e f3ntasztikus tudást kor.lntsem cS<lk lóra fordították. Minden beszámoló
egyet ért abban. hogy saját végzetüket maguk okozták, azzal. hogy a birtokolt er6ket, mágikus tudásuk.lt rossz célra, egymás ellen, pusztrtásra fordították
~élc1metes fek~te mágUs.lik lehettek. tudásuk pedig
Igencsa.~ k~télu fegyver volt. Ma, amikor mágUSIelöl.
tek ezreI vagyakoznak az atlantis7.i tudásra kristálybo.tokat készítenek. szimbólumok, beavat6sok után
~Jtatnak, vajon eszi.Lkbe jut-e, elég érett-e az emberiseg arra, hogy ne katasztr6fák sorát idézze el6 ismét?

Po=itív gOlldolkodás
Nem egyéb, mint a gondolat teremt(5 erejének felismerése és aktív, alkotó felhasználása. Közhellyé
akkor válik, ha az aktív, segít6 szándék elmarad, szóla:nmá, ábrándo~ássá, álomvilággá laposodik, ahol
mmden szép és Jó. Sosem fogom elfelejteni annak il
nagymamának az esetét, aki egy tanfolyam után nem
volt hajlandó unokájának olyan mesét olvasni, amiben boszorkány, sárkány vagy ördög van, "mert az
nem pozitív dolog". Nem Voltaire Pangloss mestere
gondolkodik pozitívan. A pozit(van gondolkodó
nem csak lígy tesz, mintha minden a lehető legjobb
lenne, és elfordítja 11 fejét, ha nem ilyet lát,
hanem igenis észreveszi a roSSZclt. a gonoszságot is,
de pozitív gondolattal, 56t cselekedettel igyekszik kiegyensulyozni a mérlege\.

Meditáció
Manapság mindenki meditál. Hogy hogyan? Hát
ahogy tanulta: becsukja a szemét, és csodaszép tájakra képzeli magá\. Majd felemelkedik, angyalokkal,
Jézussal találkozik, tanításokat, beavatásokat kap, és
mindezeket valóságnak képzeh"e jön vissza .
Valójában ennek semmi köze a mcditádóhoz. Ezek
vizuális, imaginádós gyakorlatok, amelyek nagyon
jók, gyógyító hatásuk is lehet, voltaképp mégis saját
fantáziánk játék.li. A meditáció ennél sokkal szurkébb, puritánabb. Az ember leül (nem fekszik, ha
lehet), lecsendesíti, "hazahozz<t" hrdatát, és csendben
marad. Vár hüsz percig vagy hlÍsz évig. Aztán egyszefCS<lk megnyílik valami. Amit ekkor átél, az már
nem fantnzia, hnnem tényleges kapcsolat a legfe.ls6bb
"ilágokkal. Ilyen egyszerii az egész, csak kl kell
"ámi.
Gllrl/

(Mes ter)

Val6jábnn bálványt jelent, csak így nem lenne szaIonképes.
Mindazt a tökéletességet, ami bel61ük hiányzik. kivetít jük, beleképzeljük va lakibe, akit ett~ kezdve
imádni lehet. Majdnem mindegy, hogy szmesre festett faszobor vagy tu rbános keleti f~rfiú az illet6. Ha
gurunk (mestenink) van. ak~or ~~nnYŰ. a d?~gunk,
ugyanis II továbbiakban 6 blztosl~n t~mtásal\a\' áldásával a további fejl&.lésunket, mmdlg ?tt van ~,~I
lethink, igazgatja lépteinket és .Ill~góv .~ulden bajtot.
Bőlcs mosolya biztositja, hogy JÓ uton J,nunk. A guru
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n!.!m tévedhet, his7en 6 egy meg testesült islen, és hálásnllk kell lennünk uér\, hogy kegyeiben részes!t.
Elnézzük neki még IIz1 is, ha olylln botlásai vannak,
ami egy áUagembcrl61 botrányos lenne, m ivel d már
mindennek felelte áll, neki már s7.abad, hiszen már
k'-Imlájn sincs. Nyilvánvaló, hogy a I~fontosabb törekvésünk, hogy gurut szerezzünk! & ha keresünk,
131álni is fogunk, mivel II régiek is azt tanftották, ha a
tanítvány kész, megjelenik a mester is. és mostanában elég sokan is vImnak hozzá.

Megvilágosodás
Sokan úgy képulik, mini amikor felkattintják a
villanyt. Eddig sötétség volt a fejükben, ezentúl világosság lesz, tisztánlátók, mindentudók leszünk.
Arról viszont megfeledkeznek, hogy e mögött hosszú
évek, évtizedek munkája kell, hogy álljon, és eitől
o lyan népszerűek a pámapos "intenzív" megvilágosodási kurzusok. Bár sz.imos igen komoly felismeréssel önmllgunkra találással lehetünk gazdagabbak, ez
az elnevezés így legalábbis megtévesztd. A keleti hagyomány elismeri, hogy létezhet tökéletes (azonnali)
mcgvilágosodás valamely tökéletes mes ter kegyéből,
ilyen mesterek azért nem sokan vannak, nem hirdetés úiján szerzik II tanítványokat, sdt tanfolyamoka t
sem szeIVeznek. A Zen tanítás két féle, egy "kis" és
egy "nagy" megvilágosodás-élményrol beszél. A
kicsi bármikor megtö rténhet, amikor ráismerünk, rádöbbenünk valamire, az "igazi", a teljesség, egység
tökéletes átélése (nem gondolati megé rtése vagy elképzelése!) viszont még a mesterekkel is ritkán esik
meg, eleinte veluk is csak egy-egy pillanatra, azu tán
pedig folytatódik a mindennapi életük. Az, hogy
örö kké ebben az á llapotban maradjanak, csak a nagyok közül is csak a legnagyobbak osztályrésze
lehet.

Karma
Minél többet beszél a karmáról valaki, annál ,,ezoterikusabb" . A karma mindenre azonna li, előre gyártott magyarázat. Mindaz, amit nem értünk, kanna.

