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Dávid Ferenc halálának évfordulóján
Az életének és az é letbő1 fakadó értékeknek

adója Isten, szeret6 Édesatyánk!
Néhai egyházalapft6 nagy püspökünkre való emlékezés adja ajkunkra nevedet, hogy köszönetet
mondjunk azért aZ életért, amely 418 esztendővel
ezelőtt azért szant meg létezni, mert az eszmei türelmetlenség és a hatalomvágy nem tudott a jézusi
eszmevilág magaslatára emelkedni, ,!1 mindeneket
megpróbáljatok és ami jó, azt megtartsátok" apostoli elv alkalmazása helyett a látványos per ítéletét tartotta célravezetó'bbnek, mintsem az igazság
megélését. A XVl századi reformáció a humanizmus és a reneszánsz támogatásávaJ az egyházi
élet új alapra állítását t(ízte célul maga elé. Bár
megpróbálta bibliai alapon Jézus tanítását újra
feléleszteni , de nem tudott a korszellem fólé emelkedni, s a követés helyett a "feszítsd meg" alkalmazásával tört pálcát egy magasröptű élet felett.
Mert - Atyánk - egyh ázalapft6 e ls6 püspökünk akinek halála évfordulóján emIékét idézzük - egyike volt azon gyennekeidnek, aki Jézus tanításának megélésében teljesítette ki az evangéliumban
lefektetett életet. Fölismerte a fejlődő élet törvényszeruségét és a szellem előrehaladásában látta az
emberiség jövőjének biztosítását. Nem félt a fólismert igazság hirdetését61 és nagy elődei és kortársai eszméjének töké letesítésében látta az élet é rte.lm.ének hirdetését. Nap, mint nap kezébe vette a
Bl~hát és annak újszövetségi r észének újból és újbóh áttanulmányozásában ismerte fól azt az igazságot, amely a mi vallásos életünknek is forrása
hogy tudniillik Isten lényegében és személyé:
ben egyaránt egy, - és, hogy nem a vak - de az
ésszerű hit az, amely l sten adományaké~t a tökéletes életet eredményezi.
E fólismerésnek hirdetése közben olyan munkatársak sorakoztak fól mellé, mint a nagy teológus
Pal~e:ologus Jakab, Sommer János, Heltai Gáspár,
BaslilUs István és mások, hogy segftsék fólismerésének terjedését és megvethesse annak az egyháznak ~Iapját, amely dacolva 400 esztendő viharával,
~a IS lsten egységének és Jézus embervoltának
~,rdetésében és a szeretet gyakor lásában mutat
utat. gyennekeinek jövendője relé.
Egyházalapftó plispoki.lnk - Atyánk _ a dévai
vár txlrtónében befejezte életét. Bár a következő

századok egyházunk m egsemmisítésén fáradoztak, d e, mert nz igazságot eltiporni nem lehet az
ma is él és emlékének felújításából mindannyi~zor
új erőt nyer hivatásának teljesítésére. Bár hitéle·
tünk múltját a küzdelmek mérfóldkövei jelzik hi·
tünk, élniakarásunk , jövóbevetett bizalmunk 'vál.
tozatlan maradt és mai emlékezéslinkben sem a
múlt feletti bírálatunk, hanem a jövőnek é pítése
vezet. Bár élniakarásunkba n sokszor akadályt jelentenek a mindenna pok nehézségei, munkánkban
visszavet a kenyérért való küzdelem, de igyek.
szunk a világnak világosságot szolgáltatni, s a jézusi szeretet eszmei megélésével egyengetni a jövend6 útjait.
Állj mellénk és maradj veHlnk - Atyánk -, hogy
állandóan érezzük közelségedet, s hitlink hozzásegfthessen azon igazságok megéléséhez, amelyeket
Dávid F erenc tárt fel, s amely az élet tökéletessé
válását mozdítja e16.
Olyan jólesik éreznünk most is segede lmedet,
amelyvégigkísért múltunkon és ma is éltet bennünket. E r zékelteti, hogy nem eredménytelen az
evangéliu mi igazságok utáni vágyódásunk, mert
adsz eszményképeket, akiknek nyomdokain járva
megtalál hatjuk a jövőbemutató utakat.
Légy _ Atyánk - most is velimk, hogy emlékezé·
sünk fellobbantsa hitünknek olykor s zunnyadó parazsát, és amikor megpróbálnak a mindennapi élet
gondjai megértsük a körü löttilnk zajló események
lényegé't, és mint hajdani hőslelkCí mártírjaink, mi
is híveknek bizonyulhassunk.
Adj erőt, hogy a nagy el6dökhöz haso nló Me.ste.
TÜnk tanításának megélésében ma is bátran kiálljunk azok igazsága mellett, akik a jobb jövelld6t építik. Adj tisztánlátást, ~ogy kell.6 képpen érté keljük azok törekvését, akik a turelem, ,a. szabadság és a szeretetjelszavával e fóldön éplhk országodat. Erősít.sük azokat, akiket szentlelked ~e
zérel , akiknek igazságod fénye muta t utat. és~ak:ik
nek szívét szeretetednek lángja formszt.Ja ~sz.e.
Tedd áldottá az em1ékezést és add, hogy a 'Th IgBzságaidat megél6 nagyjainknak példájávnl mi is országodnak legyünk. építÓI
Ámen.
Kcl e n.e n l\1ikJÓ8

Mint a mennyben, úgy a földön is
Emberi ésszel, amit ugyancsak lsten adott s embeVeres Zoltón Suhloruágban élő (ró a Mi·
ri. és~zel szerzett mai tudással mindezt ne~ könnyű
aty6nkr61 u6l6 elmélkedéseinek folytatása.
h~~__ Nem könnyű tagadni sem. TItok tornyosul
elottunk, s talán az a legbölcsebb, ha szót fogadunk a
Be\'altom nektek: keresztény alapimádságunkrol kijelentést imigyen tolmácsoló Madáchnak: Ne
kérdd / Tovább a titkot, mit jótékonyan I Takart el
sz616 rövid eJmélkedéseimben a soron következő fél
mondatol át akartam ugrani. "Legyen meg a Te aka- istenkéz vágyó szemedtöl."
ratod" -ern5l voU határozotl mondanivalóm; "mint a
.Mindez a~onba~ nem nyugtat meg azt illetően,
mennyben, úgy a földön is" - ezt a Miatyánk legne- mire gondoljak, mikor a Miatyánkot mondom, s ide
hezebben é r1elmezheló, legtitokzatosabb szintagmá- érke~m: ,,l~gyen .m , a Te,akaratod, mint a mennyjának tartom, De hát úgy érzem, s elmélkedéseim nében, ugy a foldon lS. Más uton kell indulnom egy, a
rejtélyes fél mondat
hány olvasója is ugy
gondolja, hogy épp
értelmét megvilágitó
sugár keresésére.
ezért szembe kell néznem vele.
Ha a mennyet úgy
Talán
emlékeztek
értelmezem, mint állapotot (talán emlékezrá, hogy a "Legyen
tek rá, hogy ezt is
meg a Te akaratod"
fohászát egy valósámegtettem már a "Jöjjön el a Te országod"gosan átélt sugallatra
ról szóló kommen táígy értelmeztem: "a Te
romban), akko r egyakaratod legyen meg".
szerre derengeni láMás szóval, bővebben:
tom a "Legyen meg a
"Uram, köszönöm neTe akaratod" -hoz fű
ked, hogy társaddá
zött hason lat, példa,
tettél a világ folyaminta, ahogy tetszik,
matos teremtésében,
a végleges nyelvtani
hogy szabad akaratol
egyszerúségében
is
adtál nekem, amellyel
bonyolult magyarázat
akár a Te akaratoddal
értelmét. Isten orszáis szembeszegulhetek;
ga: a menny vagy a
mindazonáltal
add,
mennyek. Isten orszáhogy ne ezt tegyem,
ga: a világmindenség.
hanem szabad akaraA mennyben lsten
tommal is azt akarakarata
érvényesW,
jam. amit Te." Nyommondja a Miatyánk
ban ez után azonban
Az aL~m;ltoni tempLomv;lr _ rekorutrukd<'t
SZilvait ajkunkra adó
egy hasonlat vagy inMester, hiszen azt takább egy példa, egy
minta következik: mindez itt a földön is, azaz velem níija, hogy így imádkozzunk: itt a földön is úgy legyen meg az Ó aka rata, ahogya mennyben. "Isten
is történten úgy. ahogyan a mennyben történik.
országa tibennetek van" - mondja máshol. Tehát a
Mit jelent ez?
világmindenség bennunk van, vagy pontosabban: réHa a mennyet úgy é rtelmezem, mint helyet (ter- szei és részesei vagyunk a világmindenségnek, mint
mészetesen nem földrajzi, még csak nem is csHlagá- csepp a tengernek, ha szabad akaratból eljutur:k oda,
szati értelemben, hanem úgy, ahogy els6 Miatyánk- hogy lsten akaratát akarjuk. ts ha addig is hlltel és
kommentáromban: mint lsten jelenlétével betöltött átéléssel kérjük Ót: "Uram, a Te akarat~, legye,n
világmindenséget), akkor arra a gondolatra kell jut- meg. Ahol és amikor a Te akara tod érvényesul, ott es
nom, hogy a világmindenségben vagy nincsenek mi- akkor a Te országod ragyog fel. Ragyogjon fel a Te
hozzánk hasonlóan szabad akarattal felruházott lé- országod a mi szívünkben."
nyek, vagy már mindnyájan meggy6zödtek arról,
~rthet6 ez? Valószínűleg nem egészen. Inkább csak
hogy ne m jó ne kik mást akarniuk, mint amit Isten
érezhető. De hát a hitnek éppen az az ismérve, hogy
akar. Szentnek tartott iratok - kanonikus bibliai
messzebbre hatol a megismeresben, mint ahova a
könyvek és apo krifok - arról látszanak vallani, hogy
mindenkori tudás követni tudja. S a Miatyánkat első
errol van szó: a földi embereken kívül csak az angyasorban hittel kell imádkoznunk, csak másodsorban
lok értelmes lé~ek a világmindenségben, őket pedig
lsten vagy az O akaratát végrehajtó pompás bábok- törekedjúnk arra, hogy értsuk.
nak teremtetle, vagy szabad akaratot adott nekik is,
de az övele szembefordulókat száműzte valahova a
(Folytatjuk)
világmindenségen kivulre.
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Dávid Ferenc arca
frásain kivül kevés adat mar(ldt ri vallásalapító
Dávid Ferencrol. A A'VI. s:/:ázadban ti városi pol',; ,~;á,; teldntélydk érdekébell kivánatos
készíttetésc. Erdély all elmaradottabb
\"olt
MolnáITÓ\ is csak fiarégiókhoz
kész(ilt rajz. Val6szílal korában
akadánuleg Dávid Ferenc
vánIya volt annak. hogy nem
dorfest6 ezustceruzája alól egy

