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Az igazgyöngy 
• ./Jasol/latos fl mennyek orS2dga a keresked6!Jik, aki iglJzl!.YöllBybket keres; 

Aki tald/uán egy drágagyőIIgyre, eltné/IC, 
és m il/del/ét eladuáll, amije uolt. IIIcgvcué 021. ~ 

IMt 13, 45-46.1 

Fiatal lelkész kOl'omban történt, amint Indultam egyszer az irodámba, 
ötéves kislányom megkéfdezle: ,Hová mész, apa?". 

),iegyek prédikációi imi" - válaszolIam. Egy pHana~g e.lgondol~ 
zott. majd kedves gyefmeknyetven mondla: ,Es a p-édlkáci6 az mite ,. ,va O .. 

Majdoom minden arkaiommal, amikOf istentiszteletre. vagy eloodásra 
készülök ez a kérdés Jut eszembe, ,.a Pfédikáci6 mire való?", Sa}ilt meg
Iogalmazásomban: a prédikáció saját eröleszHésem. hogy áladjam. át
passzoljam a labdát a 9yülekezetnelt Es nem szám~ mennyi energiái 
lekienem a prédikáció megfrásaba, az egész kudaJcba fullad. ha senki 
sem kapja el a labdát. Ha legalabb két vagy három embert megfogott a 
látásom, már megéf1e. 

Mi lesz a helye vaBásunknak a XXI. sz..ban? - kérdeztem. 
MI az a leglényegesebb uni:ürius és univernlista tanítas, mefy biztQ. 

sitp számunkra a jövőt? Miben kíilönbOzilnk más felekezetekt61? 
Of. Earl Morse Wibur, a neves amefikai unitárius történész irta: "min· 

den vallas lényege az. hogy a közösség előseg~se az egyén fejlödését. 
az urullirius hitvilágleglényegesebb princIpIumainak tartja a szabadság. 
értelem és tolefancia fogalmakat". 

A szabadság: 
A r.elormácló korában a teológiat a tudornanyok királynőjének tariot· 

lák. ugy érezték. hogy kfédóba. dogmakba lehet szorítani az isteni 
misztériumot Volt helyes vallás. és aki ellentmondott. az t bebörtőnöz· 
t~k, vagy elevenen megégettékcAz unitáriusolI. a quakerek. az anabap' 
tislák más Y~eményen vOltak. ok hittek a szabad vizsgálódás eszméjé· 
ben. ugyanakkor kIlzdöttek mindenléle elnyomatás eHen. 

A relorrnaci6 kora óta az uniláriusok jelentös szerepet jatszottak 
szerte a vilagban a demokrácia kilejlödésében. Al arnelikai emberjogi 
mozgalmakban is kivetlék részüket. EgyütI menelellek Martin luther 
~ngge!, küzdöttek vele együ11 a leketlMl válasz tó jogáért. és mártírokal 
IS adtak, pid. James Reeb uoMrius lelkész személyl1ben, 

A szabadság önmagában azonban nem csak unilaJius alapelv, - de 
~Ibuf kél masik pnncipiurn;ival parO$lIva egyediil a quakerek szabad· 
sag. gazság, megér1és h3.rmasáOOl hasonlatos. 

Ertelem: 

WibK maSOdik pnncipium.it egy kissé át kell értelmeznünk. Hisz 1Ud· 
,... hogy a lranaa IOIJadalom SOfan az ész kultusza épp a tl!fl'Ol' rém· 
lJf~mahol vezeten. W~bur az értelmen nem a dolgok racionalizálásat 
éni, sokkalmkább a tudomány és a szabad vizsgálódas alapelvét. co
perrkus és Gahlei megfllJ)'eléselkkel megváltoztalták az aId«Ni egyhaz 
tudományos képét is. Szervét Mihály és Joseph Pries~ey unitárius hitíl· 
Ilet 6ss.ze tuc:!lák egyeztetni tudományos telfedezései~et. Napjainkban 
IS u~usok ezrei veszne!<. részt tudományos munkában. két neves 
umanus NobeI-dijasUnk Unus Pa~ ing as lim Berners·lee, az Internet 
tellededi 

Számomra a második alapelv a bO!csesség, Sokszor meglátogattam 
Viktor Frank! baráloma~ a dachaui haláltábor egyik túlélOjél Frank! egf> 
szer azt mondta a ,.bölcsesség és extra tudás. egy olyan ludás, amely 
ismeri sajcit kOOátait: Szamomra a bölcsesség az, amely ismeci a tudás 
korlátait. Mi unitáriusok nem hisszük, hogy miénk a végső igazsag 

A szabadság és az érlefem bölcsessége mellett a harmadik Pfincifi
um a Tolerancia a vallások. népek. kultUrák, élelvilefek kOZött. mely 
megertéssé fejlOdik. 

Szabadság. bölcsesség és megértés az a liárom alapvelö érték. 
amely előseg íti a demokrácia és a béke kialaklJásat szerte a viagoo. 
Mégsem elég. ha szabadok. ertefmesek és loIeransak vagyunk. EtlöI 
még leromboIhatjuk ezl a lökle!. 

Akárcsak Dávid Ferenc, jOmagam is kOnlervaljy keresztény mOOtal 
rendelkezenl. Baptista káplán voltam az amerikai légierönél. MegaIdot· 
tam mindazoka~ akik emberell m~li6it készültek megölni, 

Mindaddig, amig hittem a llalál utáni mennyOfszágban. megtehet!em 
ezt. De egyszer egy repiil6gép·szerencséHenség után meglattam a 
holttesteket. és többé nem tudtam, hogy mi történik a lIa!áI után. Belső 
kényszert éreztem, hogy szakilsak a konzervatív, dogmatikus kefesz' 
tényseggef. Elhivást éreztem, hogy a szabadság. a bölcsesség. és a 
megértés hirdetŐje legyek, 

A két évvel ezelőtt alakult Unitárius Univerzalista NerrueMz.i Tanács 
(ICUU) titkárának választottak meg, Szervezelünk fl!ég csak a. jó földbe 
vetett mag. reményeink szerint egysze!' valóban vllágkö.zösséggé .vá· 
lunk. de ehhez szükség van egy olyan közösségre. amety elOsegíti az 
egyén fe~ödését és olyan egyénel!.re, akik témogatjcik kOzösségOkel. 

Ahhoz, Mgy közös jövöképet tudjunk kialakítani, kövessük a benn· 
szülött amerikaiak tradici6ját: 

_ forduljunk Kefet fefé. az u;SZiilön ki~ez. és merHsOnk erőt 
ebbIiI az adomiinybOl. hogy szervezödni tudjunk; 

_ fOfduljunk Nyugat felé, az ifjtiságOOz. nekík szeretnén,k cser~· 
ramokat szervezni, hogy kialakithassák a kölcsOn6s megéllés hálóza· 
tát.. 

- lordulJUnk Dél felé er6éf1. enl!fgiáért. hogy támogatni tudjuk és lá· 
mogatókat IUdjunk szl!fezni világ kö.z6sségOnknek. 

János l t ·ben olvassuk: .Kezdetben volt az Ige", Szooniánus értel· 
mezésben 'ez az örömIIlr igéje, amely eIösz(j( a szfvOnkbef1 ~ezd ef 
dolgozni. és átlofmál minket a szefete! szavá~ • .mert a~ ~ 
meg. hogy az én tanftvilOyaim vagytok. ha egymast szeretni fogj3\o1<. 

lsten nem egy tavolI. elérhetetten hatalom, hanem éI(j és halO 'hb
ság az ember életében. 

Számomm az unitárius hit, az UrMtárius alapelvek az az igalgy6"1gy. 
vagy dfágagy6ngy, amelyért érdemes élni. 

RI"', Ur, U ichll."'C1 Uockc 
forduotta O!II b/IJIZe4Uftotta 

Orbóknll S~enl.- l vlI..1Y' lIonIl 



A reformáció ünnepén 

A reformáció volt az a sze llemi mozgalom , amely 
új mederbe terelte az emberiség életét. 

A reformáció kiindulásá nak helye Wittenherg 
\'olt. El s6 nyiJvánosság elötti megjelenése az ~ttani 
vártemplom, amelynek kapujára szö~ez,t.e k~ Lu
t.her Márton az egyház életét meg)avltó kilenc
venöt tételét. 

Amikor a reformáci6ra gondolunk, ma is Luther 
jelenik meg előttün k , akin~k. egyé l.li~~~, hite, pol~
tikai célkitűzése az egyházI es a vIlagI Irodalomból 
egyaránt jól ismert .. L~ther n~elIett Kálvin jele~t 
meg, akit a re formacI6 máSik nagy vezéralakja 
gyanánt ismerünk, s akinek tanítása - k~lönös~n 
a nagy magyar Alföldön mélyebbre gyokerezlk, 
mint Lutheré. Az igazság jegyében szállt síkra. Ha 
ezt is figyelembe vesszük , akkor a német és fran
cia anyanyelvű Luther és Ká lvin mellett feltétle
nül meg kell emlékezni Dávid Fcrencró1 és mun
katársairól, akik magyar fö ldön járultak az akkori 
kolozsvárinak , vagy magyarnak mondott vallás - a 
mai unitárius -, kibontakozásához. 