Ha va laki ~aztetlet követ eJ, meri el,t vállalta, ez
volt a kllrmála. ~nnentm akár fel is menthetjük. Az
ka
áldozattal sem történt semmi más minth
má)a teljesült, s e7. a dolgok rendje: (Vajon ~~g~yu~~
talJa-e ez a hozzátartozóI, még ha igaz is?)
A karma egyi~ ilyen h~dorn egy S7.atlrt, gyenneklá_
nyok ~egrontó)ál vette ~gy a védelmébe; voltaképp
semmI mást sem tett, mmt szembesítette a gyerekeket egy olyan él?,é.nnyel, amivel úgyis lalálko7.fliuk
kellett, 56t talán JÓ IS, hogy megtörténel, meri hama~bb átestek raj~a. Ha ne~ ~dnánk, hogy ez egysze~ ostobaság, h.illete.tlen CinIzmus is lehetne. Hiszen
Ilyen alapon HItler IS csak jÓl tett a zsidókkal mert
'
teljesítette akarmájukat!
fgy gondolkodik a közember, a hétvégi kurzusokon kupálódott gyógyító, ,,ezoterikus szakember".
Ezért mOndhatta valaki egy beteg asszonynak, hogy
azért beteg, mert el6zd életében egy nagy kurva volt
(sic!), ~ most kell ~zenvednie érle. Hallottam egyszer
olyat IS, hogy am ikor egy ezoterikus gondokodású
fordító elvesztette a ford(tásrn megkapott múvel,
azzal érvelt, hogy nem tehet róla, nyilván ez voll a
szerzd karmája!
Olyanok is vannak, akik azt hirdetik, képesek levenni, megszüntetni valakine k ft knrmáját. Ha értenék, mít beszélek, tudnák, ezzel korántsem biztos,
hogy hasz.nálnak bármit is. Az így gondolkodók
semmit scm értenek ől k3rma törvényéből. Azt hiszik,
a karma a kegyetlen végzet, ami alól nem lehet kibújni. Valójában a karma cselekedeteink gyümölcse (a jó
és a rossz karma egyaránt), és sokkal inkább lehető
ség, mint büntetés. Senkinek sem lehet a karmikus
feladata, hogy gyilkoljon, de a sors áJUthaija olyan
helyzetbe, amikor, ha a lantas ösztönei uralják, gyilkolhat is. Az áldozat számára sincs előírva, hogy
meggyilkolják, ez is csak legvégső lehet6ség. A
kanna semmire sem kénysurít, de nem is ment fel a
fele lősség aló l. A szellemi fejl6dés viszont lehetövé
teszi, hogy urai legyiink saját karmánknak.
(Folytotjuk)
Kövesi Péter

Ha m vas Béla

Scientia sacra
(részletek)
tsten nem rejtély. Rejtély az, hogy va n vatami tstenen
kivOl. ISlen a nyilvanvaló tflthatatlan. A misztérium nem
lsten. hanem a vilag, ahogy nem a szellem a misztérium,
hanem a természet. nem a télek, hanem a lest. Isten meg'
ismelése nem nehéz. Deu ef Jahve. mondja a próléta, Ismerd meg tstent. Gnd/hl fon kürlon. Irja Pal apostol. S zű
kös és szegény emberiség volt az, amely a deJpnoi lellralot
úgy énalmezte, hogy Ismerd meg önmagadat. A gndthi
szeauton értetme eredeUleg minden bizonnyal az voll: is·
merd meg, hogy isteni vagy. Amikor Jézus lényének isteni
voltarót beszéR. a zsidók Jajveszékeln! kezdtek. Jézus
pedig a zsonarokból Idézett (Zsolt. 82,6), és azl mondta:
Nincs·e megirva törvényetekben, hogy istenek vagytok
(elohim atem), mindnyajan a legfelsőbb fiai?

•••

Jézus tstent és önmagflt azonositOlla ..,Aki engem lát,
látja az Atyat." "En az Atyaban vagyok, a~ Aly.a énb~n·
nem". ,,MIndaz. ami az Atyaé, az enyém. ,,Mlndnyfljan
egyek legyenek. ahogy le énbennem vagy és én tebennó1
vagyok." ,,Nem mag~m!ót cselekszem, hanem az Atyái .
aki bennem cselekSZik.
Amikor Jézus önmagal JSlannel azon08llolla, az .azonos·
sagol nem saját maga szamara loglalta le. Soha Jezu:.~.
magal a többi ember közOI ki nem emelte, soha sepá l kz
lel0lr61 nem beszélt. Ezért hlvta magfll az ember I n~;
tstennel az embemek minden fia azonos. Az Isten·e= k
ség mindenkjre kiterjed. lényeges dolgokban ~m re
~iött kOlllllbséget lenni erkölcsteten. JézuS lelszóhlotla az
embert hogy az Islen.ember azonosságol magába veg:e
lel. Cs~k mfls meglogalmazaSban mondia ugyan~zlA:~ry:
~' ~ · aham brahma 8szml- én Islen vagyo.
.,
Véd. "..".
.
h
--"-d
Ugyanaz.
ami
és én egyek vagyunk - ant v a·av .....,... .
k
az arab hagyomány mond: ana ho8 - én az vagyo .
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Nekem fonto, II mult
, köveit): ~ sulck.
Halllgja: II mennydörgb.
Szolg:!i: II tengerek Vil.G
II földet markoló ke7.ck,

ts a

IÚ1~

mel yelt a7 igazak 61rn!it ahl$$1.1k.
oe minden t!jbcn egy nap vnn
t.i las$lll1. l(lSsnn
érczni runin! elmúlik,
aminl

felnövők.

Nekem foolos II múlt

Fölemel. megöl. kereszlrcfe.<zít
~S mégis jólesik.
milu 1~lp3mnak II meleg. lav!lS~j föld.
K~p~klbcn

egy napsOtölle orstág kinilya vagyok,

ahol :1kaS1Jj.ft a hóhér!
és mindcn r!lgyog.
minden puha bársony és selyem,
:mol mlnOen naplopó
37. tn hűbéresem.
Nekem fontos II mull.
abból l:ipl:iJkorom.
Már tcsltt euem. "tri. iuam
és mégis in "lill

egy

Len~rnyi

Mmdcn jó

fényben

ts "nnek" rosn

cgyfa/mm lá'n:tnnk bcnne.

isten is mosolyog n::.1.
[)re II lrtoo Itvó sirból

porlócsonlú /lsök szelleme nézi
az utána !oOfjá7.6kal,
kób(!l feju lömel/, ~7-<: mében
~ I~padl fényeket.
tn. a felnőn. én II meggyÖlörl emlxr
múltllmb.LI1 érzen1 a jö~6t
és ISlen S1.ívi!l Dho,y vcr.
I\likola i Be rtic!! Mih ály