-

S~inle G~bor. ~DÁV I D FERENC

Alakjáról a szájhagyomány annyit

őrzött

meg.

hogy szép válla, közepes termete volt. És ,.ha rang-

,

kongású szava". Ismeretes, hogy őriznek egy
követ, melyre felállva Kolozsvár föterén mondott
nagyerejű prédikáci6t, aminek hatására a polgárok
többsége unitárius hitre tért. Nem kis teljesítmény
maga ti hangerő, ma erősítőK nélkül senki meg se
kísérlené.
ygyanilyen fizikai tett volt Kossuth gyujtó hatásu beszéde Kec~kemét főte rén, a szabadságharcban. Az (j hangJát ismerjük hangfelvételr61 valóban ~.arangkongás?~ hatalmas orgánum volt, még
késő oregkorában IS. Nem túlzás arra gondolni,
h0ID: hatásukból következtetve, ilyen lehetett
DáVId Ferenc hangja is.
De milyen volt arca?
Érdekes problémával kel1 szembesülnunk. Ha
~zt kérdezzük, mindenki azt mondja, hiszen ismerJuk az arcát! Németh László szerint ő a ..szép reformátor". Ezzel sudár tennetére, gytmyörű, vállnál

mélyebbre hul1ó hófchér hajkoronájára, férfiszé _
~.get mulató fi.nom saso rrára. szépen ívelt 6Zem~_
dokére céloz: hiszen ezek alkotják az ő ké-Át k
tudatban.
!"o n ozC~~hogy ez

ri

kül ső Kőrósf6i Kriesch Aladár

fe~töl otletének terméke. Amikor jelcntős tbrténcl_
nil . képé~ megfestette. a ~Thrdai országgyiílés~_ t

anu ma IS ott van Thrdáll, remOd"uli szaka"
"
me resz
'
•
.
"
"
.
.
,
anu
.... rouVrll e -t, ,estöi ótletet alkalma
vallásalapító Dávid Ferenc ismeretlen alaki~~aki~
cserélte a közismert Liszt Ferencével.
Halhatatlanná tette a középmagas tenn térő!
szóM _~gykorú leírást, .az sem érdekelte, ho;" galamoosz, hatalmas hOJkoronája bizonyára említést
kapott volna a kortársak írásaiban hisz,n' 'tű ..
' "enség ett volna saját ,
Ie
no,
a tá
v nyos Je
korában
.
" .Liszt is, mint Dávid, német s7.ánnazású volt,
~lIndke~ten ha.tásos el őadók, - még keresztnevük
IS egyeZIk, - m iért ne cserélheUe volna fel a festő a
két személyiséget?
. Ráad ~su l ~zon n al vele örökölte a Lisztnek kijáró
Ismertseget IS, ezzel Dávid Ferenc alakja egycsapásra i smerőssé, szi mpat.ikussá, s6t ,;;zéppé" változott. Hatásos ötlet.
A ~Tordai országgytllés~-t az akkori réznyomatos
technikával sokszorosítva. nagy országos terjesztéssel jó üzletté is változtatta egy kiadó cég. Az
ügynökök mindemivé elvitték Nagy-Magyarországon, ma is megtalálható úgyszólván minden unitárius paplakban.
Ezzel dícséretes missziót teljesített a festő is, a
kiadó is. De mintegy 100 év után újból feltehetjük
a kérdést, milyen volt va lójában Dávid Ferenc?
A Liszt Ferenc kwsőt ma már teljesen elvetni lehetetlen. 100 év alatt hasonult a két alak, bár a
teljes azonosság ma már zavaró. Mi az, ami Kőros
fői Kriesch alakjában bizonyosan nem hiteles?
Valójában 3 tényez6: az alak, a hajforma és a
hosszú, ing-reverenda. Dávid a lakja nelll lehet a
nytilánk, elegáns, hosszú fekete abbé-ruhás világfié. Azt Liszt találta ki önmagának, illetlenség eltulajdonítani. A XVI. századi hajthatatlan, faltóro
kosként előre haladó újító reformátor nem lehete·
tett elegánsan mozgó világfi. A hflgyomálJY i.s .,középmagas, vállas"-nak írja le. Ő a refol"lllatorok
nagy családjába tartozott, Luther, Mela;lchton.
Szenczi Molnár körébe. Ők lassabb mozgásu. határozott léptíí, nehezebb fajsúlyú formátulllok .
Legbiztosabban a Liszt-féle leomló hlljkoronát
bírálhatjuk.
Ha már Kőrösfői Kriesch kitalálta, hogy ősz legyen, azon nem szabad változtatui, elfoga.dtuk l~O
év alatt. Mégpedig anémeteknél gyakon hófeher
símaszálú, sűrű haj, nem szürkésfehér.
A vállig, sőt azon alul éro hajsátor,. ami kétoldal~
a szemsarkaltig takarja és keretezl az arcot, a
hamis nagyon.
A XV-XVII . századig II hajfonna !lem volt tetszés
szerint választható. Nem annyira II divat. 1111111
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számtalan íratlan és irott, fegyelmez6 szokásjog
határozta meg. A Liszt. féle hnjsátor csak cl6re tekintést enged, lehnjltisnál fiiggyönyként tak~lIja az
arcot, gondos hnjápolást, naponta hosszadalmas
fesulést igényel - keveseknek lehetett az éke. Le0nardo. - Raffnello. - Cesare Borgia. ök hordták.
F~edelmi, pápai udvari mfivészek, hatniomra n Ői
szí\'ek megrendítéséve.1 tőr6 pápafi herceg. Egyházi ember soha. még Savonarola sem, És senki nem
hordott ilyen fodrász-remeldés frizurát az északi
reformátorok közül. Luther, Kálvin, Melanchton
legfeljebb rulszögletig érő. alul egyenesen vágott
htlJaf viseltek, Azzal, hogy a haj a váll fólött egyenes \'onalban végződik, jelezték a fegyelmezettséget. A haj nem n6het tetszése szerint hosszúra "" a
ternlészetet kordábnn kell tartani, ahogy n társadalm:lt es a hitelveket is.
Ez a prédikátor-hl\iviselet jobban illik Dávid Ferenc egyéniségéhez. (gy é lete. tanítása jobban tukroződik ktils6 megjelenésében.
l"'lher 1\,Urton

M~lan(hlon

A hosszú ing-reverendn XIX. századi koszttim.
f..'la radjunk meg a jól-ismert reformáció korabeli
ruháknál.
Ne sajnáljuk az e legáns világfiként hódító Liszt
Ferencet, hag)juk meg önmagának, Ne vegyuk el
jogosulatlanul Dávid Ferenc számára, akko r sem,
ha. ezzel a ..szép prédikátor" jelzőt kapta.. Semmi
nem volt távolabb t6le, mint a szép megjelenéssel
való hódítás.
Kortárs soha nem használta a ..szép" stól. vele
kapcsolatban, ahogy Raffaellorol, <:esare Borgiáro l, LeonardOTÓI mondták.
Róla azt tartották, hajthatatlan, kbvetkezetes,
s6t konok. Ezért vetették börtönre is. 'Ttibbet ért.
mindez számára, mint a férfiszépség. Róla készu1t
fest.ményemen ezt a gondolatmenetet váltottnm
valóra.
Szinte Gábor

Fülöp

János Zsigmond éneke
Jó Úristen tekints hozzánk,
Magas mennyből nézz mireánk,
És kOllyörulj le népeden,
Nyomorult keresztényiden,
Mert elfogytak a te szentid,
Meglankadott a szeretet
Az emberek fiai kön.

Azért szólasz így, Úristen:
Feltámadott szUkség nékem,
Hogy megrolltsnm szerzéseket,
Megszabadítsam népemet;
Mert láttam nyomorúságát,
Hallottam fohászkodását,
Mcgtekintem óhajtását.

Nem hagyom az én nevemet.
Eloltani szent igémet:
De megtartom énházamban.
És választott templomomban.
Hogy megszentelje szentimet.
Gerjessze nekik "z(vuket,
Biztassll az 6lclktiket.
(Szerzője
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ismeretlcll)

A székely népismeret nagy halottja:

Molnár István

I. rész
\h~""tt> I QQ(, 'n"rr~m""n<~n lez ..j lollak. ti d~ \ Inln.iT ISI~:in
~lIaJ _Ttn'Cl.tll qtJ,.d~·J,.~=lUn mu~eum fonn.1I1:l-.;\nal,/)I\ene,~' e' r", dulop allaJm.iból rendel.tU unnep.égel. II. hg il?SY