Ma már tudott, hogy egy eszme sem születik 
egyik napról a másikra . Hosszü idő szükséges 
ahhoz, hogy letisztuljon, kiállja az idö próbáját és 
a benne levő értéke knél fogva közkinccsé váljon . 
Éppen ezért a reformációra való emlékezésben illö 
azoknak is emléket állítani, akik a nagyok útj át e
gyengették, mint például Keresztelő János J ézu
set, -de megelégedtek a másod-, vagy harmadran
gú szereppel, mert csak az eszme diadalá t tarrot
ták szem előtt. Ezért említjük föl Dávid Ferenc 
mellett He lta i Gáspárt, Sommer Jánost, Pale
ologus Jakabot, Karádi Pált, Basilius Istvánt, 
Bogáti Fazakas J\.tiklóst, akiknek szintén jelen
tős része volt az unitárius reformáció terjedésében. 
Amikor Dávid Ferenc mellett nevüket említjük, 
nem Dávid érdemeit csökkent jük, hanem kegyelet
tel emlékezünk azokról, akik vele együtt küzdöt
tek a reformáció egy-Isten eszméjének terjesztésé
ben. Tulajdonképpen mindannyian azt akarták el
érni, amit a Szentkönyv így fej ez ki: ,jlZ ismeret
ben és az értelemben bővelkedjenek , megitélhes
sék, hogy mi a jó és a rossz és botlás nélkül élje
nek." (Fil. 1. r. 9- 11. v.) 

Az ismeret és az értele m kettőssége a kölcsönös
ség megnyilatkozásában jelentkezik. Hogy a kettő 
közül melyiknek van elsőbbsége , az nem vitás. A 
kérdés az, hogy a hangsúlyt melyik helyezi a gya
korlatra. A refom láció korát megelőzően úgy az is
meret, mint az értelem akiváltságosok elójoga 
volt, és az egyház szabta meg határait. Ez nem je
lentette sem a tudományok, sem az egyház értéké
nek lebecsülését. A korabeli egyház el6tt egy volt a 
fontos: tudatosit~ni az emberben , hogy kimondha
tatlanul bűnös, Adám és Éva óta bánnit is tesz, az 
az lsten ellen történik. De az egyház közbenjárásá
ra a .bűnös embernek l sten megbocsát, ha igénybe 
veszI az egyház segítségét , azaz, minden gondolko
dás és bírálat nélkül elfogadja tanftását. 

2 UN ITÁRIUS ÉLET 

Amikor Luther a wittcnbergi vártemplom kapu
jára kitfizte kilencvenöt pontba foglalt követelését , 
akkor ezzel aZ egyház mindenhatóságával szállt 
szembe. Abban egyetértett, hogy aT. e mber bűnös , 
de a bűntó1 való szabadulás útját nem az egyház 
közreműködésében, hanem az Isten és az ember 
viszonyából fakadó "kegyelem" működésében hatá
rozta meg. Reformátor társa , Kálvin, lényegében 
ugyanennek a gondolat!lak adott ha ngot , de az is
meret és az é rtelem viszonyába n , a szertartások 
leegyszerusítésében jobban megközelítette J ézust 
aki annakelőtte ostorral verte ki az imádkozás haj: 
lékából a kufárokat és a pénzváltókat. 

Az unitárius refonnátor Dávid Ferenc még Kál
vinnál is tovább ment. A "mi ndeneket megpróbál
jatok s ami jó, azt megtartsátok" apostoli elv gya
korlatában, elődei nézetébó1 mindazt megtartotta, 
ami megfelel az evangéliumokban megörökitett jé
zusi tanításnak . Nem azt kutatla, hogy ki miben 
és mennyiben bűnös. En nek megállapítását Isten
re bízta. Lényegesebbne k tartotta, hogy az evangé
lium alapján l sten lényegi és s zemélyi egységét 
hangoztassa , s azt, hogy az ember, lévén Isten 
gyermeke , a szabadságra hivatott. Éppen ezért 
Jézus tanításának megélésében megszerezheti az 
értelemnek és az ismeretnek azon kellékeit, me
lyek segítségével betöltheti hivatását . így maga is 
tökéletessé válhat és a világnak világosságot szol
gáltathat. 

A fen tiekbó1 követ kezik az unitárius refonnáció 
egyik lényege. Az, hogy az ember tud különbséget 
tenni a jó és a rossz között, és ha tud élni a meg
különböztetés képességével, akkor a jót cselekszi . 

Kétségtelen, hogy az ember ítélete nem minden 
esetben helyes és ennek igazságára rengeteg pél
dát tudunk fol sorolni. Ádám és Éva úgy véleke
dett, hogy az alma elfogyasztása javukat szolgálja. 
Bábel népe hitte, hogy a torony építése Islen előtt 
is kedves. Jónás nem látta az ellentétes irányba 
indulás helytelenségét, és mi magunk is sokszor 
azt hisszük, hogy amit teszünk, az jó. Csak késóbb 
derül ki , hogy milye n nehezen hozható helyre, 
amit elvétünk. Ez a felbill ent életegyensúllyal, az 
elvakult önszerelettel vagy az egyéni önzéssel ma
gyarázható. Pedig Isten a Szentírás ban normát 
áll ít minden embernek. Ebbó1 megtudhatjuk, hogy 
mi a jó, és mi áll egyenes arányban Isten akaratá
val. 

A jó és a rossz megkülönböztetése szintén a re
fonnáció eredményei közé ta rtozik. A ké rdésben el
foglalt álláspont fönnakad az egyházi meghatáro
záson és a hangsúlyt nem a jóra, hanem.~ rossz el: 
hagyására helyezi. így a reformáclO-k~~abeh 
ember megludhatta, hogy mi a rossz, de a JO cse
lekvésére nem kapott ösztönzést. Igaz, kezébe ve
hette a Bibliát saját a nyanyelvén olvashatta n 
bennefoglaltakat, de az ellentétes teológiai nézetek 
tü.zében nem törekedhetett a jócselekedet gyakor
lására. Arra kellett vigyáznia, hogy eleget tegyen 
az egyház kívánságának, s így puszta életét fenn-

-_ .. _--_ .. _----_._- ". 



tart.hatta. A jócselekedet gyakorlására csak a.kkor 
keriil sor, amikor az eszmék letisztlllnak, az embe
rek tisztán látnak és helyesen értékelnek. Hogy ez 
is bekövetkezik, arra nézve bizonyosság az a sok 
intézkedés, amely a könnyek törlését , a sebek gyó
gyítását és az elesettek fcil emelését szolgálja. 

Az ember értékének fólismerése és az isteni 
igazságnak az emberi cselekedetbe való átültetése 
a reformátorok legszámottevóbb érdeme. Hogy ez 
melyik reformátornak és milyen mértékben sike
rült, az azzal mérhető le, hogy Krisztus imádásá
val , vagy Jézus kóvetésével igyekszik előmozdíta ni 
a tökéletesebb életet. 

A refonnációra emlékezve, ma is mérlegre tesz
szük mindazt, amit t61 e kapunk: a hitet, a meggyő
ződést, az eszmei igazsághoz való ragaszkodást és 
megkérdezzük, méltóak vagyunk-e a nagy refor
mátorok utódjának neveztetni , és hogy hogyan sá
fárkodunk a reánk bízottakkal? Megtartjuk-e a 
hitet, gyakoroljuk-e a szeretetet, gyarapod unk-e az 
ismeretben, igyekszünk-e megteremteni az igazság 
gyümölcseit, és hogy nem feledkezünk-e meg arról 
az egyházról, a mely tág lehetőséget nyújt a keresz
tényi élet gyakorlására? Nekünk, a dávidferenci 
reformáció továbbvivőinek erTól sem szabad meg-

Bogáti Fazakas MillIós 

feledkeznünk. Elődeink négy évszázadon keresztül 
küzdöt.tek és áldoztak azért , hogy mi is megmarad_ 
hassunk az egy-Isten hitben, s ezt az örökséget 
nem szabad eltékozolnunk. Az állandó reformáció_ 
ban , vagy ha jobban érthető, a fej lődő élet alakulá
sában nem feledkezhetünk meg arról , amit az egy_ 
háztól kapunk és arról sem, ami erre kötelez. Bő
vftsük ismereteinket, idézzük reformátoraink em
lékét, tudj unk különbséget tenni a jó és a rossz kö
zött. f.~ vál~nk ~ nagy reformátorok méltó utódjá
vá, s uJlthatJuk fol évró1-évre emléküket, gondolha
tunk a ~zemél.~üknek kijáró tisztelettel rájuk , 
mert ez IS a tokéietesebb élet reánk virradását 
szolgálja. 

A mi nagy refonnátorunk , Dávid Ferenc és mUIl
katársai az emlékezetben tovább élnek. Amikor 
emléküket idézzük, nemcsak a múlt egy darabját 
ül ~tjü~. át a jelenbe, hanem azt is mérlegeljük, 
am~t fohsmertek és továbbadtak. Előmozdít ja-e a 
mal életet? Az önmagunknak fóltett kérdésre csak 
igennel tudunk válaszolni. Ezért hálaérzetiinket 
ma Isten mellett feléjük is sugározznk. Tesszük ezt 
azzal a hittel és igérettel , hogy miként ók, úgy mi 
is világosságot szolgáltatunk. 

Kelemen Miklós 

PSALMUS CXXI 
• 

Vá rnék erőt mindenünnet, 
Hegyek felól segedelmet , 
Széllel viszem két szememet, 
Nézném, ha védnék fejemet . 