A keleti országrész

szabadelvű

ÓIOdik évfolyam~ba lépett a kullufális IoIy6iral a PartJum.
Az alapflók kOlon a kél IegIuerneltedObb unitárius debrecen kötló!
ÓmM Isrv.tnl és ~sa Lapsr talalp.dt 1992· 1994-19 ok Irányitolták a
loIy/Jilalot, a Par1ium kodalml Társasig 6gbze alatt. A Ü1saság felosz·
lása WIn a szabadelv0 protestáns kOr vette kézbe a laPOC. Fe116s Sla·
bOICS, ÓSzabd IsrvAtr, Magyar József és lNSa Lajos vezetéséVel. 1995·
101 a sza~ potestáns kOr szellemisége érezhetO
A1oIyOir~1 ung:M61 Temesvál\g. a keleti regiO klllldis éle1é\ igyek·
szik .ítlogri. Parlium-estekel szetVeznek ~ron, ~üld''O'I, Vlisá·
rosnamél/yber, Málészalkán. Nyk8{!'fl'láVJn. Debrecenben, Nagyv.íradon. l<oIozs4Ionéf T~. Termés.l.8IeS8r1 a David Ferenc Egy·
let ir~knI eStJén is be ~lvfInIiOloa~ mulalkozti.. TáYlaS céijtj; az UniIá·
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Oge tés tipo rt ut3k pOfán ...
(W ri:ik Lellc,de gr/JfikJj/J)

protestáns folyóirata

rius Irodalmi Társaság l.ijraéleszlése Booapeslen. ine\Ve KoIozsv~rott. A
Partium köré szerelnénk gyü~enl az unilárius szellemiségiJ alkotókat A
Partium·mOhelyébOl nOhetne ki a JeendO Irodalmi társasag. ,Jelenleg a
R6nahlr és az wakhfr lerjeszti, iUe1Ve Budapeslen az UniIánuS KOn)'vesboIIi)an. az ~6k BoIIjában és a püski K6nyvesh.ízban váwolhaló.
Ez évben a tavaszi wm llagyta el a nycmdá~ s a nyári sz,ímoll
dolgozik a szefkeszlOség. A Slerlleszl6-bil:onság tagjai a szabade/Vil
protestáns kOr legaktfvabb tagjai (unrtárius (rök. k6'IŐk és gra/ikuSOk).
A ny.íri számban megemlékezOnk Brassai ~muelrOl és BaI.íIs
rerw;:r(ll. Minden kedves olvasó figyelmébe ap~ al egyetlen hWl
uliUulus SZellemiségO kuIIlKáHs layóil'anmkat
_ beregi -

Fe:

Emlékünnep ség
Balázs Ferenc halálának 60. évfordulójára
emlékeztek Tiszaszalkan a Ba/Azs Ferenc Beregi NtJpf6iskola ünnepi rendzvénye keretében.
Ezen alkalommal a falu kulturális és gazdasági
felemelésének fáradhatatlan harcosát, a falukuIaló mozgalom előfutárál méllalták, május 24-én
a Faluházban.
Győrött is volt megemlékezés: a beregi unitárius szórvány és a győri unitárius g yOlekezet kö-

zösen emlékezett meg az erdélyi magyarság
szeJlemóriásáról, egy kiállftással egybekötött Onnepségen julius 1-én. A beregi népföiskola 8alázs Ferenc-emlékérmet. emléklapot, relikviékat

aUJlott ki.

Hadd lám; kikelek-e?
Termek-e gyOmölcsöt?"

Hűség a szOlőföldhöz, önfeláldozó népszeretet, erkölcsi példaadás. Ezt hagyta ránk örökOI
Balázs Ferenc.

5. évfordulóját Onnepelte Kocsordon április

12-én a KRASZNA clmű társadalmi és kulturális
lap, melynek a!apftó sze rkesztője Bakos Pál újságfró atyánkfia. A szabadelvű protestáns kör
ezen ~ lk ~lom m al emlékezett a költészet napjára. A Jubiláló lapnak további eredményes munkát kívánunk.
. Örláng elm.mel a Balázs Ferenc Beregi NépföIskola lapot Indrt névadója szellemében ez év
nyarán.

"Tudjátok meg mind,
En ill meg nem haltam

Egy falu sara engem le nem nyUgözölt.
En csak elvetettem magam egy picinyke helyre,
Odabújtam a rög alá,

Kelet-rY1agyarorszagon a Partium, a Kraszna
és az Orláng a harom unitárius szellemiségO
lap.

Beregi unitárius pünkösd
Kiemelkedik a pünkösdi ünnepek sorából
:lZ idei. Nem csak a szép számú gyülekezet,
hane m az az esemény, hogy e l őször volt Vásá.rosnam~nyban unitárius konfirmáció. Öt cigányfiatal tett tanúbizonyságot hitéró1 II gyülekezet előtt. A konfinnandus ifjakat (Lnkatos
Natália, Rózsa Sándor, Lakatos Timen, Lakntos Sándor és Lakatos Edit) F c lh6s S zabolcs
beregi unitárius szórványgondnok készftette
fel. A három kiUönooző család ifjai II fogadalmat Nyitrai Leve nte swrványlelkész el őtt
tették le , aki megáldotta dket.
A hitvallást versmondás és zsoltáréneklés
tette emlékez.etesebbé. A hagyományokhoz
hlven volt három keresztel ő (ifj. Jóni Jenő, ifj.
Lakatos László és ifj. Jónás LászlÓ) és két felnőtt konfinnáciÓ (Jóni Jenőné és Balogh Fert!IIC). Az ünnepi istentisztelet közös úrvncsoTUvétellel pecsételtük meg.
FOIRrüs i P éte r

Cig,i ny kon fi nn.i16k V.idrosnolményboln
1991 pün kösdjén.

Templomégés Kocsordon
Húsvét hajnalán égett pong a kocsordi reformátusok temploma. A sorsnak ebben az iszonyú fintorából sokan szándékos gyújlogatásra gondoltak, pedig
szakérl6i megállapítás szerint csak villamossági lúz
lehetett, és még nem is gondatlanságból ke letkezett.
~ppen templomjavítás tárgyában mindössze pár
Órával kés6bb tartott gyűlést az unitárius presbitériunl. Teljesen spontán részvélb61 hiva ta losan felajánlotluk templomun kat addig, ameddig a reformá tusok kijavllják a kárt ...

Még aznap hIvott be~ünket dr. ~ulV.ay Sámuel
f6gondnok űr is, ezzel a lavaslatt~l. Puspokségunk ~
maga részéről is megtette a felajánlást a Dcbrerem
Református püspökségnek. A helyi reformátusok ~Z
t:zsa iás 40. 31. !l1!lU igével köszönték meg: "Dc akIk
az Úrban bíznak, erejük megújul."
A debreceni püspökség is "tiszta szívvel" mondott
köszönetet.
Nyitr!!; Levente
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Könyvismertetés

A boldogságról
GO éven túl mi a boldogság?