(lQQ(,llkcembcr 17-tn. S6 élelt,él ""toltó n)-ug •• Jm:Qon m,lIzennllg:uttJ1ó! iJnlN'pdle c<al.hlja, ,;iro~a c' cg)h;wl, ',aJDmlnl a
hC"Ii>rt~l1("t-. nl'prnJ'-' muuolÓ!;ia (uUonr.lnya.I997. Januo/ II?tn S~~J,.d) J,.eresllúron clhun)'l, Sl.él;d)J,.crc~1.lur ~~~~ "Iso mu~ruln:tlnplló. 6 fcjk,m6 d{<zpolgiim. a k",~ ló hel)tönénész. etIK'S(';ifu" muzeQl6gu$,
\loln;ln 1<l\'iIn 1910. december 17·én szil1clcn Ilordoson. Kö1/1'1s!OUba a híres.neves súkdykereslJlir, un;l:vins r6ginm~i
umba járt Sz"kdykereszlúri di~sága óln S1:ékcJylcI'CSllúron ~ll.
,de lén ';<>'1:1. miur:ín a l:oIQz--<\an egyelemen 19J5-~n földr.lJzl()rt~ndem $lal.os llm'!pIskolaj tanári oklen'lct kupott Néprajzi
lépwhm cs:lk 1942-161 ,'ell riSZI. am,1 ligy feJe~cu be. ~gy
lm-bart rj(prllJIi doklor,Ílusl $lCIUII :Q eppen V'551.':IIc1epüI6
elón illó Gunda Btl:inil, Moln,ir htv.lll 193&'lól a 'zékel}kerewlIn lInlhlnU$ ginm:izium tamlm ,oJt. mig~m 1948'lól, az is·
lob illamoslttlsa ut,m. a széle!)leresztliri állami tMflÓlépzó intClel Jan,ír.tktnl dolgo~on egészen 1956·ig. Ilelyi I~merelel.
rendki"ul ~ilefJedt ~apcso!alai. diákjai szeretete a ~ ésőhblekbcn
nagyban elósegiteué ~ nuizeuUlszcneZÓ. ~lt:l];\b~1l l!l~IZCO!ógusi
nUII1~jj,1t 10.j6-b,Ul hOZl.áfogou II szé~c1ykereszllln n1l1ZCUlll
mcgslenc1.éséhez. Mlllellmszervc1.ő II.wéke.nysegét hZ éven át
mi11ltnnitólepzó.int~zeti IMár fol)tana. ~ csak 1956·bmt minósíteuél !Il muzcogclfussa - ahogy Erdélyben mondjá~ -. vugyis
mÚleumig:\Zgatóv~. Mint a sajri.tszen'ezésú nllizeum igazgatója
múl..ooölI 1976-ig. (UllIkor is nyugdijba ment. NyugdiJb.'l. de nem
n) ugalomb.l' ;}ZÓ[a is folyamatosan dolgozott. legfóbb felad~tá
nal. tekintette Jeg;, zelci. gyújtesei. észre"ételei, le"clezése Il:ndez~t.

Munk5s~gát először is a mIIzoológia. a ttllízeum~zervezés ol·
dalár61 közelítjll~ meg. mert úgy \cljük, hogy ez a teriJlct Molnár

Ist\':in élctmúvén~ llegjellemzóbb. legeredményesebb old3la. Ezt
;,JlapítOllll~ meg ukkor is, amikor hal\nnévcs ~orában az Etlmo·
graphi;\ has:\bjain köszöntöltil~ . M6r eg)'etemi hallgmó kor:ib:Ul
l\llijntl~ érde ~l6dfssel fordult :I tclepiJlésföldmjz, ru: cmocrföldrajz. által:inO$abb megfogalm:uisban ru: etnogeoSnlfh kérdé~i fdé. SzintI' magától Ertelódő volt. hogy miII! hihetetlen gru:daSjgi·, társadalmi· 6i ~uhumlis helyismcll:tlel és nagy. ~ifino
mult. hogy nl' mondju~ .. iskol..uou" gyújtólénséggl'lmegiildoll
gimnjziumi tanár 3201\n:l1 felfig;,'elt a gimnnzium idős rujztan:íra,
Nag) Lajos I~kobi nCpmúv6z~ti g;,'újtésére és azt kiszclesltve
súlc"körú, Sltaláno~ muzcológiai célú g;,'újtőtevEkenységbe fogOIl. Kczdellól fog'a egy ön.illő helyi, de azért S71kelykeresztiir
tágabb kÖm)l'l.etére is ható múzeum. "al6s:igos kÖ/gyújtemény
létesltcsénelterve fogblloltalla. A g)'Újlőtc\ékctlység beindítáSáhOl. a legjobb példáI u terepmunk:it. végell:dmEnyé~n a népF.lJZl g)'Újtó lev~ ~cnységct mindene~ fölt' hclyC'l6 Gundu Béla
~7.()lg6hulla. Il yen fomlán Moln:n- Istyán nem uljckolatlnnul, nem
ol kalmi. még ~cvésbé d il ell~ns módon fogOli neki :I gyiijtésnck.
Nug;,'on IS S1.akszenien jfut cl. mérte fel a lehctőségekct, tulálta
mcg seglt6t6rsll.it, elsősorban tanítványaiban. ts a7.Dk szillciben.
~s nem ~evésbé a Székelyróld nyugat; peremvidéke. az .. unitárius ~l.tnlrold:··nek is emlegetell N)'ik6- és Homor6dmente papjaIban. ~nólban és eg;,'~b értelmiségciben. Molnár Istvánnak
mIndenkI ~ segrtótársa. voh, mindenki lelkescdell a szckelykerenuln muzeum es.zmé#rt és meg is tell crte minden tőle tclhetÓI. Ugy.anakkor u lehető legszorosabb kapcsolatobt igyekezell
kl~pnem egyrészt az erdélyi. illetve a rom:iniai. másriSll az any~:igl" és .. ncm anyaorn..igi". hanem tágabb eUTÓpai inlé.t.
m.!:nyekkel. pronunens személyiségekkel, legfóbbképpen mU7.CQlóg~,,"lkal. történészekkel, rfgésl,ekkel. népruj7.D$Okknl. neVeli
gyuJtő~~cl , Ismen kutnlókkn!. Minden k~]lCsolnt:it a muzeumléte:;ltt< .!:rdc kébe :illftoua. N3gyon fomosnak IItrtoll(l, hogy nc
csak B ~7"kcmtx:,'Ckct. dc a n3sykö1.önségc( is folyamot osan t!ijélOltas!>lt mutlk~JWI: 3 helytörttneti_népmjl.i gylljtés fontoss!igáról. eredm~nyemS' Ennek érdekében szi\lnos cikket módS"lcrt:tni
utmutatht is Iti & jClcnletcll mcg, illetőleg Sli\nll~1;1Il el6ad:íst,
lnCgbe\ultsl I:mOlII. A7 Iránta és munk4j:! inint mcgmutntkolOll

érdrkl6dt<t l\7.2:al MI.ilI? meg. hog} oda:tdón ~i\'lCll mmJcn
hozzáforduló .!:rdellt'ldun kutatón ~"'~J"- m, ,.
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Molnár 1stvlln eZI a félig-meddig feden, teh:!t tán múzeumI
egyiW:gel ele\'c egy "SUtOOdlfri néprajzi tislJeg" lCfI'tcl köron
képlelte cl rel;\llitnni. igy írt elTÓl 9 muzeumol ismertető nagy,lCn; lepordlóban: .,1957-ben megkezd6dóu B ~zll~t~n néprajzi rl.~zlcg szef\'czésc egy jellegzetes nyikőmenh, ~«Scti hh
és más nepi épflészeti alkotások btlelCpllésévcl. 1961 -196J
éve kben feléplllt a népi ipari szerkelCtek g)'lijteményénelliállltási cS:lmoku. Ehhez, kÖlvetlcn folytntós\.:ént \.:~pcsolva. egy hargitai víziftír6z épülete szerkezelEvel egyUlI S1.ab.'\dtéri elhelyezésben :lllr1ódott ki . Ez II gyújtemény 1971·ben kicgéstitódöu
néMn)' olyan gépi V:lgy ip9ri szerkezet ki állftá$áv9l, amelyek f6~éppen a földnllives nép század cleji temlclési igényeit $7.o1gál·
ttik."
Nem esod~, h:l első ínisai közt sok a gyűjtéssel , a nllízcllmlf·
tesíléssel foglalkozó munka., gyakorlati utmu!aló. 1957-1)('11 a
m~rosv:is.irhclyi Mú\'észet címú folyóirutbnn Utmutmló néprajzi
gyúJt6hez címmel öniilló rovata is voh, melynek leglöbb darabját Ó Irta. igy példáu l a jnnum szárnb,.m Hogyan &yújuun~ n~p
rajzi tárgyakat? eimmel jl:lentette meg általános. összdogl~ló ]Cllegú eikké\. A márciusi számban m:n-,'\ tematikus g)'ÚJtt'$ ~ön!hc
v~gó tnn.icsokat adon a gyújtögeló és utikmányoló gazd~lkooi.~
t!irgyi emlé~einc\.: gYÚjléséhez. Az augusltusi wlmb.1lt kÖZll:ud01l111mlltntójllllgyancsak gyiijt6 jcllegú voll és több látgykörrel
foglolkllZOli. az állattenyésztés. II teherhordás, II közleked~
és híradás tcrületén végzend6 gyÜjt6nmnkn m6dSl.cn!ról. szólt.
Novemberben egy ugyuncsak nagy terOlct n~pmjzi cmlékcmt~ a
g;,'úJt~sére adoll tnn:lcsokat A népi építkezés. lakbefl'ndcz6 mtl7.cumi anyagánn~ gyújlésével kapcsolatos szcm(lOl1td és lec~
d6k eimmel. Molnár Istv:in ekkor telepítelle :IlU s1.t' kelykell:sl,turi muzeum udvnn\ro és rendeJ!te is be n XVIII. szündvégl~~
csetkisf31udl székely házat. A kCCSt:ti ház :lllelcpítésén~l: felcl" tésénél és berendel.ésénél nyilvánvalÓ3n magyar ~Ida~ " Palóc ház BalllSsag)'Mlluton, Bakonyi ház Veszpn!mben.- álltal.
el6ne. Bár tudom5sunk vnn TÓla, hogy kereste II romótmu hnsonló hfuo.lIluzcumoknl IS és, hogy behatÓan IImullll:in)~"J a ilu~n·
resti n3S)hínI Fal umuzeum építmenyeit. ~rendc~ésl megoldásI!.
it is.
Az eml(lclI cikkek tarl:lhnát. valamint mM idevonatkOZÓ ~úf
téseil. gondolo\Uit 1976·rnm II NépiSlllereli D<Jlgo7.I11,,~O;>n .ll1r
kozlmó II néprl~zi tárgyak gyújléséhcz cfnlllltl ICl)ctlclm. ,ebh
kÖlleményében öSSlcgezle.
(Fol) IlIljllA)