Együltnet is nem reménlek 
• • 

Azért csak az Urra nézek, 
Ha mindent könnyen teremtett, 
Engem ez ügyben megmenthet. 

Lábod iszamni sem hagyja, 
Ha tántorgasz, kezed fogja, 
Szemét álomra nem hunyja, 
Fédet őrződ , Úr úgy őja. 

Elhidd, ez Úr hogy nem szunnyad, 
Izraelt őrzi , úgy tudjad, 
El sem veszi szemét róllad, 
Éjje l-nappal neked virraszt. 

Veled az Úr 

De mit rettegsz, ha Úr nem hagy, 
Ha Úr őnz, ha jobbján vagy, 
Jobbod felól ha erőt ad, 
Fejed felett árnyékot tart. 

Aztól sem hév nappal nem vér, 
Hold hűvöse éjjel sem ér, 
Semmi veszély hozzád nem fér, 
Mert mindenkor veled vezér. 

Szenti t régen az pusztában, 
Így őrzé minden úlokban, 
Megóv s nem hagy semmi búdban , 
Tartja lelked mert markában. 

Utadban, minden jártodban, 
Téged őnz, és házadban, 
Békességben és hadakban , 
Örökké tart ótai mában . 

Rettent J ozafátnak mondá , 
Jechaziel igy bíztatá, 
Pogá n ellen bátorítá, 
Százhuszonegy nótán hagyá. 

(1587- 1589 körül) 
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Meghívó 
KORUN K UNITARIZMUSA KONFERENCIA 

A Blldapesti Unitárills EgyháV<ö~ég 
gyülekezeti termében 
(Nagy Ignác ll. 2-4.) 

1997. november hó 6-án és 7-én 
900 órai kezdettel. 

A Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézete a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet Unitári us Kara közreműködésével egésznapos konferenciát szervez ( 12- 14 óra közötti 
ebédszünetteI) az 1993-ban elkezdett konferencia sorozatának keretében. 

Jézus élete és tarrftásai témakörben, amelyre minden érdeklődő unitárius hívőt és nem 
unitári us vendéget szívesen látnak és szeretettel hívnak. 

Előadásokat tartanak: 

André GOUNELLE professzor - Montpellier, Franciaország 
SZABÓ Á rpád professzor, püspök - Kolozsvár 
REZI Elek pro fesszor, főjegyző - Kolozsvár 
SZÉKEL y Miklós esperes _ Kövend 
SZÁSZ Ferenc lelkész _ Brassó 
LÉTA Sándor lelkész _ Pettozsény 
CZIRE Szabolcs lelkész _ Kolozsvár 
ORBÓKNÉ SZENT ·IV ÁNYI llona főjegyző - Budapest 
SZTANKÓCZY Zoltán Teol. Intézet felügyelő gondnok - Budapest 
SOMOGYI László Tea!. Intézet tanácsadó _ Budapes t 
KÁSZONI József lelkész, Teol. Intézet ti tkár _ Budapest 
RÁZMÁNY Csaba lelkész, Teo!. Intézet kutató _ Budapest 
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Legyen meg a Te akaratod! 
szer csak hallottam ri hangtalan Hangot n szobor 
feló1: "Nem, ez nem 3l én akaratom." 

Az akarat kérdése: fl teológia központi kérdése. 
Miért nem tere mtette Islen jónak, minden rosszra 

Igen. néha csoda történik. Csodálatosabb csoda, képtelennek az embert? Miért adott neki szabad a-
mint amit általában csodána k tartunk. karatot, hogy választhasson jó és rossz között? 

Veres Zoltán Svédországban élő író o Mi
atyá"król szóló elm€lkedéseinek folytatása. 

Csodának tartunk valamilyen , az általunk is- Miért veszi rossz néven t61e, ha a rosszat választ
mert. tennészettörvényekkel e llenkező történést . ja, amikor mindenható létére meggátolhatná 
Ha ilyen csoda történik, az azt jelenti, hogy nem ebben? 
ismerjük azt a természettörvényt, amely a cso- Amilyen nehéz a kérdés, olyan egyszeru a vá
dál lehetövé tette. Tehát nem is csodáról van szó. Jasz: Isten nem bábnak teremtette az embert 
Isten minden bizony- egy őáltala magányo-
nyal nem azért alkotta san játszott vígjáték-
a tennészettörvénye- hoz. lsten az embert 
ket, hogy 6 maga meg- társának teremtette. 
szegje óKet. Hallatlan méltóságot 

Az a másfajta , a ajándékozott neki, s 
csodánál csodálatosabb ehhez a mélt6sághoz 
csoda, melyrő1 itt bi- ' az is hozzátartozik, 
zonyságot teszek, ak- hogy mást akarhas-
kor történik, amikor l son, mint Isten. Ha az 
Isten megszólít ja az '__ ... I ember mást-akarása 
embert. Mindegy, hogy ..... hiábavaló volna Isten 
égő csipkebokorból-e, ..... ..,... _ _ akaratával szemben, 
mint Mózest, vagy csu- akkor az ember mégis 
pán az ember lelke báb volna: egy szabad 
mélyéró1 _ sőt, ha A 5Zék~lydensi 'emplomen5d bputomyaligcn és n3pj~inkb~n : akarattal felruházott , 
az utóbbi történik, .l_ l 606-IÓI 186S-ig; b - 1868·IÓI de akarata érvényesí-
akkor az a csodánál csodálatosabb csoda esete- tésének lehetöségétő1 megfosztott báb. Ez még 
i közül a legcsodálatosabb. rosszabb volna , mint akarat nélküli bábnak lennie. 

Engem egyszer egy sírkert egyik szobráról szóHo Isten tehát engedi érvényesülni az ember vak, os-
tott meg. Elmondom, hogyan történt. toba, gonosz, pusztító, önpusztító akaratát is, s 

A szobor a kolozsvári Házsongárdba n állt egy sír talán Ő is csak reménykedik abban , talán előre 
fölött , s egy gyermeket ábrázolt térdeplő helyzet- tudja, hogy az ember végül be fogja látni: ha mást 
ben, kereszttel a kezében. A sírban egy kétéves ko- akar, mint lsten, az a romlásba viszi. 
rában meghalt kisfiú pihent. A szobor talapzatán lsten mindig jót akar, ez az 6 lényegéhez tarto
ott állt vésett és aranyozott betűkkel a neve és a zik.,.Az Isten: szeretet" - mondta a Miatyánk sza
két, egymáshoz döbbenetesen közeli évszám, alat- vait ajkunkra adó Mester. lsten nem akarhat ja, 
ta pedig a nyilvánvalóan mélyen vallásos szülóK hogy kétéves kisfiúk meghaljanak, ez csak emberi 
megnyugvásának jeleként a felirat: mulasztás, gondatlanság, tudatlanság, régi titkos 

"Legyen meg a Te akaratod". bűn, műhiba és ezer egyéb hasonló dolog következ-
A sír közel \lolt a mi családi sfrhelyünkhöz, s ménye lehet. Isten nem akarhat ja mindazt a ször

mivel halottainkat szorgalmasan látogató nagy- nyűséget, ami naponta történik a világban. Hábo
anyám rendszerint magával vitt (untarn a dolgot, rúkra, fegyveres és fegyvertelen népirtásokra, mil
egyetlen vigaszom a bámészkodás volt ), a szobrot Iiók nyomorára, éhezésére nem mondhatjuk ájta· 
gyakran láttam, a feliratot talán százszor is elol- tos képpel: ,.Legyen meg a Te akaratod

M 

- ez egy
vastam. Gyermekként felfedeztem, hogy számos szerűen istenkáromlás volna. 
sírkövön áll ugyanez a fel irat , s anélkül , hogy 
sokat Wprengtem volna rajta, elkönyveltern ma
gamban: a vallásos emberek a Miatyánknak ezzel 
a mondatával próbálják enyhíteni nehezen viselhe
t-ő szívfájdalmukat. 

Késo"bb aztán sokáig nem jártam arra. Fiatal 
házas, fiatal apa voltam, amikor egyszer újra arra 
vitt valami kényszerűség. s ekkor történt az, hogy 
Isten megswHtott. 

Megpillantottam a kétéves kisfiú sírját, ráesett 
a tekintetem a feliratra , és - értsétek meg - egy-
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És ha Isten mindig jót akar, az embernek az a jó, 
ha ő is azt akarja, ami Isten. Ezért a Mesterünktó1 
tanult imádság itt boncolgatott, sokszor és sokak 
által félreértett fohásza nem a megadás, belenyug
vás igéje, hanem eget ostromló kiáltás: "Add, 
Unlllk, hogy a Te aka ratod legyen meg. Hogy sza
bad akaratból azt akarjuk mi is, amit Te." 

(FolytatjukJ 
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Teréz anya halálára 
.A csend gyümölcse az ima, 
Az ima gyümölcse CI hit, 
A hil gyümölcse o szeretet, 
A szerelet gyümölcse o szolgálat, 
A szolgálat gyűmölcse a béke.· 

Mar több hét választ el Lady Diana temetési 
szertartásától, de emlékeimben elevenen élnek 
úgy Thny Blair miniszterelnök 1. r::0rin~is 13. f?
szébó1 felolvasott gyönyör(l szaVIll , mmt pedig 
Elton John "Gyertyn a szélben~ című dalának 
nagyszerű melódiája . A hfr, hogy Károly herceg ex
fe lesége halott, megrázta n monarchiát és egyben 
az egész világot. Elsősorban 
azert mert Lady Diana her
cegn6'ként lett uilágsztdr , s 
halál:ival az egész világ által 
gyászolt áldozal. 