Az emberi élet kú!imböző sznkasloiban más-más
jelenti o bolriogságot és az örömet. Drága jó sluleim és testvéreim szeretetében, nagyon boldog gyermek és ifju korom volt. Házasságom 20 éve alatt
boldog voltam, aminek a halál vetett véget. A munkás ú ekben, n becs\llettcl határidőben elvégzett
munka! (önökeillI megbecsülése és munkatársaim
szeretete örömet j elentett számomra. Boldog vagyok, ha templomunkban lelkészünk imáját és
prédikációját hallgathatom. Örülök, ha segfthetek,
oromet szere;,:hetek másoknak. Örömet szerezni
lehet egy kedves szóval, simogatással is. Ezentúl
örül ök a te rmészetben található sok szépségnek, a
tavaszi napsugá rnak, n zöldülő fáknak, a sok nyíló
virágnuk.
Boldog vagyok egy szép vers, éljek hallatán is.
RE.

Kérdeld mcg magadat. boldog vagy-e, és máris
nem vugy !,IZ .
(J. Stuart Mill)
A legiÖhbl.'!1 nnnyiru boldogok, amennyire el-

szánt á k

TH

11Iagukat.

(Lincoln)
Mi boldog1bb? A part? A hab?
Men ni? \ l nra uni boldogabb?
(Browning)

boldob'Íal!lll szerelemböl még csak ki lehet
gyógyuln L.
.. 0.

... de a boldogtalan éle tbó1 , abból nem lehet kigyogyulm ..
(Fonton.!!)

A boldogság uzso rás: negyedórai örömért, amit

kölcsönö7., l'"gé ~? hnlomnyi boldogtalanságot fizette t velunk kamahL1.
(Flaubert)
A boldogság tudománya: szeretni kötelességünket és abba n keres ni lL magunk örömét.
(Renan)

lu . e mber SOM! t udja, mikor boldog. Sose vagy\lnk oly holdogtalanok, mint amilyennek hisszük
magunkat.
(Prou.st)
Az emberek !lern egéslségesck, hanem boldogok

ak:lTnnk leoni
(Karinthy)
Re mélem, hogy ezek a gondolatok is segítik kedves o\vasGinkat ... boa n, hogy maguk is megpróbál~on:lnak II bolrll.'gdg kö rulha tároJásával írásban
IS. amit ('sok betíljcllt'l kÖ7.ölne lopunk.
MUS7;ka Ibolya
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A fmnctu Marie dc Hcnnc7.cI, II hazájában és
Európában Ismcrt·elismert pszlchol6guA és pszi·
choanalltikus, uz AIDS·es betegek segité.sére hi·
vatott Bertnurd Dutand egyesület elnőknóje. a
pszlchlátria·pszichológla egyt.l< legi"IJnbb vh'l~t\.
ll}imak és "g)'ógym6djának", n haptonómiának
~án lcglsmerte~~. ~cta híve és PropagtU6ja
tlZ éve tUl egy killonos mozgalom éltu, amely EI.
halál demisrtlfikAclójfulllk. emberivé S7.eJídíté·
sé.llekjelszEl.vát tűzte zászlajfua. Tb; éve pszicho·
lógus cgy kiilöllös egészstgiig)1 Intézményben
egy úgynevezett palliath', azuz tiffietke7.eJlS osztá:
lyon, ahol a páclcnscket nem gyógyítják - mert
itt
csupa
gyógyithntatlnn beteg van -,
hfUlcm ápolják - és nemcsa)< a testet, de minde·
nekelőtt. a lelkcL Az itt dolgoz6knak, on·osok·
nak fLpol6knak, öllkéntcsc.kncl~ az a feladatuk,
hogy II mellthetellc.u betcgel,et e1kí~lj~l~ a halálba, a tlcnuét kiiszöhélg, hozzásegitsék ffi<et,
hogyemberhcz me:lt6 !<öriilmények ItőlÖtl, gon·
doslwdást6I, szcrctett61 l<öriilvé,'c, az élettel.
cmbertársnUdml, önmaguklml megbél(élve halja·
ual, meg. Ezen al osztályon a beteg egész személyisége. fé,..<;ZesÜ! az Ol megJUett'í gOlldoslwdtis·
b.~I~, a pác~~ws It.t nem eSUpfut egy szám, egy
ronrl !<6rtorténet, zárójelentés az on'os és
az ápol6szemé!}''1.et. szánu\m, hfUtellt egy teljes
emberi sors, emberi é let.
Tíz év megrclldítO" és fdemel6, szívszorít6 és
szh'lnclegit6, e.rkölcsl-s;mknuu szempontból egy'
anlnt megszí\'lelend~ és elgondolkoztató éhlléuyeit, tapasztalatu.it, tanuls6.gail meséli el, ősz
szegzi a szerzó ebben u fájda.1nmsun szép, megkapó e mberi sorsoltat és portdkat felmjzoló,
napjaink ége tt'í on·O/>CUkai és általfulos morális
l~érdé.seire, ~Idául az eutanázia kérdtsére választ l(cre.s6 könyvben, amely ugrfUI a halálról
szól _ a halálról, fUlle1lyel szembe kell
ULl:zni, amelyre fel lehet és fel kell készü1nJ,
muelyel nem szabad II szcménnes hallgatás leplébe burkohu -, de talán épPelt ezért az e:lct szerctct.tt sugalljIl.
Marie dc HeJUu~zel Jtönyvc ru:lalélt az eutruu1·
z ia \'Itájáltoz.
(SZl)

Akadémiai székfoglaló
Tudomanyos sikert aratot! Molnár MIklós atyánkfia az MTA külső tagja . .,Miért nem tell Benyovszky
Madagaszkar francia kormányzója?" eimmel székfoglaló eldadast tartott május 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében, A Genfben élő történész professzor, aki lapunkat is rendszeresen támogatja, ezúttal is óregbltette egyhazunk hfrnevél. Gratulalunk testvérűnknekl

Könyvismertetés
KodolányI János (1899.1969) író, p Nyugat utan'
nemzedék legrangosabb egyénisége, II 20. sz~lIdi
magyer ptóZalrodalom klass<l:lkuSB két I onlos. muvél
jelente"e meg most egyIdoben 8 PennQnfe Konyvck
kiadóJa: OJbatU fulllsa e . torténeim i regenyeI es
Kelet rHipe cimO tanulmányál.