Dankó Imre

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. ..
Kovácsi Antal (1820-1892)
Umtárius el6demk sorában - I I lap II havi s"ámábanII kolouvári unitárius kollégium egyik, legho5l1wbb
Ideilj'. /I 40 CIIztendeig tanító tanllrár61 emMke!ünk meg.
KOII!!c8; Antal II híres erdé lyi unitárius városb!!n, Thrdán uúlct.eU..
1'RnulmánYlliL c dros uniUlrius iskollijában kezdte,
ahol II kor S7.okásának megf(l]elóen előbb 2 hétig csak
\'l1l1l1at tanul t , mnJd az c tArgyból tett vizsga utAn kezdhelte meg II többi tantárgy elsl\iátítAsát. A tordai iskolábH" clWltölt évei fel81 iskolatársa, K5vfiry LAs7.16 révén
van nómi tudomásunk. Kőváry László elmondta,l hogy
117, i~koJ8 diákjai - beleértve magát és KovAcsit is - töb+
bet ját.stott.!lk. mi nt tanuJtak. 1\2; el6ín tárgyak meJtett
Ilt slljátftották el II 81.ebeni Therézium otthon nyaraló
tanulóitól II súpírást, II sutSl. paptól pedig fl német nyelvet. Az iskolával való kapcsolatuk a nyári időszakban
sem sUlkadt meg. Diák voltuknak megfelelően réut vettek az unitárius halottak teme~sén, ahol az éne klésben
segéd keztek. K6váry megjegyezte, hogy a kolerajárvány
id('jén annyit járffik temetésre. hogy kivulr61 tudtá k a
köny6rg~8I.'ket és II temetési beszédet.
A tordai 5 osztályü algimnázium elvégzése után Kovácsi t<lnulmánYflit a kolozsvári unitárius kollégiumban
folyUltta Aranyosrákosi Székely Sándor - későbbi irodalmár - püspök, és II poli hisztor Brassai Sámuel keze
alatt. Legkiválóbb osztálytársa. egyben vetélytársa, a
késóbbi egyetemi ta_nAT. az egyház 1876 és 1905 közötti
fögondnoka. Berde Aran volt.. A kolo:zsvári kOlJéfumban
tanulmányait 1840-ben fejezte be_ Gál Kelemen swrint
ekkor rövid ideig a kollégiumban !tóztanító volt.
18<12-t6I 1844-ig a tarcsafa lvi Pálffy család költségén
Berlinben tanult, majd a családnal neve l6sködött. 1852től ideiglenes, 1856-tól rendes tanári min6ségben a kolo:zsvári kollégiumban latin nyelvet és irodalmat taní\.(ItL
Kovácsi életére az 1848-as szabadságharcot megelőző"
kor tÜTekvései. majd annak leverése után a politikai el·
nyomás nyomta rá bélyegét. l{6váry László szerint az
1848-as események Kovácsit Tarcsafalván találták, ahol
a nelnzetőrségnek volt tagja. A uabadságharcban való
akth' résztvételér61 nincs tudomás. Életraj:zírói a tarcsafalvi nevel6sködésnek 8 éves id63zakáról nem tudósítottak. ValószíniIleg ezekben a:z években mélyítette el
német, francia és angol nyelvtudását. amelyre jó lehető
séget bizt.ollítottak a család nál eltöltött é\'ek nyári kolozsvári tart.6zkodásai.
Mint tllllárról. életr ajzfrói kötelességét pontosan teljesitSt , lelkiismeretesen tanító nevclőról emlékeztek meg,
ku]ön hangsúlyozva, hogy minden vOnRtkozásban Brassai Sámuel szellemiségének volt folytatója. Szinnyei József s7.erint3 életének és működésének irányát Brassai
hatása szabta meg, akinek Kovácsi legmegértöbb és legkit(Ill6bb tanítványa volt. Pálffi Márton írta 4 , hogy csak
egy embert látott, aló nem csak megértette, de bátran
követni is tudta Brassait, s ez az ember Kovácsi Antal
volt. Gál Kelemen a kolozsvár i kollégium j6tev6inek emlékunnepé n emlItette mer, hogy BraS8ait és Kovácsit
I J{ov.lital Antal min~ Ilyennek és ifjll"
t.A ko101.SVári unitárius kollégium törtmlete" 1935.
3 .MS1IY8r Irok élele és munkái"
~ .lIrO&llhi o magyar nyelv mestero" Ker. Magv. 1929. 1_2. sz.
G .Ker Magv: 1930. 3. fjJ'.ct 128. otd.
6./1 kolQ1./lv4ri unitánu8 kollégium története" 1935.
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uép és meleg barIIti viszony kbtötk' ós~V'. amely uol!"
volt a mester tanítvIInYIl iránti s7.cl'i'tetévrl és II tanit.vány hálAjávai a megbecsült ember iránt.
Kovácsi, írta Gál Kelem enti, a latin gimnllzium tJlnlt.
ványa volt. és mint ilyen, utolsó meggy6zc'Mléses híve és
védelmC7.6Je volt lI~umanisz~ikus irányli kózépiskolá_
nak. Hogy .me~rts\lk neve~öl .álláspontját, tudnt kell,
hogy tanán muködésének Idején tbbb tanOgyi reform
élctbeléptetésével i8 kísérleteztek. Ezek közül legismertebb volt 1\ Brassai-féle tanterv, az Entwurf. Eötvös J67.Sef. majd Pauli Tivadar 1871. évi lanterve.
A Brassai-féle iskolareform kísérlet 184 l-ben készült
s azt EI korondi zsinat (1841. aug. 27.) fogadta el. Ennek
lényege - röviden - a szakrendszeren alapult. Brassai 7
szakot állitott fel, amelynek tanítását heti meghstánr
7.ott óraszámban, sUlkképesített tanítókkal kívánt taníttatni, mégpedig lódolgozott tankönyvek alapján, szemléltet8 módsze rre l és magyar tanítási nyelvvel. Kovácsi
ezt a t.antervet - amely tanári állásának elfoglalása
előtt II évvel született - óvatosan kezelte. A benne rejlő
tanfolyam.rendszerrel nem értett egyet. Kifogásolta,
hogy a magyllr nyelv tanitását akkor kívánja bevezetni,
amikor II tanuló még éretlen a nyelv lOgikájának megér.
tésére.
Az E:ntwurf( 1849.), mint tani.igyi reform a tanítást állami irányítás alá kivánta helyezni. A középiskolai oktatás idejét 8 6vben állapította meg, s azt 4 éves alsó, és 4
éves fe ls6 t.agozatra os~totta. Az als6 tagozat olyan tanítási anyagoL biztosított, amely felkészítetl a fels6 tagozatba lépésre. Tanítási anyaga az általános műveltség
elérését biztosította. A tanítást tudományos módon foly·
tatta, s el6készített a magasabbfokú egyetemi tanulmányokra. Sürgette az iskola és II szul6k egyútlmGködését,
II tanári értekezleteket és az érettségi vizsga bevezeté-

"',Eötvös
. J6zse fnek az autonóm felekezeti

iskolAk hoz
megküldött lfceumi tantervét Kovácsi negatívan bfrálta,
mint ahogy azt tette Pauler 1871. évi új tanterv6vel is,
amelyben az Entwurf egy módosított ala~át látta.
Ebben jónak ítélte azt, hogy a gimnázium ésszerGsítésére törekedett, de nem értett egyet annak alsó és felső
t.agozatra osztásával.
Egyébként Kovácsi pályafutása alatt - részben közremGködésével - az iskola belső élete majdnem teljesen
átalakult. 1852-tóI a zsinatok egész sora foglalkozott az
iskolai és a tani.lgyi kérdésekkel. Csak néhányat említve: l8S5-ben a kolozsvári zsinat az ének és II harm6nium tanításIIt tetLe köte l ezővé, 1876-ban az árkosi zsinat
tiltakozott az államnak az oktatásba val6 beavatkozásll
ellen, 1883·ban EI vargyasi zsi nat az iskolab6vrtés tárgyában hat.ározott, 1891-ben a torockói zsinat a miniszté riummai való államszerz6dést sürgette.
Ha azt nézzük, hogy az egyházi iskolák - köztük EI
kolozsvári kollégium is - önrendelkezési joggal rendel:
keztek, 8 úgy szervezetiiket, mint !.örvényeit és ~táSl
rendszerüket az egyházi szolgálatra val6 fölkészltésre
rendezték be, akkor érthető az a nagy ellenállás, -

J

amelynek els6&orban politihi jelleget tull!jdonítottak -,
At egyházból kiváltott.
KovAcs; figyelemmel ki'sért.e kOTO tanf~8i áramJatait
és rdomlWrekvéseit, II m6dsl.erét Brsas/Uval a1.ono~{to~
III Amint mandatU. keveset, jól és la8~n kell taru~ru.
kt akartll elérni, hogy II tanuló 8zelle~1 képességeinek
cgfele16cn Iépésr6llépé8re haladvA s8)átJ'tsa el a tudományt. Mag'át az Entwurl'ot _ mint tanítási rendszert:m ellenute, de, mint egyháti 8zo1gáll1tba~ álló tanár,
RZ egyházi jellegű tanítás el~ melle~t állt ki. ~rtékelte
lit Entwurlban rejl6 tanítáSI el6nyoket, de hl~nrolta,
hogy 8 fels6bb o.sztályokból kimaradnak a teol6gulI tantárgyllk A renduer bevezctésl:vel megszűnne a kollégium e~temllzer(l jellege II az iskolák olyIUl tudós intézctekké válnának, amelyek latm és gOrOg nyelvészeket képer,nének ki . Mivel Kovácsi a tanítással az ember
nemes Isteni eredeta stellemi valóságát kívánta szolgálni, ·hiányolt.a a valhlser~ol~si nevelést is, amely megítélése szerinl- a matenahzmushoz vezetett.
Bár Kovácsi a régi szellemil gimnáziumi tanításnak
volt híve, és a humanisztikus irányú középiskola rónntartásának volt proponál6ja, tudta, hogy nem mindenki
felelhetett meg eten iskola követelményeinek. Ezért
szukl;égesnek látta az ipari és a kereskedelmi iskolák
működtetését is. Dc eztel kifejezésre juttatta egyet nem
értését a korabeli közművelődési politikával is.
Kovácsi. bár életének túlnyomó részét a tanításnak
szentelte. nem állt távol t61e az irodalmi életben val6
részvétel scm. Fő' munkája a Gáspár Jánossal közösen
irt .Elemi magyar olvasókönyv~ volt, melyet Erdély öszszes iskoláiban <\0 évnél tovább használtak. Irt az elemi
iskola tanulói számára tankönyvet ..A kis tanuló első
könyve" címen, amelyet 1854-ben a F6tanács adott ki.
1863-ban pedig a felserdiilt növendékek számára, Vagner Ármin alapján J<épek a természetbó1~ címen. Brassai kéziratának ffilhasználhával kiadta ..A föld egyes réueinek róldirati ismertetése" címü. és 1875-han a franeiából fordított és a képewei novendékcknek szánt- Értekezés a takarékosságJ'Ól" címü munkáL
Kisebb munkáiról az unitárius Únnössy Lajos .,Erdély
irányadó lapja" dma munkájából értesOltunk. Itt említette meg )Gsded6vó intézetek" dmü értekezését, mely
a kisdedó\-ó intézetek hasznát irta le. Részt vett a Finaly-Régeni·féle magyar latin swtár elkészítésében. A
Nemzeti Társalkodóban (184S. jan. IS.) Pestalozzi Henriket mutatta be. A Vasárnapi Ujság 18<18 évi stámában
a Kolozsvári Nevel6 Kör jegyzö'könyveit adta közre. A
Keresztény Magvet6ben 1861-tc5l1891-ig 28 tanulmánya
jelent meg, melyekben rmeg tanügyi kérdésekkel foglal-