Sokan irtak a vil:igsajtó
ban arról, hogy temetése volt 
a hercegnő tulajdonképpeni 
megkoronázása is egyben . 
Ezzel az az óhaj is megfogal. 
mazódott, hogy a tömeg, a 
nép egy olyan kidlynőre vá
gyott, mint amilyen ff volt, 
akit G nép hercegll6jenek is 
neveztek. Vagyis: másként 
vise l kedő, modern monarchi
á~. 

Lady Diana temetése előtt 
történt még egy haláleset. A 
szintén sokak által kedvelt 
és szeretett Ter éz an yáé, 
akinek halálhíre , úgy érzem, 
sajnos méltatlanul háttérbe 
szorult a hercegnő halálhíré
hez képest. 

Szeptember 5-én kihúnytak Kalkutta fényei, el
hervadtak virágai. Meghalt Teréz anya. E zen rövid 
írással óhajtok emléket. állítani számára lapunk 
hasábjain . Teréz anya Szkopjeban született 1910-
ben, albán építőmunkás családban. Neve: Agnes 
Gnoxha Bojaxhiu. És mindössze tizenkilenc éves 
volt, amikor tanítani kezdett Indiában. Látva az 
ottani nyomort, karitatív tevékenységbe kezdett. 
Ezért alapította meg az irgalmas nővérek rendjét, 
melynek tagsága mára több mint tizenötezer sze
mélyt számlál, és az egész világon a szegényeket, 
a~ elesetteket gyámolítja. Teréz anya már életében 
klérdeJ!lel~ a ...'!Z(!gét~yek szentje- megnevezést. 
Mert 6 mmdellklt szeretett és őt is mindenki sze
rette. 

India lakói édesanyjukat. látták és szerették 
benne, így lett Teréz nővérből Teréz anya. 

Nem volt 6. forradalmár, a világot sem akarta 
Illegváltoztatlll, de egy nagyszer(i célja volt: egész 
életében és egész életével a világ szegényeit szol
gálta. Megkísérelte ezen elesetteknek visszaadni 

(Teréz anya) 

emberi méltóságukat. Az emberiséget rádöbbentet
te arra, hogy a szeretet maga az igazság és ahol 
szeretet van , ott béke is lakozik . 

A szegények és nélkülözők, a betegek és árvák, a 
leprások és AIDS vírussal fertőzöttek közölt em
berbaráti tevékenységéért 1979-ben Nobel díjjal is 
kitüntették. Ezt a díjat a dinamit feltalálója alapí

totta , és egy király adta át 
szúmára, búrsonytól pompá
zó, kristúlytól ragyogó terem
ben . Körös-körül elóKe lő hr· 
rességek fekete öltönyben, 
elegáns estélyi ben. A világ 
gazdag, befolyásos, zseniális, 
tehetséges emberei mind 
egybegyűltek ebból az alka
lomból. A kör közepén egy 
apró termetű asszony fakó
kék száriban és kopottas sa· 
ruba n. 

Nincs a világon az a sah , 
elnök, király, tudós, bankár, 
pá pa, ajatollah , püspök, tá
bornok, olajtársaság, amely 
annyi hatalom kulcsát birto· 
kolta volna, mint 6. Övé volt 
a legyőzheteUen fegyver a 
világ bajai ellen: övé volt a 
szcret6 szív. És övé volt az 
élet örök kincse, az együttér
ző lélek. 

Ahhoz, hogy II részvétlen cinizlIlllst le lehessen 
győzni , egyedül a meg nem alkuvó szeretet fegyve
rét t a rthat juk kezünkben. 

Én nem beszélem Teréz a nya nyelvét. Tettei a
zonban mindennél többet mesélnek, meséltek 
nekem. Úgy érzem megtisztl1lok, megdicsőülök ál
taluk. Nem hiszem , hogy egyetlen ember túl sokat 
tehet az emberiségért. Nem ~iszek ab~all a fajta 
Istenben, akiben O hitt. De hitének erejétől ,elszé
gyellem magam. És hiszek Teréz Gltyába n . Meg egy 
eseményt szeretnék felidézni é letébő1. 

Néhány évvel eze lőtt a kvantumfizikusok és a 
vallásos misztikusok konferenciáján Bombayban 
volt. Ahogy az emelvényhez lépett, fl konferencia 
elméleti jellegét azonnal megváltoztatta, s azt cse· 
lekvésre és felszólftósra változtatta. Határozottan 
kijelentette az elbűvö l t közönségnek: 

"Nagy dolgokat nem tudunk véghezvinni, csakis 
kis dolgokat, nagy szeretettel." 

Sokszor f61kavart, bosszantott, megszégyellített 
engem ez az asszony. Sokszor e!tC!nődtem azon: 
vajon mit tudhat, amit én Ilem tudok? 
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Életébő1, cselekedete i bő1 aztán ezt is megtud hat
tam, e rre a kérdésemre is választ adott ez a nagy
szeríien megélt ember i élet. 

A békére nenl vigyázni kell , hanem tenni kell 
érte, s szükség eselén szétosztani a rászorolók kö
zött. 

Teréz anya csodálatosan hatott életével lndiára 
és ezáltal az egész vi lágra. Ez az összevetés annál 
is inkább igaz, mivel India jóval több, mint fél mil
liárdnyi lakosával a fold második legnépesebb or
szága. Lakosságának 70%-a hindu , de igen jelen
tős a mohamedánok számaránya is: 25%. A többi 
valláshoz, köztük a kereszténységhez a lakosság 
5'i}-a ta rtozik. Teréz anya halá1hirére mégis ezrek 
és ezrek gyűltek össze - a jelentések szerint jobbá
ra hinduk és mohamedá nok - , hogy leróják kegye
letüket koporsója e lőtt . Az ~lIamfő összes hivatalos 
programját lemondta. Uj-Del hiben kétnapos 
gyászt rendeltek el, félárbócra engedték a nemzeti 
lobogót. Bejelentették azt is, hogy szeptember 13-
án állami temetése n vesznek t61e búcsút. A világ 
leghíresebb a lbán szárm azású személyiségének 
tiszteletére Albániában nemzeti gyászt rendeltek 
,I. 

,./17. egész világ gyászol, mert egy kivételes szent
ségű lény hagyott itt bennü nket." J<evesebb S1.ere
tet, kevesebb egyuttérzés. kevesebb fény Ilulradt 
távozásával." Cikkeztek ilyen és hasonló ve1.ércik
kekkel a világsajtóbnn, amikor róla írtak. 

Ennek a reménye mondatja velem hogy Teréz 
anya, akinek lényében az ég és a fóld 'ölelkezett a 
jövóbe~ még na~obb és még több hatást fog ~a
koroln~ az emben ségre, mint eddig tet te. Fó1eg az 
embenség nagyobbik felét kitevő szegényekre, ele
settekre .. Rádöb~nhet~ünk arra, hogy a világ leg
nagyo,bb m~gratlv ereje a humánum, az e.mbe.riség 
szalgalata, es nem utolsósorban a megbocstitó sze
retet. 

Teréz anya egész életében a szegényekkel , az el
esettekkel , és a megsebzettekkel vállalt sorsközös
séget. A betegekkel és korunk beteg társadalmá
val. Egész é letében a boldogtalanok boldogságáért 
küzdött. És a csodálatos az, hogy ebben a hosszú 
küzdelemben egy pillana tra sem fá radt el. 

Ezért mondtam és hiszem, hogy Teréz anya nem 
halt rpeg. Csak al szik. De II fény és az öröm, ame
lyet Ó hirdetett, örökké él. 

Kfu,wni Józ.~ef 

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Nagy Lajos (1828-1910) 

Azoknak a sokoldahí unitárius elődöknek 
volt egyike, aki mint tanár, lelkész, lapszerkeszw, 
népköltészeti gyűjtő és közéleti ember járult hozzá 
a XIX. század minden vonatkozásában változatos
nak mondható életéhez. 

Nagy Lajos 1828. július 6-án született Nyárád
gálfalván , Nagy Sá ndor és Kovács Judit székely, 
szegény, de nemes szülők gyermekeként. 

Tizenegy éves koráig szülőfal ujában, majd a szé
kelykeresztúri iskolában tanult. A szabadságharc 
kitörésekor a 20 éves ifjú beállt a honvédek közé. 
Elóbb, mint Mátyás huszár, késóbb, mint a 87-ik 
zászlóalj honvédja vett részt a szabndságharcban. 
A világosi fegyverletétel után egy évet Nyárádgál
falván , a szülői háznál töltött el , majd Kolozsvárra 
ment tanulmányai folytatásá ra. 

A kolozsvári tanulmányi évek al att két nagyne
vű igazgatója volt: a hegeli filozófiára alapozott ra
cionális unitarizmus kidolgozója, Aranyosrákosi 
Székely .Mózes és a ne,mzetgazdaságtan későbbi 
egyetenu tanára Berde Aron . 

Tanárai a népköltészeti hagyományok gyűjtője 
K~za János, a jogász Mikó Lőrinc, a Wesselényi 
fiuk késóbbi nevelője Botár Ferenc és a kolozsvári 
'fudományegyetem majdani könyvtárosa Bedő Dá
niel voltak. 