I{odolányi (mi éle tm űve csodálatra méltó: Z ~li.
:ilis a[kotóművészele ellentmondásos- Alakja mall!"
kelléssé _ illetve rossz ul - ismert és n cmje!t-ntől<C"
géhez mérlen el is me rt. Életpályájrib?l. kittinik,
hogy katolikusnak született, azonban Ifjukoraban
áUért a református hitre és élete végén, - de meg
szellemi erejének birtokában - 1968. január lS·án.
Árpádházi Szent Margit napján - ok íról Boldog
Margit címmel a remekbe szabott és számára legkedvesebb történelmi regényét alkotta - saját kérésére (Budapesten, a XII. ker. Böszörményi tiL 26.
szám alatti otthonában) visszatért:l katolikus egyházba.
A nép hibáit ugyamígy kutatta és felfedt e. miként a közé posztályét, de észrevette pozitív tulajdonságait is. Munkássága az ormánsági falu- és
népélet élményvilága hatását Wkrözi. Archaiz:iló
nyelvi, stilisztikai elemekkel rend el kező regényei a
JlIil!''Y a rsá gtörténet sorsfordító eseményeit mutatják be. A honfoglalás és a tatárjárás időszakába
\'ezctik cl 0lvas6táborát.
Az Ojbarsz futása dmű műve az érett. Kodolányi
nagy történelmi regényeinek legjavához méh6 kiváló leljesítménye. EIs6 ízben a Sorsunk című folyóirat 1943. és 44 . évfolyamaiban látott napvilágot. Könyvalakban egészen napjainkig nem volt
hozz:íf~rhct6. A mostani kiadássa] - egy önmagában toredékesnek n evezhető. de jel entős Kodolányi-alkotás - a honfoglalás kori regényfolyalll1l egy
további tbredék-alkotással egészult ki.
Kodolányi nem hja ki, de az olvas6 okkal feltételezi. hogy az író ebben a prózai munkájában Ojbarsz alakjában Koppányt, az Árp:id vérb61 sz:írmaz6 somogyi nagyúr, a r61a megnevezett pogányIrizadás (997) vezéralakjának ifjúkorát ábrázolja.
Thskés Tibor a könyvecs ke el őszavában kiemeli.
hogy Kodolányit eredetileg e regényfolyamába n fl
korabeli két életfelfogás szemuenállása foglalkoztatja: - Az egyik oldalon a pogány hit, a honfoglaló
magyarok, a táltosok világké pe és világmagyarázala áll, a másikon a f6Ké nt idegen papok által hirdetett vallás, II kereszténység eszmerendszere található. Ezzel Kodolányi a W. századi magvar tö rténelem fő kérdését, egybell a magyar torténelem
egy sarkalatos problémáját. sorsforditóját ragadja
meg es mutatja fól.
Ez II regé ny töredék annak a folyamatnak része,
m~ly sorún Kodolányi írói kifejezóeszkozciben
korai {rásni naturalizmusától a férfikor érett realizmusá.n keresztül jut el kés6i regényei mitikus,
sZlmbohkllS megjclenítéséig.
Vajon miért maradt befejezetlentil Kodolányi
János honfoglaláS kori regényfolyama: Milyennek

:Ibr:ilolt.t v?ll1l1 .1 rf'gt'uyl'iklw Gézúját és István.1'\1, V'l~y 1Il1lyp,m ··.1\t volna .) férfi Koppány?
\ P:lm ni.l Kön)'V(·k '-'Il'yidóbcn. most napvilágot
l:ilc-tt ~,print '~~(11) kot,oltwn a I:'1nulmányiró KodolnnYlVal lalalkozhiltUTlk A 11111 három szen:ő
f'fy-cgy alk.o.lásnt l~rlalm'\Z7a. Kodolányi János\ar~(J~IY\ _l'<nnrl"r Sott·r l~h·an. Kelet t:s Nyugat
h3taran ~l1nlll(:1 Jdl :It n1('l{_ Ehben Kele t népe eimmf'! KodoHnYI rt. ~ ,,~ >l]'igl~nborll kozli magyar
szellemi ólpt korb rrl",''''l_v('1I fel: Mi II magyarság
hl\:alasa? Kél'dcZRellk, feJt('gelik manapság. Európai kuldetés: cz az ugyll(,vczclt európai kulttíra
megvédelmezesc \'obm J>.del barbá rságával~
:>zembcn. DUIHl\'olgyi hiv"'-tá:>: pedig a Dunavólgye
korul elhclye1.keddt np-pck mcgszervezése, volna,
az ugyancsak ,.('urópa;~ vagy. ha ügy tetszik a "keresztyén~ kultnru védc!mcben. A .h íd~ szerepét is
nekünk szántá k, a közvetítést: adjuk át a Nyugatnak, ami a I\cleté, Keletnek, ami II Nyugaté. Ami
ebb61 a7_ adom-vP!'Izemb61 megmarad, az a miénk.
Kétségtelen, _. hnngflűlyozza Kodolányi - hogy a
Inagyarság célja, hivatása. kuldetése csak egy
lehet. II jelenben c;;aklígy, mÍllt volt a múltban, s
lesz a jövóben: a megmaradás.
Ha t.udjuk. mit akarunk, tudnunk kell azt. is,
honnétjöttlink, kik vagyunk, minő e rőkkel rendelkezünk. Ha tuJjuk, hogy !Ileg keH védelmeznünk
magyari voltunkat. tudnunk kell, mi a magyarság,
mi az. ami a sorOS forgandó kerékktill6i közül soha,i;em hull ki, ami örok. nmit védelmezve magunkat v~delmezztik_
Végsö kicscngc'sként fgy figyelmezte t Kodolányi:
"Kulttirhordalékot látunk színpadon, s~tóban , zenéb('n. rádióban, filmen. Móricz Zsigmond darabja
3 előadás után lt'k('fül a színpadról. A nemzet e l ső
színháza k"'tsz:izas sorozatban viszi diadalra
az idegen ponyvát.
Már-már alig lel1d ki mondani nz irodalomban is
az t. amit magyar lélekről, magya r sorsr61, magyar
életform:ikról mondanuuk kelle ne. Kritikai életünk elsorvadt, vagy ('\fel·du lt."
Kodoltinyi J a nos megállapításait nem haladta
túl az idö. Érdemei maradalldóak. Könyvei alkalmasak az olvasás szenvedélyének rólkeltésére és
tudatos mederben tartására.
A mély esztétikai-filozófiai, Illagyarság-önisrne·
reti, torténeimi jclentflstarlallnakat hordoz6 kötetei a kortárs mi'lgyal' irodalom és irodalomtudomány legtijabb ele lll~6 vonulatához kapcsolódik, s
mim ilyen, elsősorban - a szakemberek érdekl6désén ttil _ II 20. özázadi m:lgynr irodalom és szellemi élet jelenségeit értelmezni kivánó, el mélyülésre
hajlamos olvasókra szám íthat.
A két könyvakiadót dicséri, me rt hozzájárult a
Kodolányi életmű árnY:lltabb bemutatásához. A
magyar irodalom barMai minden bizonnyal szívesen fogadják. A köteteknek minden nagyobb közkönyvtár!.lkban otta helyuk.
Domonkos János