kozott. Az Unitárius ~zlöny l888-tól 1898-ig 8 t.fInulmányá~ adta kötre, de IB.mertek rordlUlillai is, melyekkel
Chanmng va1lásfilowfial tanulmányait tilt.ett.e át mll_
gyar nyelVTC. De Irt a TennéswtharAt, a Magyar Pol ár
az Ellenzék é8 a Cllalád é8 lakola cfmíl lapokban is. g .
Ismertek KoI?zavárott, a .Dávid F'erenc Egyletben tartott felolvasáS8.J, ~elyek a Jótékonysági intézmények iameretetésével és Jelent6l1égével foglalkottak 1, de felolva_
sott /lZ ~l.l~m éa az egyház: visronYáról8 , a nevelh és a
tanítás UJ J~llegér6\, a valláserkölcsi élet el6mozdításá.
nak eszközeu'ól és Luxus a nevelésben címen.9
Kovácsi 1846-ban részt vett a ,.Nevelő Kdr" megalapí_
tásában, 1863-tól titkára volt a Koloz.svári J6tékony N&egy~etnek, 1872-WI az egyháznál volt tantigyi el/rad6
majd ugyanott 1876-tól közigazgatási el6ad6 1870-~
187<\-ig társszerkeszt6je volt a Keresttény Mag...et6nek.
Hasznos és követésreméltó élete nem múlt el nyomtalanul. Halála. u~n (1892. febr. 6.) emlt!'kére .Kovácsi
Ant.al pályadfjat létesltettek a latin nyelv tanulásának
előmozdítására, majd össze~tött nevelési és közokta.
tási munkái kiadására hirdettek el6fizetést s bízták meg
Boros Györgyöt a leend6 kiadásra készltett munka sajtó
alá rendetésével.
Kovácsi halálakor családján kívül az; E. K. Tanács, a
kollégium igatgatósága és a kolozsvári Takarékpénztár
adott ki gyászjelentéat, tudatva egy olyan ember haJáláról, aki - amint Boros Irta - ,átélte és átkúzdötte az
iskola viszontagságait, s kinél senki többet nem érzett
és nem dolgozott at intézetért, az egyházért és lU ifjúságért, mint ő.~ Rédiger Géza slrverllében így emlékezik
meg róla:
,.A tudománynak IbIszentelt bajnoka voltál.
A haza és egyház; közjava lelkesltetL
Mint lobogÓ fáklya rényt hintél az éji homályban:
Bölcs lelked sugara ezreket vezetett.
Oh, ha kinél éltél, koszorút U{z; néma sfrodra:
Eirel tornya sem leSt égre magasabbra nyúló!
Nyugodj csöndes ölén a halálnak béke honában,
A kegyelet 6ni porhüledékeideL ..
Nincs az enyészetnek rlijtad már semmi hatalma:
Szellemeden az örök- lét koStonija ragyog!"
Kelemen Miklós

1 Unitár. Közlöny 1890. 53. old.
8 Unitár. Közlöny 1891. 31. oJd.
It Unitár. Közlöny 1898. 52. QId.

Magyar J ózsef

Halottak napján
Halottak napión égre mutatnak o gyertyók.
~éz;em az; uii?m, megfut raito a viau
e$ megfut a Vlgau nenéz; uivemen.
R?~n a viz;, sZökik oz; 6r a hegyekből:
k~~l hovat a mellka:lOmro adj még,
fái, tvdod, hogy f6j a boj.
Uijoid. gyertya'melegét $imitsd bor-dóim kö:té,
cwk fmomon, mert fáj - tvdad - o boj.
E~. nehéz; nép tefpeSZkedik bennem,
klC$I, de az; enyém, legyörott, de enyém,

sz;ívem tengelye emelné föl, föl. ..
De mért húz vinza naponként,
ha élőit, holtjait naponta u6molom,
ha novembertől novemberig jaj nélkül ~e~
és egy tortomán)' porába mormolok, sóIi'?llozok. I
és sajdulok a hideg kékbe: - nem mehet. Igy tovobb.
De c$Bfldesülök vi$$:ro magamban, ma9Qn~.ba,
vége a ge$zh.noknak magányos z:engé$Ck 1~len,
rehériilök, fogyok ~imhoz ha~?'k':~ napján
~ gyújtok úja! es b(,jtom mogam föl, föL
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II

Szülőhe l yem

Bözödújfalu

(4. rész)
A bözödújfa]vi gyülekezet templomáról el6ször
az elObbiekben már említett 1697-beo felvett tanúvAllomásokban van említés téve. A tanúvallomások szerint a reformátusok az 1637-OOn megkötött
dési egyezség után ezt elvették az unitáriusoktóL
Err6'l a templomról Uibbet nem tudunk. A ma is
meglpvö templom 1918-ban épült. Err6l e1s6 tudósftás az 1839-es püspöki vizitáci6s jegyzoKönyvekból szánnaúk, melyhen megtaláljuk a templom
belső és ktilső leírását. A harangláb közvetlenül a
templom mellett épúlt.
Az els8 javítás a templomban 1847-000 tőrtént,
amikor Lukátsi Mózes és neje Hadnagy Juliánna

az elavult 8zékeket kicserélteti és az újonnan elhelyezetteket kék re lefestik. Tervet készítenek a kő
vclkew évben toronyépítésre. de ez a forradalom
miatt elmarad. A fából készült harangláb hamar
tonkremegy és ezért 1854-ben újat építenek helyébell. A templom tetőzetén a zsindely elkorhad és az
esőzések eseten beázással fenyeget, ezért l8SS-ban
cseréppel fedik be. Az időközben megrongálódott
templom belsejét Pálfy Sándor gondnok 18S7-ben
kijavíttatja .
A kovetkező évtizedekben a templom és harangláb is csak kisebb javításokat igényel . Ilyen javítás
volt a századfor duló után, 1925-ben.
Legnagyobb átalakítás 1942-hen tortént. Péter
Odon lelkészsége alatt, amikoris külső és belső átalakításokat végeztek. A költségek fedezése egyrészben a Valhisugyi Minisztériumtól kapott pénzsegélybó1, másreszben a h ívektó1 összegyíílt ado-

mányokból történt. A templom belsejét teljesen átalakították. A dé li oldalon lev6 ajtót a keleti ol.
dalra helyezték el. A szószék kózepé ró1 a most már
újonn an el helyezett ajtóval szemben levő oldalra
került. A szószékr61 a papi szék, jobbra az 1941ben vásárolt orgona nyert elhelyezést. Az orgona
mellett áll a XVI II. századból fennmaradt éneklő
szék. Kéwldalt 10-10 padot helyeztek el nOk és férfiak részére. A háttérból a karzatot teljesen eltávolftották. Az alkalmatlan és egyenetlen kőpadló helyett deszkát raknak le, a falakat újra vakolják a
tetözetet kijavítják és I\)rafedik. A templom bel~
jében a kijavított bútorzatot újra festik. A templom
melletti haranglábon megrongálódott elkorhadt
gerendákat kicserélik.
•
Ujabb javításokra a sok nehézség következtében
csak 1959-ben kerülhet sor, amikor a felduzzadt
víz következtében megrongálódott padló helyébe
tartós bewn kerül. l OO0-ban külső éa bel ső meszelést végeznek az egyházközség hívei kozmunkával
és kicserélik a templom mellett lev6 kerftést is.
Újabb javításra nyolc év múlva - 1963-ban - kerul
sor.
A nagyon megrongál6dott és már tGrnetctlen állapotban levő haraoglábat 1974-ben lebontják. A
jövőben megval6sftandó feladatként áll az egynázközség Mvei előtt egy újabb harangláb építése,
melynek érdekében az anyagbeszerzés 1975 márciusáig meg is történt.

(FolytatjukJ
Szom batfalvi József

Egyházi Képviselő Tanács ülése
1997. szeptember 20.
Az Egyházi Kepv iselö Tanács 1997. szeptember 20'an
tartotta az év harmadik negyedévi Dlését.
A szamos napirendet megelőne. hogyaGyari Egyházközség kérésére az EKT meghallgatta az egyházközség
megj8lenl képviselőinek elöterjesztését amelynek keretében ismételten kérték a központ tamogatását anyagi ne·
hézségeik felsz.cimolásához és a paplak bóvltéséhez.
A kereImet az EKT meghallgatta. de dömés nem szOle·
tell. részben a központi költsl!gvetés szílkreszabott lehelő
sége résZben a folyamatban levő pénzOgyi vizsgálat tezáratlansága miat!.
Rátérve a napirendi pontok targyalására, előszór a POspök és a F6gondnok beszámoló}a hangzott el. melynek keretében ismertetésre kerOltek az egyhilZi élet elmult idő
szakának eseményei és az Elnökség által folyamatba tett
imezkeclesek.
A beszámolÓI az EKT elfogadta.
Ezt követően beszámoló hangzott el a Magyaroszági és
Romanaal UOIIárius Egyház vezetői kÓZŐIII997 julius 18·
an megbeszélésen történt megállapodásokról.
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A besz.cimoló kite~edt a Kolozsvaron 1997. szeptember