Nagy Lajos a két éves teológiai tanfolyammal 
párhuzamosan köztanítóként müködött. 18S6-ban 
a főtanács a göttingai Egyetemre küldte, ahol a 
szokásos gyűjtőút (peregrinálás) után hirom fél
évet U?l~ött el, történelem, fóldrajz, görög, angol és 
teológiai tárgyak tanulásával. 
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1857 júniusától a kolozsvári kollégium tanárává 
választotta és az Egyház a kolozsvári egyházköz
ség másodpapjának alkalmazta. Mint tanár, 43 
évig működött. Hat évig (1862- 1868-ig) igazga
tói tisztséget töltött be. A kollégiumban gÖTÖg és 
magyar nyelvet, a teológián bibliai bevezetést taDÍ
tott. 

Tanári működéséról nem sokat tudunk. 
Tanársága olya n eseményekhez kapcsolódott, 

mint például az abszolutizmus iskolapolitikája , el
sősorban a német tanítási nyelv behozatala elleni 
küzdelem, a középiskolai tárgyak kíilönvá1asztása 
a teológiai és filozófiai tárgyaktól, a tanári székek 
számának gyarapítása, az úgynevezett ,garasos 
alamizsna" bevezetése, az iskolai törvényeknek a 
tanév megnyitásakori ismer tetése, nyomtatott Ér
tesítő megjelentetése, a tanárok állásukba való ün
nepélyes beiktatása, egészségtani intézkedések, 
tanári szakkönyvtár létesítése, a millenniumi ün
nepségekbe való bekapcsolódás, államsegéllyel 
kapcsolatos szerződése, stb. 

Nagy Lajosnak ezen eseményekben való közvet 
len résztvét.eléfÓ1 nem maradt feljegyzés. A kolozs
vári iskola hajdani tanárainak életét és működését 
bemutató Gál Kelemen is nagyobb je lentőséget tu
lajdonított közéleti, mint tanári mGködésének. Ta
nári működését illet6en, Gál nevezetes munkájá
ban csak annyit jegyzett meg, hogy Dtanári műkő
dését a meg nem alkuvó hazafias szellem fiatalos 
idealizmusa jellemezte. Ha Homerost , ha Platont 
magyarázta, az alkalmazás csak a magyar nemzeti 
eszmére tért vissza. Az egyéniségébó1 sugárzó 
szuggesztív erőnek nagyobb nevel6értéket tulajdo-
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nított, mint 3. legjobb tantervnek és utasításnak. 
KöltŐI kedély közel állt az ifjtlság szívéhez, nem
csak azért, mert néha túlságosan engedékeny, 
hOllem azé rt is, mert tanításait találó mondások
kal. vissza- visszatérő idézetekkel füszerezte. n 

Nagy Lajos II tanár i pályától 1900. december l
én vonult vissza. 

Az Unitárius Közlöny 1901. l . sz. "Nagy Lajos 
tanár nyugalomban" című közteményében olvas
hatjuk, hogy tiszteletére a kolozsvár i Központi 
Szálló emeleti termeiben 80 terftékes bankettet 
rendeztek. Majd ugyanezen lap 190 L évi száma 
(117. old.) azt is tudatta, hogy már II bankettet 
jóval megelőzően , március 23-án a diákság II Kollé
gium dísztermében búcsúzott el négy hónappal az
előtt nyugdíjba vonult tanárától. 

Lelkészi tevékenységéró1 frásban kevés került 
megörökftésre. Gál Kelemen emlftette meg ("A ko
lozsvá ri unitárius kollégium tör ténete." 1935), 
hogy 1862-ben a kolozs-dobokai egyházkör espere
sévé választotta. Lelkészi jellegévej függött össze, 
hogy laBO-ball megvál::tsztották uz egyházi főjegy
zői tisztségre. 

laG l-ben, a lakásán összegyűlt egyházi vezetőK 
mondták ki egy folyóirat kiadásának szükségessé
?ét és részt vet.t a Keresztény Magvető néven meg
Jelent. lap szerkesztésében. Ez évben a tordai lel
készszentelő zsinat ünnepi szónoka volt. A zsina
ton elhangzott le l készszentelő beszédét - Gál Kele
men - az abszolutizmus korában elhangzott első 
szabadabb szellemíí beszédeként értékelte. 

t865-ben az E. K. Tanács megbfzta az Erdélybe 
látogatott liverpooli unitárius lelkész, Steinthal 
Alfréd kalauzolásával , akit elkísért 'Ibrdára, né
hányaranyosszéki egyházközségbe és Székelyke
reszttÍrra. 

Mint egyházi ember voJtjelen H6dmezővásárhe
Iyen az 1880. május 17-én tart.ott első unitárius is
tentiszteleten, ahol ünnepi szónokként müködött 
közre. E beszéde még ugyanazon évben megjelent 
nyomtatásban. 

188~-l61. 1892-ig részt vett Boros György mellett 
az Umtánus Közlöny című lap szerkesztésében. 

1889-ben tagja lett annak a bizottságnak, ame
I~et. az E . K. Tanács egy uj templomi énekeskönyv 
kiadásának elóKészítésére hívot.t. életre. Ezen éne
keskónyvben - amint er r61 hírt adott az Unitárius 
Közlöny 089G. ll. sz. 177. old.) pár kedves him
nusz tó1e szá rmazott. 

1897-OOn 'Ibrock6szentgyörgyön, Brassai szülő
házánnk emléktáblával való megjelölésén az E. K. 
~anácsot képviselte és lelkészi minőségében, az 
unnepély alkalmával a templomba n imát mondott. 
(Ke l". Magv. 1897. 6. fü zet. 337. old.) Egyházi mű
köd~séL (I Keresztény Magvetőben 18G l -tól 1901-ig 
meg)~ lent egyházi jellegű cikkei és vallásos tárgyu 
versel. eg~szítették ki. De itt említ.hetjük meg 
?z UllItál"lu~ K~zlönyben 18S8-ról megjelent verse
lt. és az Ullltánus Szószékben közreadott egyházi 
beszédét. (1896), valamint Simén Domokossal közö
&en k.iadott "Nagyváradi dis putátio" dmü munkát 
melyet. szintén egyházi tevékcnységei közé soro l ~ 
hatunk. 

Mint. köz~leti embernek, legnagyobb jelent6sé e 
a klolozsván Mát.yás király szobor l ét rehoz ~"'ba' vo t. ... ." I I 

Nagy L~jos 1902-ben a ~elelltés a kolOzsvári 
Máty~s kl~ály szoborról" címu kiadványa ,Előz
n.~ény dmű részében elmondja, hogy mint a város 
törvényh~tósá.gi tagja, 1882·ben indítványozta a 
város hUJdalll llagy szülöttjének Mátyá k· ál 
szobr.ának felállítását. A cél érdekében 20 :vel~r k;' 
resztlll. ~~radságot és időt nem kímélve szel'Vezett 
és gyűjtott, hogy a nagy király emlékét szülőváro
sa m~lt~~ép~~n megörökítse. Az 1882. július 21-ei 
várOSI kozgyulés határozata szerint a szoborbizott_ 
ság .. el~ökének gr. Eszterházy Kálmán főispánt , aI
elnoken~k a polgármestert és dr. Szabó Károly 
egyetemI tanárt választották meg. 1884. szeptem
~r 12-éll Nagy Mór városi tanácsnok, a v:'irosi 
k.ozgy(í\és elé terjesztette az országos gyűjtés irán
ti tervezetet, de a sajtó a szobor kérdésével csak 
188.1-OOn kezdett foglalkozni. Elóbb a Pesti Napló 
~nUJd az Ellenzék írt a gyűjtés eredményéről. 1888: 
Január lO-én a, közgyűlés a bizottságot ujraválasz
totta és ~ét évtizednek kellett még eltelnie, hogy 
Nagy LaJOS terve és aktivitása eredményeként, 
1902-ben fó!á ll ftsák a Kolozsvári Szent Mihály 
templom délt oldalán Mátyás király szobrát. 

. ~ar a szobor Fadrusz Janos munkáját dícséri, a 
kIVItelezésben részt vett az unitárius Pákei Lajos 
(1853- 1921), a város főépítésze is, aki a szobor ta
lapzatának architektonikus és szerkczeti tervét 
készítette el. A szoborral Nagy Lajos azon álma 
teljesült, amit a kezdet kezdetén versben így örökí
tett meg: 

,$zeretném megérni ... 
Azt az emléket is, amihez kezdtem én 
Mátyás király szobrát Kolozsvár közterén". 

A nagy eseményt Nagy Lajos nem csak megérte. 
Boros György az Unitárius Közlönyben (1902. 200. 
old.) felhívta a figyelmet Nagy Lajosra , aki a szo
bor fólállítása körüli tevékenysége elismeréséul ki
rályi tanácsosi címet kapott. 

Sokan jóleső örömmel nyugtázták, hogy Mátyás 
király születésének 500 éves évfordu lóján ti sajtó 
megem lékezett Nagy Lajosnak a szobol" felállítása 
körüli érdemeir61 , mint ahogy a múlt évben sokan 
aggódva fogadták a hírt, hogy a város mostani pol
gármestere a szobor eltávolításán fáradozott. 