llNl'rARIUS ÉLET 21

_._- -

I

Egyházközségeink
Hírek a

Hőgyes

Endre utcából

Konfirmáció
A bud:lpeSli egyhiiz.köz.'iégbcn 1997. m6jus 25-én került

sor (IZ

J996-1997--es iskol:!; évben konfinnál6k ünnepélyes

fogadlllorntételérc.!"z idén. mint minden músodi~ évben,:I.
H6gyes Endre utcai templomunkbun. A budupesll val16.serköles; nevelési bizous:íg megbí1A'Ísnb61 Kászoni József
Iclkfsz-hilokrotó jelentette az egybcgyÚltcknek. hogya
konfinnáci6i el6készítésre jelentkezel! tizenkét fintaI unilárills: négy lány és nyolc fiú. A konfirmfIJók zöme. kéth:llmuda olyan ErdéJybdl áueJepiil! családok gyenneke,
:tkik az utóbbi hat-nyolc évbeo érkeztek Bud:1fK:stre. ilietve a róvároshoz közeli va lmlclyik községbe. Szintén a lelkész jclenté.<iébóllUdhották meg II jelenlevők. hogya konfinniici6rn v:l16 előkészítés szeptemberben kezdódöu és
május második feléig taroll.
M:ljus 2S-én reggel 9 ór:lkor m6r jelen volt:lk :l Hőgyes
Endre utcai templomos inglltlanunk udvar:ln. irodájában.
gyillekezeti termében a konfimláló~. és hozzátartozóik. és
kezdetét vette u templom díszítése. Unnepi Mdt öhütte fel
a templom. amikor a sok-.~ok vidgcsokor és vágott virágok mind:l helyükre kerültek. Míg a ~1.OI6k, :l konfinnálók
kis ts nagyobb testvérei_ nagyszüleik. keresztszüleik a
templomot díszítették. addig még egy utolsó ismétlésre is
sor kerűlt a progrumot iIIetócn - II konfirmálók részérol il gyülekezeti terembeo. Majd pontOSan. délelóll 10 órakor
kezdet~t vette az ünnepi istentisztelet. Ünneplőbe öltözötten ~s szent izgalmakk:ll vonult be o konfimlálni készülők
kis csop:lla a zsúfolásig :':legtelt templomb:l. A IÍzenkcltes
IanÍlványi közösség létsz.1mában is pontoson megegyezett
Jézus wnítv(\nyoinak kis kiizÖss~gével.
Az ünnepi be.~z6d elhangziisa után a hirdetések keretében kerűlt sor a konfirm,ílók bemutl1tiisára, :Imit :IZ unitárius káté kikérdezése követelt.

A konfinn:kiós ágenda. im:I, rituális kérdések elhangzása utful kerűlt sor az úrvacsol':l kioszt.1dro. melyben ez alkalomm31 eloozör részesültek o fiat<llok. s tették ezt Jézusr:l emlékezve. A bironys:ígtevők ~letére főtisztelendő
Benc:tC MárIon püspök kérte lsten gazdag á ldá~át. Ajándékkönyvek. eml éklopok kiosztás,ít követócn Dr. Murvay
Sámuel főgondnok köszöl\tölte a konfilmált ifj~kal. illetve ~ nogyscimú templomi gymekezetet.
Köszönetet mondunk lmcc~ Szabó Ilonka testvérünknek, :lk; sajót kÖleteivel aj;índ~kozta meg (IZ ifj:lkat.
Az ünnepi istentisztelet befejezésével a "tiunkettek"
csoportjának közös progr<lmja cs~k június 14-ig szünete!,
amikor kezdettt veszi :I hagyományos június közepi erdélyi kir:indulás, amelyre szinte kivétel n~lkül minden kon·
finn51ó jelentkezett.
Az Olt történő eseményekTÓllapullk m:ljd egy kövelkező
scim5ball fogunk bescimolni.
Addig i~ minden olv:lsónkal szeretettel kö'szöntünk a hagyományo~ "Egy az lsten" üdvözléssel, és örömünket fe·
je~z(lk ki abból:lz alk:llomb6I, hogy ~Z egyh~íz ön:ílló tngJa.lehen(Jnk.
K, J.
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Hírek Füzesgyarmatr61
Mint minden évh:n, az év májusában is rnegün.
nepeltük anyáknapJát. Baldzsi !..duM lelkészünk
meghatóan szép anyáknapi megemlékezésén kivül,
számos szép, hálát és köszönetet kifejctö költemény elhangzott. Az "Életet az éveknek" dalárda is
szép, alkalomhoz illő énekeket adott e16. Az ünnepi
masor a lelkész által előadott csodálatostln szép énekével zárult.
A megható, szép gondolatok hallatán sokak szemében könny csillogott. Az előadók között óvodások, iskoláskorúak, ifjak és nyugdíjaskotúak is voltak.
Ragyogó napsütés, gyönyönlen klzöldult fák köszöntótték Pünkösd ünnepét. Az Úrnak asztala
megterltve várta a testvéreket. A tartalmas, mély
gondolatokat ébresztő istentiszteletnek igen nagy·
számú résztvev6je volt.
A Jézus életére és eszméire emlékeztet6 jegyeket, az úrvacsorai kenyeret és bort 53·an vették
magukhoz.

Az úrvacsorai kenyeret és bort id. Károlyi Zsig·
mOlld és neje ado mányozta, hálásan köszönjük,

oromrnel láttuk, hogy az összetorlódott mezőgazda
sági munkák ellenére is ilyen szép számú gyülekezet jött el Isten igéjét hallgatni, Istennek hála érte.
Az elmúlt 35-40 évben még ilyen nagy számú
resztvet6je nem volt Pünkösdi istentiszteletnek.
Adja Isten, hogy sokszor megismétl6djön a testvérek ilyen szép számú részvétele. lu utóbbi hónapokban hétköznap is gyakran megszólaltak templomunk harangjai. A hétköznap megkonduló harangok , halálhfrt jelentenek.