2-6. közón megtarton Enyedi Gyórgy konferencia előkeszl
tésére és végrehajtására. az őszi. Budapesten megtartan·
dó teológiai konferencia elókészitésére. a lelkészhallgatok
belskotazására. a segédlelkészek nagypapi vizsgáfára való
felkészülés ére. a szertartasrend aldolgoz.cisára. valamint a
kOllóldl ősztóndijak pályázati rendszerére tőrténő Javaslatra.
A következő napirendi pontként ismertetésre kenilt 8
győri és polgárdi egyházközségek pénzügyi elszamotása·
vaj kapcsolatos viZsgalat eredménye. melyne.k 8.lapján ~
EKT ..ad hoc~ bizonsagot kOrdót! ki a vlzsgala!1 Jelenles
részleteinek attanulmanyozása céljából.
További napirendi ponlokként meg"italasra kerOlt az
egyhelzi közpon! épOletében lévő egyes lakások helyzete
és az UnitarIus Élet tartalmi és pénzügyi körOlményeiben
javasolt valtoztatásl módosltás.
Végeze!OI az EKT döntön. hogy még az Idén össze kell
hlvnl a Szervezeti Törvény 121124 pomja alapján az Egyhelzl Főtanácsot és elrendelte annak elókészltésé!
Mjk 6 István

Akik

előttünk

jártak

Kelemen Lajos (18n- 1963)
A háuongllrdi temető útjai még csúszósflk voltak az

Miért nincs? Miért nincs ann'
.
volna? Pazarlóan nétswrt elbes~'t a'!le;nYl lehetett
min ent, ahelyett
hogy megörökítette volna. '

éjszakai dport6l. /l.mikor virágcsokor helyett metszőol
lóval fl kezemben fetkRllIlszkodlam fl temető meredek
utJán, fl Z I':nyedi Gybrgy eml~kdre rendezett konferencia
záronapján _
Elé rve II családi sírkertel, II túlbúrjánzott vegetáció
11161 sikcnilt kiszabadiUmi Kelemen Lajos sfrkövét is, és
egy percn" megpihenve elgondolkoztam, hogy fl 120 éve
sztiletelt tudóS egész ,!Jelében metszóo1l6val fl kezében

Talán magánya és félelmetes lelkiismere

magy~rá~ata..Nem engedett ki kezéWl irb te lehet a
adatait többszorösen ne ellenő'rb.hette volna. t, melynek
J)olgoZÖ,a sztalán geológiai rétege kként rakódtak
másra a könyvek, iratok, levelek, kulönlen omatcJk el:?'ságok, meghívók és a tetején macskák adtaI e
' UJtalálkozöt. Nem engedte, hogy a lakásában ~ásnak
dezzen, mert akkor biz~an örökre elsüllyedt az a~~~
csak ő' tudott megtalálru a rendeUenségben."
'
. Kelemen Lajos közintézmény volt, egy filozófus sze
nnt, ha a ..káptalan fogalmára keresek szcmléltet6
dát, Kelemen Lajos feje jut eszembe."
Halálával elsüllyedt, elporladt az erdélyi népek történelmének egy darabja. Vajon miért nem adta át öröksé_
gét? Talán mert még nem ellen6rzött másodswr, harmadszor, negyedszer egyetlen történelmi dátumot? Vagy
ne~ lc:tt pontosan a helyére a tizenkilencedik képzelet.
beh fejezet második oldalának alsó sorában vesszőt
pontosvessz6t?
' .s
Ami irásban fennmaradt, az a nyolcvanadik születésnapjára a kolozsvári tudományegyetem által k.íadott
emlékkönyv, amelyben barátainak, tiszteMinek, tarútványainak tanulmányait gyíijtötték egybe, amelyek érzé·
keltetik a kutatások eredményeit azokon a munkaterü_
leteken, amelyeken Kelemen Lajos dolgozott.
Halálát követ6en jelent meg két kötetben a Miívészet-történeti Tanulmányok, amelyb61 kiviláglik az a hatalmas kiterjedésií tertilet, amelyet mind felöleIt Kelemen
Lajos munkássága.
Nem feledkezhetünk meg azonban a tudós emberi
nagyságáról sem, hogy kicsinek és nagynak, kezdőnek
és elismert tudósnak bánniben rendelkezésére állt, hogy
megossza velük páratlan tudásának kinClll'!stárát.
Naponként lehetett látni magas, sudár alakját, ősz
fejét a város utcáin, kisebb vagy nagyobb csoportoktól
közrevéve, akiknek élénken magyarázta a város, az épületek múltját, érdekességeit.
1963. auguntus 1-én zúgtak fel a város harangjai,
hogy búcsúztassák Kolozsvár, de egész Erdély nagy halottját, és uázak szegélyezték az utat, amely az 6si
templomban elhelyezett ravataltól vezetett a házsongárdi temető nyitott sfrgödréig.
És ott nyugszik azóta az .Unitárius Psntheon"·ban
Brassai, Berde, Bölöni Farkas Sándor sírhalmai mellett.
,Ponü lassan-lassan elvegyUltek szi116fóldjének fóldjével, amelynek történetét olyan alaposan ismerte és forrón szerette .. ."
Mikó István

tisztítotIJI It rnú]tunkrll ráfonódott indákat, hogy megmentse azl fl feledés homályától.
Szolgálja ez fl rovid irás is azt II célt, hogy fl lassan
múltba vcaw ala~árll rárakódott babérból font takarót
egy kicsit letisztltlluk és felidénük emlékét fl mai ncmzedék számára is.
Kelemen Lajos 1871. s7.cptember 30-án szu letett
Marosvásá rhelyen. KÖzépiskolil.it fil'. ottani református
gimnáziumban végezte, majd ezt követően fl kolozsvári
egyetem bólcsészeti kl\riÍra iratkozott be. Már mint
egyetemi hallgató, rendszeres kutató munkát végzett,
19J9.ig a kolozsvári unitárius fögimnáúum tanára volt,
majd a kolozsvári egyetemi könyvtár, illetve levéltár őre
I ett.
Hosszú ideig mkára volt az Erdélyi Múzeum Egyletnek, Mint múzeumi és levéltári föigazgató ment nyugdíj~
ba. de aktív Wrténettudósi levékenységét élete utolsó
percéig végezte. Tagja volt a Mflgyar 'TUdományos Akadénúának, birtokosa a legmagasabb tudományos kitim·
tetésnek. a Corvin kOSZOrUnak, valamint a Román Népköztársaság I. osztályú munkaérdemrendjének.

pé,:

Mint az Unitárius Egyház főgondnoka, gazdag tudásál és tapasztalatát az egyház szolgálatában is gyümölcsöztelte.
Amikor 1963. július 29-én, életének 86. évében meghalt, páratlan életútat hagyott maga mögött, jóllehet ez
az út nem volt mentes tragédiáktól, megpróbáltatások-

"',Feleségét,
.
Mikó El'2sébelet és egyeLlen leányukat, Er-

zsébetet t ragikusan korán eh'esztette és a megpróbáltatásoktól sújtott tudós egyedúl élte le hátralevő' majdnem
negyven évét,
Életmiívén5l álljon itt néhány sor, amelye t halálának
tizedik évfordulóján írt megemlékezésében Mikó Imre.
Elsüllyedt gályához hasonlította, amely kincsekkel
megrakodva süllyedt el vele örökre,
Mindent tudott, de alig örókített meg valamit. Kolozsvár levéltároSfI, majd levéltArának nyugalmazott igazgatója volt, akadémikus is, nemzetközi hírű mOve még
smcs.

GO>1:'olatok
Ha Te vagy efó'sségünk. van támaszunk. Ha magunkban bizunk, esend6ek vagyunk.
Aki tut sokat kételkedik. kél ség beesik.
•

•

Augustinus

I

•

I

AmI Istenböllálható, elég nekem ahhoz. hogy higgyem azt is, ami benne táthalalIan.

ru igazságossag könyörOlelesség nélkm- embertelenség.

,I

Aquinói Tamlls

l
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Egyházközségeink

életéből

Hálaadás
(A Duna-Tiszaközi Szórványegyházközség életé ból)
Egy sz6rványegyházkőzség életében .minden találkot:'is egyben ünnep is. Kdlönösen Igaz ez egy
olyan gyúlekezetnél, mint.:- DurHl-Tis.~a~özi.~zó~
ványegyházkőzség. ahol .többn)'lre sz~ 1 6foldju ,?,o1
elszakadt erdélyiek éhezik az otthont Idéző umtárius istentiszteletet.
Szeptemlx>r utolsó vasárnapján Kecskeméten
Kelemen Miklós hívó szavára 6szi hálaadó istentiszteletre gyfiltck OSS7.C az ott élő unitárius hívek,
akiknek száma az utóbbi esztend6ben úgy megnö\ ckedclt. hogy lassan betöltik azt a helyiséget, melyet az Evnngélikus Egyházközség nagylelkűen
biztosit számukra.
Az úrvacsora ünnepélyessége mellett ez alkalommal is rcndkívllli lelki és szellemi feltöltődéssel
ajándékozta meg híveit lelkészi.ink, aki beszédében
hangslilyozottan szólt napjnink legslilyosabb,
ámde nem eléggé hangoztatott problémáiról, így az
ures szivekrő1, a hngyományos családkép szétesé·
séról és az idegen kulturák kóros terjedéséTÓl A
Vizsolyi Biblia bevezel.ő sorait idézve hívta fol a fi·

gyeimet a Biblia rendsze res olvasására, mely által
mindenki védettebbé válhat az egyes nagyobb
mértéket öltő' embertelenséggel szemben.
Hallgassa és olvassa hát ki·ki figyelemmel Pál
apostol levelét (Kor. L levél 15. rész 58. vers): "Erő.
sen álljatck, mozdfthatatlanul, buzgólkodván az
Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem
hiábavaló."
E gondolatok Kelemen Miklós ötvenéves lelkészi
munkásságában, ma is, az unitárius e l ődok kutatásában való töretlen lendtiletében a Duna- Tisza.
kÖZl szórvány szolgálatában akár hitvallássá is
emelkedhetnek.
Ötvenéves lelkészi pályafutása alkalmából a
hívek nevében a fiatalok rövid irodalmi műsorral
köszöntötték lelkészüket.
Hálaadás. Igen, ez az érzés uralkodott akkor, ott
Kecskeméten, ahol a szemek könnyel, a szívek az
eg}'Üvétartozás érzésével teltek meg, hálát adva
Istennek ezért az ünnepért.
Sz.·né K. Zs.