Nagy Lajos közéleti tevékenysége nem korláto
zódott csupán a Mátyás szobor felállít..'isára. 187 1-
ben jelen volt Pesten a Reform Egylet alaku ló köz
gyűlésén. Tóbbször felolvasott verseiből a Dá,,:"id 
Ferenc Egylet közgyűlésén és felolvasó (ilésern. 
Bulykovszkyné Szilágyi Lilla alapftványtevő szüle
tésének 70-ik évfo rdulóján megemlékezést tartott 
érdemeir61 . A Kolozsvári Napló (1874) Ma, hogya 
Kolozsváron ta l"tózkod6 Petőfi Sandol" és relesége 
tiszteletére adott díszvacsorán Nagy Lajos is fel
szólalt és az ~uni6"-ra emelte poharát. Megalapí
totta a kolozsvári Gazdasági Egyletet. 

Meg kell említenünk Nagy . La.i?snnk. irodal~JIl
hoz való viszony:'it is. Irodainn h.UJlanulI már dIák 
korába n jelentkeztek. Az ifjtíság'l ol.vasó és bllk~p
zó"körben társadalmi és Ileveléstam IllIInkával Je-
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lentkezett. frt apróbb költcményeket, gyűjtött nép
mesékel, népdalokat, kÖzlllondásokat. hely- és ál
IatnevekeL gyermekmeséket. Ezek G~s~ár Ján,o.s 
szerkesztésében megjelent "Cseme~g~k Cll~(í gyűJ
teményében és Kriza ~Vadr?zsák_ -J~ban Jelente~ 
meg. [{iilöJl érdemeként elllhte~?o fOl, a ..Harcsa! 
cím{i 6-székely népballada-gytl]tése. amellyel -
S . nyei József szerint - Erdélyi János figyeImét a 
s:~~ely népballadák felkutatására és gyíijtésére 
irányította. 

Költeményei a kolozsvári Hetilapban (l8~3.-
1854) és az Unitárius Köz.lönxben l át~ak napvlia
got de ismert 1849- 1901-lg Irt versemek Kolozs
vá~tt I90l-ben megjelent gyűjteményes kötete is 
"Hangok a szabadságharc után~ címmel. Ez a 62 
költeményt tartalmaz~ kötet tanítványainak SÜT

getésére jelent meg. Ünnössy Lajos ~Tizenhét év 
Erdély történetébór című munkájában (1894. II . k. 
69. old.) azt írta, hogy régi költeményeinek kiadá
sával Nagy Lajos saját é rdemeit növelte. Ugyan
csak Ürmössytó1 tudjuk (.,Kolozsvár ke reskedelme 
és iparu története~. 1894. 118. old.), hogy az Ifjú 
Erdély című lap 5-ik sznmábun ,lu. erdélyi népies 

, 
Oszabólstván: 

, 

ipa r s tílje eredetisége" címen frt tanulmányt, (1 

címben említett témáról. 
Munkatársa volt a Réthi Lnjos szerkesztésében 

megjelent Növendékek Lapjának és a Korunknak . 
valamint a már emlitett Keresztény Magvetőnek 
és Unitárius Közlönynek, hol az eló"bbi szerkesz
téssel járó tehllikai munkák végzését vállalta fó1. 

Nagy Lajos 1910. május 19-én halálozott e l. 
Thmetésén, ahogy Gál Kelemen írta: "impozáns 

módon nyilvánult meg a hatóságok, a testületek és 
a tá rsadalom részvéte." 

Gál Kelemell - egykori tanítványa - a sírnál el
hangzott búcsúbeszédében gyakorlati érzékét, a 
köz ügyében végzett tevékenységét és hasznos to
nácsait emelte Iti, mely az Unitárius Közlöny els6 
számában megjelent versének ma ezen szavaira fi
gyelmeztet: 

"Folyna nlindig vígan életünk 
Jó szerencse járván mi velünk, 
Imádkozni mégis kellene 
Hozzád , oh szeretet Istene." 

Kelemen Miklós 

Igy lehetek 
Életem egyetlen, mindent eldöntő szerencséje 

talán, hogy ide születtem, ide, ahol gyermekkorom 
eltelt. Ide köt minden. Mintha csak ennyi volna 
Magyarország, gyarmat a hazán belül ; a s ík, a 
fehér szikfóld - ez a régiekről maradt tisztás 
nekem a jelen idejű túlvilág. Az ősi keremet helye, 
ahol még pogányok imádták Istent. 

Múzsák nyelvén szól ni, s hallgatni ilt tanultam; 
s hogy a baj eredetének tartsam a beszédet. Ez a 
végtelen nyitott távlatot e lőttem . Angyalt én itt te
remtettem képzeletemmel , aki a lángokból szólt: 
Sedd le sarudat, mert a fóld , ahol állsz, szent~ . Itt 
a születésem előtti idóbe nyűinak vissza életem 
emlékei. - És volt idő, amikor ezt is meglagadtam. 

r..ülyen szánalmas volt sötétben csapkodásom . 
Azt hittem ostobán, folytathatatlan , életképtelen 
az, ami ~eszármazásom ágaiban élet és erő volt; s 
hogy ~ml életükllek még értelmet adott, számomra 
semmivé lesz. 

.~t gondoltam , a nemlét a múlt. s ami volt, ki
szaradt héj a csibe pihéin, - nem őrizhetem to
v~bb. Szent védettségem biztonságáról lemondva, 
Oi?CS számomra más, magamtól kell lennem vala
mlVé ; vagy - ami rajtam kiüt - sajátság jegyeimbe 
kell belehalnom. 

Ma már tudom, ha vagyok, nem csupán vagyok 
vo\ahol - de az 6 szellemiikben: egy nemzet, egy 
nÉyelv az, boldog és szép tartomány. Ide születtem. 

n. én v~gyok. Ha bánnit teszek, ha megszólalok, 
ez JelentI eredetiségem. Személyes életemen túl ez 
az én. kUlönbözésem. így lehetek a világnak. Kiiiön 
lombja , Élet: égig érő fádon egy kis ágnak. 
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Ez az ország boldog anyaként ölelt magához 
nlinden idegent, lényegét megtarW tiszta, ős erő
ként; s örömömet és kinom is nemzetivé avatja. 
Sokféle forrásból ihattam ilt. Egymást egyformán 
öl elő s összeölelkező kis népek bábelében nyel
vünk, költészetünk egyedülálló aranyharangként 
bong. 

Azt a bizonyos pontot hát, amiró1 Archimedes 
beszél én nem kerestem. Fölnézlem s elémtárulón 
egyszerre megláttam itt ezt a fóldet. Nem hiszitek 
talán, ahogy felé közeledtem, lassanként kezdtem 
emlékezni rá. 

Honvágyat nem é rezhettem volna egy ismeret-, 
len haza után. Ugy jöttem én ide, mint aki élt itt 
egyszer. Nem tudom mi, milyen idegenség az, ami 
népet hajszol a f<ildön , széltibe-hosszába, hogy ha· 
záját keresse. Talán öseink is rátaláltak ennél egy 
szebb, védettebb helyre s valami érzés azt súgta 
nekik, menjetek tovább, messze van az még, amit 
keres tek , ahol majd végre pihenést találtok. Tüs
kék Európa szívében, ti pogányok, vadak, mégis
csok ide, ide értetek. 

Adassék meg ez a fóldön minden népnek. Ne le
gyen olyan erő, olyan hatalom, amely ragaszkodá
sunk gyökereit kitépi; s hogy idegennek érezzük 
magunkat, ahol élünk, szám(izöttnek, ahol ottho
nunk van , gyökértelennek ott, ahol születtünk. 

És ne csak lefelé, gyökereink törjenek egymás 
felé is, s ha e lvágják, újra összenőnek, eggyé forrva 
össze, ahogy l sten lényével egyszer minden lélek. 



1849. 
I 

OKTOBER 6. 
ARAD 

Az aradi tizenhárom vértanú 
névaláírása: 

Kiss Jenő, Aulich Lajos, 

Nagy-Sándor József, Dessewffy Arisztid, 

T"ÓI'ök Ignác, Lahner György, 

Schwe idel József, Kné zich Károly, 

Pöltenberg Ernő, gróf Vécsey Károly, 

Lázá r Vilmos, Damjanich János , 

gróf Leiningen Károly. 

Nemzetközi konferencia 
Enyedi Györgyről 

Enyedi György és a kelet-közép-eur6pai unitariz
mus a XVI·XVl/. szdzadbaTl - címmel nemzetközi 
konferencia volt szeptember 2- 6 között Kolozsvá
rott. A külfóldön is nagy érdeklődésnek örvendő 
tudományos értekezletet a Magyar Tudomdnyos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Rene
szal/sz Osztálya, a Magyarországi Unitárius Egy
ház, az Erdélyi Unitárius Egyház es az Erdélyi 
Mú zeum Egyesület rendezésében tartották meg. 
A rendez6bizottságból kiemelnem név szerint a kö
vetkezőket: Balázs Mihály, Szeged; Bencze Már
ton püspök, Budapest; Benkő Samu, Kolozsvár; 
Jankovics J ózsef, Budapest; dr_ Szabó Árpád 
püspök, Kolozsvár neveit. A rendezvény titkárai: 
Andrássy György Kolozsvár, Káldos János Bu
dapest, Kesel'ü Gize Ua Szeged voltak. Gazdasági 
igazgatója a konferenciának Mikó István volt Bu
dapestroi. 