Az eltelt 2 hónapban 25 esetben kondultak meg
te mplomunk harangjai, egyházközségiinket is
nagy veszteség é rte. Két régi uni tárius család tagja
hunyt el. Csak Fereczné, szeretett Emmuskánk
el6ző gondnokunknak volt a fel esége. id. Bijkfi Já·
lIosné Esztike néni korábban volt gondnokunknak
felesége, jelenlegi gondnokunknak édesanyja volt.
Mindkét elhunyt egyházszerető, áldozatot is vállaló tagja volt közösségünknek. Emléküket megőrizzük .
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esetben kérte. hogy Balázsi László le lké~z és Balázsi Lászlóné kántor végezze a temetéSI szertartást. A mindenható Isten adjon csendes pihenést
mindannyioknak.
Egy Füzesgynrmattól távol élő,
de hazajáró unitáril'S

Gyula, 1997

életéből
Pestszentlőrinc
1997 majus ll -én egyházközségOnkben konfirmációi szertartési végeztem, maly alkalommal lsten és a
gyülekezet előtt megjelent és hitéről vallást tett két haJadon, név szerint Samarjal Emese, kolozsvári szarmazásu, a néhai Szabó Dezső kolozsvári lelkész unokája, és Nagy ildikó székelykereszturi származásü,
egyházközségünk presbiterének, Nagy Gyula kedves
hfvünknek leánya. Konfirmáci6ra még jelentkezett
egy vidéken élő ikerptu, akik azonban egészségi okok
miatt nem tudtak megjelenni. A szépen feld fszilett
templomban, nagy gyülekezet előtt , székelyruhciba öltözve lett bizonyságol hitéről a kél jól felkészült növendék, akiknek életére és szerettei életére lsten gazdag áldását kérjOk.
1997. május 18-án pünkösd első napján az Úr asztala meg volt tedtve. Rajta volt a kenyér és a bor, mint
a Jézus életére és halálára emlékeztető szent jegyek.
Gyülekezetünk hivei erre az alkalomra nagy számmal
jöttek el úrvacsorával élni, és ez alkalommal egyházunk javára adományokat tenni, mely adományokért
mindnyájuknak aranykönyvileg mondunk hálás köszönetet. A pünkösdi ünnep kiemelkedö eseménye
volt, hogy az elöző vasárnapon megkonfirmá!t két növendék első alkalommal vett úrvacsorát a gyülekezettel , mely öket a legnagyobb szeretettel fogadta.
1997. május 21·én fél 10 órakor az Új közlemető·
ben utolsó útjára kfsértOk Ránki Béláné sz. Gyirkis
Irma nötestvérünket, aki életének 78-ik évében, hoszszas szenvedés után adta vissza lelkét teremtőjének.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
1997. május 24-én Fóton az egyik keresztszülő há·
zánál végeztem keresztelési szertartást, mely alka·
lommai megkereszteltem és az unitárius egyház tagjai somba beiktattam Gyarmati Péter unitárius és
Iváncsik Judit r. katolikus másodszülött gyermekét,
Esztert. A gondviselö lsten áldása legyen az újonnan
megkeresztelten , hogy növekedhessék testben és lélekben lsten és emberek elót! való kedvességben.

• ••

1997. május 31·én szombaton délután 5 órától tartottuk egyházi életünk ünnepes félévének záró Szeretetvendégségél. Ez alkalommal ünnepi meghívottunk
Gyurkovics Tibor rró, a Magyar Művészeti Akadémi
alelnöke volt, aki életének alakuláSár61, rrói tevékeny·
ségéről, utazásairól tartott a töle megszokott egyedül·
álló stílusban színes és érdekleszUö előadásI.
Az ír6t bemutatta, valamint az (r6i műveiböl felolvasolt Oörögdl Miklós bábmOvész, egyházközségünk
támogatója és szimpatizánsa .
A bevezető áhitatot Rázmány Csaba lelkész tartotta , ifj. Gergely Fellcián Gyurkovics libor versét szavalta , majd a mOsort Makkal Emma lelket melengetö
népdalénektése zárta.
SzeretetvendégségOnk, felejthetetlen emlék marad
mindannyiunk számára, mely nemcsak kimagasló erkölcsi, de anyagi sikerrel is zárult.

R. Cs.

Tapasztalat diktálta
kötelesség
Ha az ~mbert egy közösS;ég felndatkörrel ruházza fel, köteles eleget tenm a közösség elvárása'nak. Elkötelezettségének fokmér6je a rábízott fel~.
dat elvégzésének eredménye, vagy eredménytelen
volta.
~ngem ~

Györi Unitárius Egyházközség presbiten teendoK ellátásával bízott meg. Ebbeli minősé
gemben legsürgösebb feladatomnak tekintettem a
hatáskörömbe tartozó hfvekkel való kapcsolatte.
remtést.
Nem várt nehézségekbe ütköztem. Az általam
keresett hívek valamennyien elköltöztek a nyilvántartás szerinti lakhelyükr61 Hogy miért nem
jelentették be új lakcfmünket1 ...
Tóprengés helyett addig fÓttam Szentgotthárd
és Szombathely utcáit, míg csak fel nem derItettem
az új lakcfmeket.
Őszintén szólva megérte a fáradtságot. Szemre-

hányó pillantások helyett a velük való törődés feletti örömük sugárzott felém. Volt, aki gyennekei
jövőjére való tekintettel tartotta szükségesnek az
egyházközséggel való kapcsolattartást. Volt, aki
arra tett igéretet, hogy legközelebbi nyugdíj ából ki·
szakft egy keveset egyházi célokra ...
De a fentieknél is fontosabbnak Hint számomra
a valahová való tartozás szükségességének a tudatosítása , és annak a reménysugárnak a felvillantása, hogy a győri egyházközségnek is lesz gyü1ekezeb terme, imaháza, vagy éppenséggel temploma,
a meglév6 lelkészlak mellett. A sorrend fordítottnak tGrhet, de egy negyedországrésznyi swrványt,
a lehető legnagyobb jóindulattal sem lehet össze.
fogni, egy állandó lelkészlak nélkül, amely egyben
az istentisztelet helyszínéül is szolgál.
Véleményem szerint megszívlelend6 a tapasztalat diktálta kötelesség: össze kell gyíIjteni és meg
kell becsülni a híveket, mert náluk nélkül nincs
egyházközségi élet, vagyis igéretesebb jövő.
Sófalvi FeTenc