Jó volt emlékezni...
A Puzesgymmnu Unit:i.rius Egyh3l.község kis. de lelkes
l..ö7ö~,,·gének nlig múh el a nagy, élményt ndó templom
ujJi:I"nl:ísi - konfirmációi _ emlékmü n"ntás i - püspöki
\'izÍlációi únnepe. móris új. l é lekemelő megemlékezésben
\"olt réue. A mcg,zépUh tem plomban került sor :lUgusztus
24-6n ;l •• Zs N:J[!} LtJjoS Hunor EmlébltJpítviny" díjkio!;ltó llnnep:.egére. Imrnárom 5 éve, hogy trngikus körülmenyek kömn elu'i"ozon szerenei köréból az nbpítv5.ny
né\,IClója. egy önlUdntos. nemes életcélért kUzdó diák, nlig
'"olt 20 tsJ.tcndós, nlig ért meg 20 tn"nszl. Emlékére n szü·
lől. és nl unu:\nus egyMzkoZ-loég közös célokknllétrehoztn
ezt aJ. Al~pit,,:lny!, mely rnmden C5ztend6 nuguszlUS3b:m,
a laJOs névnllpho1. legközelebb ew "nsárnnpon emlék·istentisztelet keretébe n kiosztjo egy héungú kuratórium 31t:ll
II púlyndipkat ti jeltntke1.ők kÖZÖL!. Mert az ellllékezésnek
még wlán nngyobb II hangsúlya. mUlI n kio~ztiisrn kerülö
pénZÖs~zegnek. igya Jclcntkez6k közül senki t nem utasi·
tunk el. oki egy kicsit is megfelel nz nbpit"iiny kö"etelmc·
nyelnek.
Ebben nz évben díj.lzlUk Bere K:holy CS Ko"ács Zol·
tán egyetemi,t!ikut. 8alál.si Noémi Kinga, Ual:b:si Zita
Réka, Sl.énisi Magdolna. Gerge ly Anna, Gazsóné
Ko"ács Andrea fói skol:isokm. Vida Zoliin, Csik
Erika, Korsós !Jei ta kÖ7.épl ~kol:5.sobl. Az nbpíl"ánytc\0 E:.desapa killőn JutohnnZtől Jónás Tamás középiskolás!.
buzdiwn komol y munkám. tnnullisr.l. Összesen 40.0ClQ fonntOI O~ltonun l li e7.cn nz emlékezetes. t"rordulós
napon Nt. emlékiSlentiS1.telct után O díjazonakkőll ktmen·
tunk a temetőbe. ahol elhelyeltilk az emlckezCs "migait az
elköhöl.OlI IfjÚ ~irJá n A lelkés1. elmondta befeJcléskénl
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Reményik Sándor erdélyi köh6 gyönyöru .. Mt mindig bú·
csúzu nk .. :· "eRél. A templomi szert artásunkat is emlékeZClesebbé teuUk a Nyugdíjas O:llárd5.nk egy 16. százoobó!
sz.ármnzó ének·eI6ad:i$ó"al. "ul:lmlllt egy másik Reményik
"ers felol"l\S:r,;;\"al. A fájd .. lml\S:ln szép megemlékezés
erósílse a vC$zleseket obban a hnben. hogy senki nem él.
és senki nem hal meg ön magánnk. mert akár cIiink, nkár
hnlunk az Úristenéi "agyunk, ~ mindenki "niamit hngy
mnga ut5.n. Imrmikor is lá"oz7.ék e földi világból. Az ifjak
pedig buzduljnnak törellen hillel álmuik meg"nlósítlÍ.SáJn.
és ne feledkezzenek cl majd kil ép"e az életbe az irgnlmas
cselekedetekr61. rgy 11 ml Emlék:llopítvón yunkról sem. és
lehetőségeik szerin! támoguss.1k cétjninknt!
Balázsi László

r---------------------Budapest
1997. szeptember 19-én lelkészI értekezlet volt Buda·
pesten. a Nagy I. utcaban. Ennek témája az egyhazi szer·
tar1áslend megujilásanak szükségessége VOll. A lelkészek
nagy része irásban nyUjtotta be véleményét. hozzaszóIasát.
A lelkészi értekezlet keretán belül dr. Srlankóezy
Zollán. a Teológiai Intézet kuratora előadast lal1o11

..Az- Egyes(/ó Egyház (muniS/ak) unitárius meg(/éléSfJ'
cimen. Az előa(jÓ }avaslalára a letkészl kar egyhanguIag
elfogadtn, hogy uni1l1rius lelkészek, sem hl"atalosan. sem
maganemberX8nt semmltéle kapcsolatot nem tar1anak lenn
a munista közösséggel. Iti. azok tagjaival.

Vallásszabadság és az új vallási mozgalmak
..
'
okumemkus
konferencia
Manréza, Dobogókő , Magyarország
1997. szeptember 21-25.
A most végetért Snllássz3?adság és az új ~allási
mozgalmak~ dmí! ökumemkus konferencián a
közép- és kelet-eur6pni római katolikus, orthodox
és protestá ilS egyházak mintegy 80 képviselője
vett részt nyugat-europai szakértó'kkel együtt. A
konferenciát, amelyet II Római Katol~us Püspökkari Konferencia és II Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa közösen hívott össze, az
Ökumenikus Tanulmányi Központ rendezte, az
Egyházak Világtanácsa Nemz.etközi Ű~~kk.el Foglalkozó Bizottsága és a Pápm Valláskóz\ Dialógus
Tanácsának támogatásával.
A téma fontosságát kiemelte a különféle szakértök (szociológusok, pszichiáterek) részvétele, valamint az előadások: Thomas Gandow (igazgató,
Berliner DialogJ átfogó összegzést adott a Illai Eur6pa új vallási mozgalmairól; Dr. Michael N ü chtern (igazgató, Protestáns Kutatóközpont) teológiai értékelést nyújtott azokr61 a kihívásokr61, amelyek az egyházakat érik ezeknek a mozgalmaknak
a részérő1; Dawin C_ Epps (igazgató, Egyházak
Világtanácsa Nemzetközi Egyházi ügyekkel foglalkozó Bizottsága) áttekintette a vallásszabadságról
való gondolkodás ökumenikus fejlődését, kiemelve
a meglévő nemzetközi szabályokat; és ezt az emberi jogot a mai Kozép- és Kelet-Eur6pa kontextusába helyezte; Johannes Aagaard (professzor,
elnök, Aarhus-i (Dánia) Nemzetközi Dialógus
Kozpont), részletesen tá rgyalta a fenyegetettséget,
amelyet néhány új vallási mozgalom jelent a társadalom számára.
A munkacsoportokban a problémák teológiai,
jogi, társadalmi és lelkipásztori szempontjait tá rgyalták és számos gyakorlati ajánlást tettek az
egyházak további Illunkájához.

.Az új vallási mozgalmak" (UMV) ilyen vagy
olyan fonnában mindig jelen voltak a Ülrténelemben, mivel az emberek egyéni és közösségi életükben is keresték életük értelmét és célját, de ezeknek a radikális mozgalmaknak az elmúlt 30 évben
a nyugaton megjelen6 hirtelen emelkedése - különösen az Egyesült Államokban - példanélküli
ebben a korszakban. ru is rendkívül zavaró, hogy
jelen vannak olyan mozgalmak is, amelyek veszélyeztetik azt a társadalmi struktúrát, amelyet századokon keresztül az egyházak és más történelmi
vallások, valamint az állami intézmények türelmesen szőttek. A neoliberális gazdasági modellekkel
együtt - amelyeket ezekben a gazdaságilag meggyengült országokban bevezettek _ az UVM köziIl
egyesek új erőkkel járultak hozzá a tá rsadalmi
szétszakadozottsághoz és destabilizációhoz, kihasználva azoknak a népeknek a lelki sebezhető
ségét, akik megpróbálnak kigyógyulni az agresszív
ateizmus, a tórténelmi egyházak hivatalos üldözé-

se,. valamint. torténeimi hitelvek szerveU!ti megn)'llvánulásalllak évtizedes sérelmeiből.
A konferencia ugyancsak relhívta a figyelmet az
un. keresztén~ misszionáriusoknak, keresztény
szektáknak és alkeresztény mozgalmaknak Kozépés Kelet-Európába való majdnem ellenőrizhetetlen
beáramIására, amely fenyegeti azoknak az egyhá_
zaknak a szolgálatát, amelyek a kommunista hata!om okozta sértilésekből kivánnak kigyógyulni.
Mmthogy a társadalomban sok ember nehezen
tesz különbséget az építő és a destruktív UVM-k
között, a keresztény bizonyságtétel hitelessége is
egészében megkérdőjeleződhet. A konferencia ismételten ökumenikus együttműködésre szólította
fel a Kelet- és Közép-Eur6pán belüli, és a többi
társegyházakat, hogy ebben a régióban közös erő
feszítéseket tegyenek a népek nyomasztó szociális
és lelki szükségleteinek megoldására.
Ez az elképzelés állt a konferencia megnyitó istentiszteletének középpontjában, melyben Har~ati Béla püspök, a Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsának elnöke és Seregély István érsek, a Magyarországi Római Katol ikus Püspökkari Konferencia elnöke teológiai és bibliai áttekintést adott a mai társadalomban élő egyházak
missziójáról és bizonyságtételéró1.
A vendéglát6 ország egyházai nak az ökumenikus egyuttműködésben mutatott elkötelezettségét
hangsúlyozta Paskai László bíboros is, aki fogadta a konferencia résztvevŐIt. Esztergomban, a magyarországi kereszténységnek ebben oz ősi központjában.
A konferencia felismerte annak a fontosságát is,
hogy az állammal hatékony együttmíík~dést. ke!1
kialakítani a vallásszabadság társadalmi tekmtélyének visszaállítását illeUíen és orömmel udvözülte PJatthy Iván, a Magyarországi Miniszterelnöki
Hivatal egyházi kapcsolatokkal fogln~kozó. álla. m•
titkárának jelenlétét, aki a konferenclR nYItó ulésén beszédet intér.ett a jelenlév6'khöz.
A jelenlév6'k Ausztriából, Boszniából, Csehországból, Dániából, Finllors7.Úgból, Németorsz~gból,
Magyarországról, Lengyelországból, ~olllállláb?l,
Oroszországból, Szlovákiából, Szlovémából, S.vájcból, Uk rajnából, a Vatikánból és Jugoszlávlából
jöttek és a római katolikus, ortho.dox és protes~áns
(refonnátus, metodista, evangéhkus és baptista)
felekezeteket képviselték.
A záró istentiszteletet Moyer Mihály magyarországi római katolikus piispök tartot!~. ~gf~I~UI
táció utolsó progralllpontja :1 Magyar, UJsa
Z?vetség központjában rendezett sllJtókon~erenc~a
volt Budapesten. Elhatározták. hogy a ~?n e~~:~a
teljes anyagát több nyelvfi kbnyv formájaban
ják.
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Tudósítások,
1997 . .v.cp!rn!ber 30·'" nyflt meg