A kOl~ferenciát dr. Szabó Arpád, Benkő Samu, 
Ja,nkovlCs József és Bencz!! Márton nyitották meg, 
szeptember 2-án. Szabó Arpád püspök a 400 éve 
elhunyt Enyedi György munkásságának jelentősé
gét méltatta. Benkő Samu, az Erdélyi Múzeum 
Egy.let elnöke beszédében kiemelte: Enyedi György 
eg~lke azoknak a külfóldet járt unitáriusoknak, 
altl h?,za~érte után nagy lelki erovel szolgáltak kis 
hazájuk Javát. Jankovics J ózsef a 16. sz. eszmetÖT-

téneti hátterét ecsetelte, valamint Enyedi György 
életútját és munkásságát ismertette. Bencze Már
ton magyarországi püspök megnyitó beszédében 
méltatva a Hegyi Beszéd .,Nlakarizma"-nak első té· 
telét kiemelten szólt a trichotómia jelentőségéroi , 
és arról, hogy Enyedi György püspök munkája, ,;l 
befogadó léleknek és aktív szellemnek a terméke." 

Ezzel vette kezdetét tehát az az igényes, egy 
héten keresztül zajló tudományos munka, amely a 
hat nap a latt nem kevesebb mint közel negyven(!) 
előadót sorakoztatott fe l a fent megnevezett té
mában. A hét folyamán mintegy kettőszáz érdek
lődőt jegyeztek a nyilvántartók. A témának je
les nemzetközi előadói is voltak, akik közül 
kiemelnénk Lech Szczucki professzort Lengyel
országból, Roberta Lorenzetti, Claudio A!adollia, 
Valerio MarcheUi előadókat Olaszországból , HCllk 
van Graafot Hollan~iából , David Keycs, GelIérd 
Juditot az Egyesült Allamokból, Greame Murdock 
előadót Angliából stb. 

Mindenki örömére szolgált Balázs Mihály p:ro-
fesszornak az II bejelentése, hogy a konferenc lá ,~ 
elhangzott anyagot könyv formájában is közrendlll 
szándékozllak, amit a jelenlevök nagy megelége
déssel nyugtáztak. 

J{. J . 
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UfVII,ÁGLÁTÁS 

Olá h A ndrás: 

ln memoria::m:.:....:l:...:9:.:5:.:6=-_ _____ _ -, 

Álarc a csönd 
Eső szitál. Anyák fá radt 
szemében haldokló fájdalom. 
Borús álmok. Porhanyós 
emlékek. Meszes gerincek 
néma beleWfÖdése: deresre 
vont hallgatás ... 

De álarc a csönd. A sebek 
hiánya, a varasodó félelem. 
Álarc a konok némaság 
hálójában vergődő szürke 
szem. Álarc itt minden. 
S vádol a szótlan gyávaság. 

könyörgés 
Mansfeld Péter emlékének 

bocsásd meg nekünk 
hogy hagytuk vfz alá nyomni 

fuldokló hitünket 
bocsásd meg 
az összeszorított fogak között 

sűr(isödő csöndet 
az elmetszett szavak igazát 
s hogy testvérnek neveztük 

testvérünk gyilkosát 

Ünnösi ta lálkozó 
A Ke/et-Magyarországi Szabadelvű 

Protestáns Kőr harmadízben vett részt az 
erdélyi unitárius ífjúsági konferencián. 
Hagyományához híven most is nyolc fős 
delegáci6val képviselték a beregi unitári
us fiatalokat. 

öröm vo~ találkozni régi erdélyi isme· 
r6sökkel és a magyarországi (pesti és 
pécsi) unitárius fiata\okka1. 

ötszázötven fiatal gyült össze. Érde
kes volt megismerkedni a nyugat·euró· 
pai unilarizmussal, elsősorban az ameri· 
kai unitárius·univerzalista mozgalom ma\. 
T!ibb szekci6Glésen mi is hozzászóllunk 
a témához. A XXl. században mi egy sza· 
badetvű prolestans szellemiséget képvi· 
selO mozgalmatludunk elképzelni Európa 
protestáns palettáján. 

A beregi delegádó felvette a testvéri 
kapcsolalol az ürmösi unilfuius presbitéri· 
umma!. 
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A Sylvester Ján os 
Protestáns Gimnázium 

évnyitója 

Augusztus 31-én vasárnap dél
után a zuglói evangélikus temp
lomban tartották a Sylvester 
János Protestáns Ginmdzium 
évadnyit6 ünnepségét. A törté
nelmi jelentőségű ünnepségen a 
szabadelva protestáns kör két 
fővel képviseltette magát és a 
hazai unitáriusságot. (Fe lhős 
Szabolcs köri titkár és Nyiri At
tila ifjúsági referens.) 

Megegyeztek Bibó Is tván 
igazgató úrra l, hogy szorosabbra 
fűzik a kapcsolatot a szabadelvG 
protestáns körrel, s egy önképző
kört indítanak be. Az új önkép
zó'kört a protestáns kör működ
teti. 

Tórok Levente gT3fikija 

A vallási-néprajzi szekció 
idei iilése 

A Református TeoMgiai Dokto· 
rok Kollégiuma vall ási-néprnjzi 
szekciója idén a Ráday Kollégi
umban ülésezett. 

Két e rdélyi lelkészkutató, 
Simén Domokos csíkszeredai 
esperes és Adorjáni Kár oly ny. 
lelkész, a hazai unitáriusságot 
Felhős Szabolcs és felesége, 
dr. Csiszár Sarolta képvisel
ték. 

Az előadások között bemuta
tásra került a beregi unitárius 
szórvány élete és a bel61e ki
növő szabadelvű protestáns kör. 
Az ökumenikus szellemiség és a 
tolerancia nagy érdeklődést vál
tott ki. 



Egyházközségeink életéből 

Ünnepségsorozat Füzesgyarmaton 
Felejthetetlen élményben volt része annak, aki júli

us 27-én részi vett a megszépürt füzesgyarmati 
templomban tartotl ünnepségsorozaton. 

Az ünnepi műsor föeseménye a tef'!'lplom újjá szen
tejese volt, amely teljesen megújult. Atleslésre került 
a torony burkolala, a falak klvül·belűl, az ajtó és ab
lakok. 

Vasárnap reg
gel a szemerkélő 
esőben aggódva 
néztük a felhőket 
és fohászkodtunk, 
csak az emlékmű 
avatásakor ne es
sen. 

A beharango-
zás után néhány 
perccel a felhők 

közül előbújó nap
sugarak bera
gyogtak az abla
kokon , ez is fo
kozta az ünnepi 
hangulalot. 

ta lel~~szü~k felkészültségét az egyhazéprtésben, hi. 
vatah es minden egyéb munkaját. 

. .. Az: EgY,hazk?zség újonnan választott tisztségvise
lal hivatali eskul tettek az Egyházi Főhatóság előtt. 
. A nagyszá~~ ünn,eplö gyOlekezet a megteritett 

Uraszlalahoz Jarull , Urvacsora vétel után a temp
lomkertben gyüle
kezett. Templom
szentelés előtt és 
utan a Dalárda 
XVI. századi éne
keket adott elő. 

Az ünnepség
sorozat a sza· 
kásos Istentisz
telettel kezdődött . 

A beregi unitárius delegáció kosz.onlz..isa 

A templomkert
ben lévő mille
centenariumi em
lékmű felavatása 
a 199. zsoltár el
éneklésével kez
dődőtt. Az ava
tóbeszédet dr. 
Murvay Samuel 
főgondnok mond
ta. Beszédében 
megemlékezett az 
Unitárius Egyház 
megalakulásáról, 
de beszélt a tör
ténelem folyamán 

.:I füzesgyolnnati millecenten.iriumi emlékmúnél. 

Imádkozott és a szószéki szolgálatot Balázsi László 
lelkészünk végezte. Prédikációjában megemlékezett 
a Templomépítő Ösökről is. 

Egykori lelkészOnk, László Andor tiszteletes úr 
unokáinak, László Agnes és László Attila konfirmáfá
sa következett. A kikérdezés! és az első úrvacsora 
feladását lelkészünk végezte. Öröm volt hallani a 
távol felkészült fiatalok bátor hitvallását. Az ifjak 
megáldását főtisztelendő Drbókné Szent-Iványi 
Ilona főjegyz,ő asszony végezte és atadta az egyház 
ajándékat 1- 1 BibliaI. Egyházközségünk gondnoka 
az egyház tagjaivá fogadta a fiatalokal. 

Főtisztelendő Orbókné Szent- Iványi Ilona elmond
ta templomszentelési beszédél, megáldotta a fiatalo
kat és átadta rendeltetésének lsten dicsőítésére 
emelt , megszépült hajlékot. 

Dr. Murvay Sámuel , a Magyarországi Unitárius 
Egyház főgondnoka a püspöki vizitació nevében kö· 
szöntötte a gyülekezetet és röviden beszámolt a 
vizsgálat eredményéröl. 

A vizsgálat mindent rendben talált. A főgondnok úr 
elismeréssel szólt a hCvek áldozatvállalasáróI. Méltat-

az országot és a magyar nemzetet ért sorscsapások
rói is . A palástos lelkészek bibliai idézetekkel avatták 
fel az emlékművet. A nagyszámú gyülekezet és a 
Dalárda elénekelte Nemzeti Imádságunkat és a Szé
kely Himnuszt. Végezetül a virágok elhelyezése kö
vetkezet! az emlékmű körül. 

A jelenlévők arcán látszot! a meghatódotl ünnepé
lyesség, amit a 2,5 óra alatt elhangzott győnyörű , lé
lekemelő gondolatok váltottak ki. 