Varadium
A beregi unitárius szórvány nyolc f6s delegációval vett részt a Varlldium ünnepségen.
A köszönt6k trombitaszólóval és evangéliumi
énekekkel járultak hozzá az ü~nepséghez a nagyváradi unitárius imaházban. SIkerrel mutatták be
a Partium tavaszi számát is.
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Valláslé lekta n i

e l őadások

1997. május 3()..4n referoló ülést
tlll1onunk. EZI nl olkolmot ósztól
I;ezdve szereln,!;nk Múhelycsoporttá
fejleszteni, melyben 'agúgunk szlimáro '!;rdekes eselek megbesz'!;lés,!;re,
besz.5moIÓkra, kut:l\5si probl,!;mák
mcgbew!léslrc szereln,!;nk lehetó~
gel bi:rJosítani. MosTani Illésünket
Orosz KIITalin eselismertel6stvel és
atInak megbeszél,!;so!;vel kezdtük. Ez
olk:dommal megtar10ttuk egyesIIletünk tisttújító közgyúléslt is. Tekintettel arrtI. hogy már k,!;t alkalommal
eZI elhal::lSZIOtluk 60 az aktuális ügyek
sem túrtek további hal:lsztlÍSt. ezt
most le kelleti bonyolítanunk.
1997. november 15-\!;n. vagy 16-án
(Ieremprobl~mák militi az idópontol
késoöb pontosítjuk) egésznapos konferenciáI szeIVezünk. Címe:
A va ll bos ember ,!;S a Icl ki betegs,!;gek.
Részvételre. és 15 perces előadá
sokro lehet jelentkezni június 15-ig.
Részvételi díj 1000 FI. melycT a
Human Agape EgyesUlet - (Ökume.
nikus Múhely) OTP. foly6számlájáro
lehel befizelfli szepl. 30-ig (belföldi
posui utalvánnyal. vagy átutalással)
OTP 11712004-20141226. A részvétel késöbbi befizetése 1200 FI.
Érdeklődés 3z Egyesület vezeTójénél.
Dr. Süle Ferenc. osZI. vez. fóolVos
OPNI.

Vall~lé\eklani Osz~ly

1021. Bp. Húvösvőlgyi út 116.
ThI.: 1760·922/260. F: 1763-402

Az Orn:ágos Protestáns Napok
Plakátpályázata

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa plakátpá- Borbándi Gyula:
lyázatot fr ki az 1997 évi OrszáEmigráció és Magyarország
gos Protestáns Napok népszeriIKende Péter szerk.:
sítése érdekében.
Bibó nyugatr61 - éltében, holtában
kJ. OPN e-zévi főtémája így
hangzik: P rotestantizmus és Benk6 Péter:
A Ma9yar népi mozgalom
Huma nizmus.
almanachja
A rajz, amely nyilvánvalóan az
idei Protestáns Napok áltaJános Szfgyárt6 Sándor:
szimbólumaként is használatos Az Erdélyi Panteon
lesz, utalhat a humanizmus filo- Csomor Lajos:
zófiai üzenetének a mavészet- Őfelsége, a Magyar Szenl Korona
ben, a tudományban, vagy/és a
Ignácz R6zsa:
diakóniában (szeretetszolgálat- Született Moldovában
ban) való kifejeződésére. TerméSzabó Dezs6: Segftség!
szetesen arra is, hogy mindez hogyan áll kapcsolatban a protes- Sinka István:
tantizmus magyarországi e lterje- Kadocsa merre vagy?
désével, és mai jelenlétével.
Gábor Mikl6s: Sánta szabadság
A pályázatokat - amelyeket Kányádi Sándor:
szakértó"k bevon ásával az Öku- Valaki jár a fák hegyén
menikus Tan ács elnöksége bír ál Vallomás magunkr61 (Az anyagot
el - szerény díjazásban is része- gya~ötte, gondozta és szerkeszsíteni kívánjuk: első díj: 30 ezer tette: Kedei M6zes unitárius espeFt; második díj: 20 ezer Ft; har- res)
madik díj: 10 ezer Ft.
Ópusztaszer '96
A műveket A4-es formátum- (Duna TV videotár)
ban 1997. július 31-ig kell beküldeni , jeligével ellátva, s az alk otó
Lap zórla minden hónap 6-cin
nevét és címét ktiJön zárt boritékban mellékelve az az Ökume- van. A hé$óbb beérheult írósohh al uuhenl ó$égünk c$ck a k ij..
nikus Tanács címére: 1026. Buvethezli h ó lap uirlá ig tud {ogdapest, Bimbó U. 127. T: 176- la l kozn i. Kérjük eu a behülchn 4847.
d 6 {rÓ$ok n ól figyelembe venni.

ll!l"bto' ...:

Pály ázati felhívás

Külföldi hírek
Örömmel vetlük a hírt. hogya tavalyi (1996) év végén Finnországban
is megalakul! az Unitárius Univernlista Egyh:iz. Tags6.guklll kérik a
Nemzetközi Unitárius Univenalism
Tanácsba és nl Unitárius Vil.1gsrovetségbe (ICUU és IARF).
IgyekeUlek minél több kapcsolatot
leremteni a vil5g unitáriusaival. elil'
vfu"ják a h{re.kel, jelentkezéseket a-z
lmemeten és más formáb-an is. Szeretn,!;nek imi egy átfog6 tájékoztat6t az
unitarizmusról. me1y cl6sZör az Interneten, m3jd könyv fomuib-an is megjelenne.
Üdvözöljük fiatal testvéreinket ~
lsten áldását kérjük lelkesed60ükre 60
munkájukro!
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Helta i Gásp ár
Unitárius Kön yvesbolt
ajánlat a :

Az Unitárius Alapítvány a kuratórium határozata alapján 1997.
évre pályázato! Ir ki.
A pályázat célja: Szatmár Bereg régió egyházi és gyülekezeti életének fellendftése, az unitárius hit megismertetése széles körben.
Hitbuzgalmi rende zvények szervezése.
A pályázat értéke: 70.000,- Ft
azaz: Hetvenezer forint.
A pályázat beadásának határideje: 1997. julius 31.
A pályázatokat az alábbi eimre
kérjük eljuttatni: Unitárius Alapitvány 1054. Budapest Alkotmány
U. 12.
Alizmány Csaba
elnők sk.

Gergely Felicián
titkar sk.
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