II

I(úm"n'" OMénJ/""" Bp V. ket. V;lrm'"
&)'~ U1C~ 11.11 jól L\lmrt k<.>lo1svl1ri un;t~·

tiu$ srotrisl RelK7,édi Sindor kiállfrMa
Ebból u alkalomból (isl kicsinek lúnt a
GaJ~na _ killönben nem kis ktl terme -.
luszen azt núrolilsig megtllllÖlt~k ru: üo:Ickl6d6k. A bállrt&n MakovcCl. Imre
nyitolIa meg. aki Inlll163n fogalmaloll. Dmilor II szobrám!lúvtw ki;lJl(lása albim.iból :I .. Kllrp;tlmedc:n« (óv&rodlwl"
Od,-li1.i!llc. A kÖRÖIltts n !Ov:\bbiakb:m
~It

II

múvm

~pp su:ptemberben

sarm-

kerülő 85. Sllllet6snnpjlin3k is_ A kiámlon

munkák agyag. kő. faswbrok az alkoló
saj~05 hul'llOflll Jükrőlik; sokáig megmnradn:tk emlékemkbcn IUOk II groteszk fi·
gurák. amelyábcn némelykor önmagunk-

ra is ismerhet Unk. A kiállMs meglckiruésél mindenkinek ajánljuk. akinek ideje és
lehctóslge "':ul erre. hiszen nl. nyiWalnrt
még 1I01'C11,l:o<-, 28·ig. A J.'f/og.1uisi it16:
keddcn. suroiÍr1. cs(llörtllkön és péntcken
10.18 óru köl.é korllltol.Ou.

•
Glispár (1530-1591)

Károli
ne~es
cgyh.11:i frónkról és biblinfordft6nkTÓI elnevezel! dfj:1I nyújtouak :h júliush.m ~ ViUQlyi Biblia megjelenésének é~forduló'
ján. A magy~r Múveloofsi és KÖloktm:lsi
Minisztérium államtitkára Csoóri Sándor
költőnek. a magyarságot szolgllló irodalmi életmú~él:rt. valamint TÓlh K.ilm'n
teológiai tanáma~. ~ református Károli
G:lsp1r Egyetem hmudom:inyi kar.! nyuga!mw.lu profew.orin:lk. az új magynr
blbliafordi!:is munkálll1.:lib:ln való részvételél:rt.

•

A:l. E'ang~hum nlnház oklóber n·én

mUI:um be Ud~aros Bé la reooezt5tben
Illyés Gyula .. A bJlöoc"c. dr:imájá!. A
d:lr.lb a méltán)ulanul elfelede!! 184849-es magyar rónemes gTÓf Thleki László
emberi Lragtdiájiról s1.ól A fószercpet
BilSkey Tibor jálSn.:>. Az c.l6JId.fs/ szere·
!c.flel iI)'Snljuk hfvcink figyelmébe. Nov.
9.. 23 .. 30.. dec. 7-én. a BM Dun.• P!JIOld.

ow.

•
. Vihigstövetségilnk. az IARF oxfordi
mkársága megdöbbenve értesült aITÓl
hogy egyesek a magyarors~:lgi unit:lriu :
sok közül !lZt fehételezték. hogy az 1996.
évi kortai IARF kongresSlusnak bármiféle köu Icu volna az Egyesh6 Egyházhoz.
Dr. Roben Traer fŐl itUr 1993-ban min.
den tagegyhi1.hoz eljuuatta (ld. Un. ÉL.
1993) euel kapcsolatos állásfoglalását.

•

Az idei Prolcs/dns NlJpok keretében
1997. okt 2S·:m kerekasztal be$1.éJgetés
voh a Néme/ajkú Rcform4/us Egyh4zköz.stg. tenn~bcn . .. Prore$/IÍ1/S szellemiség _
mil' Magy~rom:4g"eimcn . A besulgettst
"el.elte Horv'th Árpid filozófus. a M3gyu Pax Roman~ dnökKgi lagja. :IZ est
unltánus mcghlvOllja Orbóimé Szentlvinyi Ilona fójelP.6 voll

•
12 UNITÁRI US ~LET

P~rI•• mCJ11 Gobelin lcnn~bcn U . or·
szággyűlési k~pvi~[ók :iltaJ "bp'ton 'testv~ri KÖ7~g swklisos "'ggcli líhitatlll

A

október 1-én Bali1.s i Us>;ló fIlWllyarmali Iclk6n tartona.

•

A Mag)'atvr:Sz4gi Egyh:iz:lJ. Okumclli·

tus

7lm.:k:s:t a Pólus Cent~rben m~ga'apf
tonn :IZ
ts MOST Egyházi Közpon·
tot. Al ökumenikus 5zertartá$ keretében

m

mcgtartott unnep<!Jycs megnyilÓn BenC7,c
Mán on püspök is 51.o1gJÍlalOt v~guu.

•

A reformáció emlékére reooeleu Orwgos ProrCSI:ÍIIS NIlpoktöbb ünnepség~n
Bencze M:!rton püspök is részt "eu. A
De5k t~ri evangélikus lemplomb:m októ·
ber 31-én a záró Istemi~zteletet " prolcs·
tjns egyházak vezető lelkip:lsztoraival közösen tarto!!a.

•

Az Ellropm' ProIcs/4ns Magy:u S7.Jlbadegye/cm EgycsiJlel soros elnökségi tilését
és évi ",ndCS kÖz.gylílé$é1 1991. október
24·én tartoua a Nagy Ignác utcai gyüleke·
zeti teremben. Mindk en6n ifj. Bencze
Mánon egyházi tit kár ven részt. aki az
EPMSZE elnökségének ta&ia.

•
Október 23-a tiszteletére II BuiHkában
tarton ökumenikus Istentiszteleten Bencze Márton pilspök is szOlg:ilatol végzel!'
Az Oper:lh:u.b:m rendeze!! állami ilnnep·
ségen egyházunkm kedves feleségével
elyün kép'·iselte.

•

Dr. Ka:!li Nagy György Amerik~ban
éló afia. lapurn. rendszeres dófiutője és
olvasója. magyarországi tartózkodása
során DZ Unitárius Élei ja"ára 10.000.- FI.
adományt len. Köszönjük.

•

Emest Kiss Kanadában élő afia 100
dollár adományt és kedves sorokal juna·
toU ellapunkhoz. Az adománytr1 kÖs1,ö·
nelet mondunk. és idéZZük levelét: .. NIlgyon köszönöm /lZ elmúlI évck IJIDlli
ki/~rtó

igyekezetüket /lfpuk rendszeres
killdésb'CI kaPCSOIUlban. Feleségemmel

együlI mindig n~gy érdekl6dé.~scl oil'as~uk D benne Ié"ó hrrekcl. cikkeket és lIersekel. Mondanom Sil kell n.1gy (jrljmiJnkrc
$lD/gM ez II kis pllbJiJ.o.1ció és ig~:dn bilszkék lehe/nek a lllpr:!. mim I1hogy mi is
bilszkék vagyunk .1Z uni/drius csalJdhoz
lill/Ó hOlllÍlarrOZIÍSllnkra.

Kfv6nunk IOlldbbi sok sikerr. crr5t és jó
t:gés&ge/Il/unkájuk fo/ylal4sához."

HÁZ:MS"'S!<ötts
Kecskeméten 1997. május 24-én
kötött házass3g0! Turcsanyi Raka erdélyi szOletésü (Oláhlápos) unitárius
és dr. Rácz Im re Gábor kecskeméJi
szOletésO r. kath. afia.
Az egyhazi eskOvd a kecskeméti
evangélikus templomban zajlott le Kelemen Miklós lelkész szolgálatával.

FELHfvÁs
clófi7.e!ó,nkcl t. olvlUÓinkal. hogy InpUl1k L998·tÓJ knd6d6cn
k~lhavonta. 2g oldnlon jcJ~nik meg. FoIyóinllunkat 5l<:rem~nk uJne.<ebbt trnn,
és több lémnk(lITCL klb6vftcni. ami remé~jUk olvasóink mCleLtgwtKre szotg:!1
majd
Salnos a kéth:.vi megjelcl11ctést !IZ elG:!1If16si Ú postm költségek folyamatos
emelkcdtsc. teue ~zUkséges.sé. amit I:.punk
k,h6vrtúével IgyekszUnk ellen$tllyo1J1i.
Egytlual szeretnénk h(vemk és olvl\SÓink seg,tség~t kémi egy sUp szokás
fdelevenit~he7,. amire egyházi Eletunk.
ben mllr sikeres p<!lda volt: ez :I1.l1n. + 1
pé ldány akció. Aki megengedheli mag!.
nak. hogy 2 pl-ra fi1.essen elő. :IZ segítségei nyújt ahhOl. hogy lapunk tov~bbra is
el~U1hasson ~ingyen, ahogy eddig is) erdély' tcstvéremkhel. és :IZOn idős vagy
beteg olvliSóinkho1. akiknek már csak az
ujság !IZ egyetlen kapocs egyházunkhoz.
1998·tól tch~t u kEthavonta me&ic1en6
28 oldalas folyóirm :Iru 200 Ft. ami évi
12~ Ft-ot (+1 esctén 2400 Ft,ol) jelent
Ak, nem kapott csekkel. kérjük . hogy
egyházkö1.ségeinkben kérjen. vagy ou
rendezze az előfizelésl .
KUl földi
szokásos évi
;,"'~"'~, ill. MONEY
I
fonná·
jában (ne mngáncsekken) nintén egyházi
központunkhoz jUUassjk el "Unitárius
Élet" megjelöléssel. A postaköltségek killönösen kUIRlldre és a tengerentulra még
mkább mcgn6uek. KérjUk killróldi dófi·
zetóinket. udományaikn~1 vegyék eZl figyelembe.
A túlfizeté se ket , ill. a +1 p<! ldány
ak c iót elóre i, köszönjük.
$zerkCllzl&eg
1lIj~kO],UllJuk

.i
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