A mindenható lsten gazdagon jutalmazza meg 
mindazokat akik anyagiakkal, vagy kétkezük munká
jával hozzáj'árultak templomunk megszépitéséhez. 

Köszönjük Balázsi László lel~észü~knek és csa
ládjanak az ünnepségsorozat . ~lokéSZltésében és le
bonyolításában végzett munkajukat. 

Az ünnepségsorozat befejezé~e utá~. a ~endégek 
és a gyülekezet nagyrésze átsétalt a .k?Zell é~tere'!l
be, ahol mar oldott hangulatban, barah besze!getes 
közben elfogyasztották az ebédet. 

(Egy unitárius résztvevő) 

Az a szeretet. amely véget ér. sohasem voH igazi. 

lsten nem parancsol lehetetlent, hanem amidön parancsol. buzdít meglenni aZI. amil tudsz, 
és kérni azt, amit nem tudsz. 

Augustinus 
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H íR E K 
A~ Erdf./yi MlIgy"m~' E/lycsOlcfC ren 

dez&ébcn 6s :mnll~ mcghlll,is,im 1997. 
sl.c~lcmbcr 16-án du. 6 őml k~zdcuellnr
lOU nagyS7.ámú érdeklődő Jelenlétében 
clóadásl Kászoni JÓ7.$cf lelk~1.. ..A 
kígyó szimbólumának jelentése és érlel
mezése II Bibliál);'uf' címen. 

Az Erdély; Magyarol: Egrcsi/lele (Mol
nár u. 5. sz.) vczcl6ségc cl6nd~soro
Ulol indílO1I •• Bibliai lények és S7.imbólu
mol:" címen. amelynek keretében már kél 
elOOdás is clh:lJlgzolt. Az eddigiekben ru: 
nngool6gin (angy~l!an) keretében c~Y ka· 
tolikus plébános. Illelve a Btimn)' sZlmbó
lum:inaJ.: a jelentőségéről egy rcromH'ilus 
lelkész részüól. Ez\ II soroZa!OI folyJaua II 
Kígyó szimbólumának ni: értelmezése. ez 
alkalommal cgy unil:irius lelkész elóad:!
s:\ball. , , , 

A Fri(.,jrich N,1lllml/lll AI,1pi/l'ól/1yéven
te rendez konferenciát egyh:l:.d és ul1's:!
dalmi kérdésekrol Pröhh: Gergely szín
vonalas rendezésében. Nemrégiben 1997. 
szeplember 14-én Egyh!!z és modem 1!Ir
sadalom. ga7.daság és n.olidaritás c. ren
deztek kOll fereneült a budai v!lrb.ln. 

Az ülési az alapÍlyány e lnöke 0 110 von 
Lambsdorff evangélikus vallású gróf 
nyilOlla meg, aki koclbban a német FOP 
Szabaddemokrata Pán elnöke voll 

A délutáni Olés$"Ulkoo lU: egyh!l7A"lk tM
sadaJmi szercpyállahlsa, .1. magyamk 57.0-

lidaril:isa volt a léma a kercka.~ztal·beS7.él
gctésben. melyet 8 a log Zoll i n reronn:!
IUS lelkész vCUleu. A résztvevők Gyulai 
Endre katolikus püspök. Kálmán Allila 
református rógondnak, dr. Uaffen
scher Károly evangélikus teológus, 
Schwei tzer JÓ1.sef fórabbi voltak egyhá
zi oldalon. a nagyobb polilikai pártokat 
pedig, dr . Szent-Iványi I ~tván, Vitányi 
Iván, Lányi Zsol t és O rbán Vik tor kép
viselték. 

A rendezvényen egyházunkat Orbók"é 
S1.ent- lványi Ilona fójegYlh k él,~ise lt c. 

Pályázati felhívás 

Az Ullitd rius AlapUVúlIY a kurató. 
rium határozata alapjá II 1997. évre 
pá/yáwtot ír ki. 

A pályázat cé/ja: egyháztörténeti 
témájú, vagy je/esebb ullitárius su
milyekr6l 1IZ6ló kijIlY!), tallu /mál/Y 
kiadása. 

A pályázat értéke: 100.000,_ Ft, 
DUlZ: Egyszázeur (orilIt. 

A pályázat beorhh611ak ha/áride. 
je: 1991. november 15. 

A pályám/okat az alábbi cimre 
kérjl.i.k e/julia/IIi: Unitárius Alapit
uál'Y 1054 Budapest, AlkotmállY u. 
12. 

l\:Izmány Cllaba Ge~ely Felicián 
elnök Ilk . titk!lr Ilk . 
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HALOTTAINK 
Dr. Fazakas Dénes 

66 éves 
Józan Györgyné 

sz. Galambos Er-.lsébet 
92 éves 

!\lolnos Márton 
80 éves 

S imándi András 
88 éves 

Bába Mihályné 
sz. Győrfi. Rebeka 

87 éves 
Ildikó Stiihclli 

sz. Boros ildikó 
58 éves 

Benedek Miklós 
89 éves 

Weisz Sándorné 
sz. Novottny Gizella 

80 éves 

Ifj. Jakab István 
50 éves 

Varga Józsefné 
sz. Kilyén nona 

75 éves 
, 

Angyási Lajosné 
sz. Gothard Mária 

85 éves 
Kolozsvári András 

44 éves 

Borbély Ferenc 
76 éves 

Szalay Andrásné 
sz. Molnos Erzsébet 

53 éves 
Paulusz Edéné 
sz. Anal Mária 

60 éves 
Hidvéghy Sándorné 
sz. Benedek Margit 

83 éves 
lsten adjon csendes pihenést eltá

vozott testvéreinknek az anyafóld 
ölében, lelküknek örök üdvösséget, a 
hátramaradott gyászolóknak pedig 
vígaszt..alást . 

••• 
1997. j úlius 26-án e lhunyt a ko

csordi egyházközség alapító !.agja, 
Tarr János né atyánkfia, é letének 
91. évében. Adjon Isten ö rök nyugo
dalmat fáradt testének, lelkének !.id
vössége t lsten birodalmában. Emlé
két kegyelettel 6rizzük a gyönyörű 
székely kopjafából faragott cs.illár 
alatt, amit (J adományozott templo
munknak közel he lven éve. 

(Ny. L.l 

--_._. ------_.---- - - - -

FELKfvÁs 
11\jékol.lmjuk el6fi7.CIóinkel és olvasó. 

inkat, hogy ' 3punk 1998·lól ke7.dódÓ<"n 
k~thavonta. 28 oldalon jelenik meg. Fo
lyóiratunkal slerelnénk szfnesebbl! lenm 
és több Ié.makörrel kibóvftcn i, ami re
m~IjUk olvru;óínk megclégedéstre 'zolgál 
majd. 

Sajnos nkélhavi megjelelllclést az cl6-
álllt:isi és postai költ ségek folyamatos 
emelked6ce leue szUks~gcssé. amil lapunk 
kibóvítésével igyekszilnk el!enslllY01.ni. 

Egyúnal s7.Creln~nk hh'eink és olvasó_ 
ink segftségét kémi egy szép s7.ok;\s 
feldevenftéséhcz. amire egyházi életünk_ 
ben m!lr sikeres példa volt: el. az lln. + 1 
példány akc ió. Aki megengedhetí magá_ 
nak. hogy 2 pl-ra Fizesscn dó, az scgitsé
get nyújt ahhoz, hogy lapunk lovábbra is 
eljUlhasson (ingyen. ahogy ed<Jig is) erdé
lyi lestvéreinkhez, és azon idós vagy 
beteg olvasóinkhol., ukiknek már csak az 
újsllg az egyetlen kn[)OCs egyházunkhoz. 

1998-tól leh6t a kéthavonta megjelenő 
18 o ldalas folyóirat tlra 200 Ft, ami évi 
1200 Ft-ot (+1 ese tén 2400 Ft-ot) jelent. 
A lepecsételt esekkek kiküldését meg
kezdliJk, amil egyházi központunkhol. ké.
Tilnk e ljuttaini. vagy lehetóleg kÖ1.vetlcniJl 
az OTP 8 ankban befil.etni. megjelölve 
rajta az el6fil.etés időtartarnál (fé l-, ill. egy 
év). 

KUlfOld i adom:!nyozóink swká'Sos éyi 
lámogat~ukot készpénzben. ill. MONEY 
O RDER vagy CASHlER 'S C HEK fonná
jában (ne mag.1.ncsckken) szintén egyházi 
közponlUnkhoz juttassák d "Unitárius 
Élet"' megjelöléssel. A postaköJtségek kü
lönösen kmföldre és a lengerentúlra még 
inkább megn6ttek. Kérjük külr oldi elófi
zetóinket, adományaikn!ll vegyék at fi· 
gyelembe. 

A túlfi 7.e téseke t, ill. a + 1 példány 
akc iót e lóre ilJ kÖS1.Önjiik. 

S1.cl'kCllztőség 

LaptulajckHlQS: 
Magyarorsúgl Unitárius Egyház 

F6szerkesz16: 
Benele Fraoci$ka 

Szerkeszl6bilOnság: 
I('szonl Józse', 

MUSlkllbolya, Nyitrai Lavente 

SZERI(ESZT6S~G elME: 
v .. Nagy klnác utca 2-4. Budapes~ t055. 

i"eieloOJfax: "'·2801 
Tefjesl.~ a MagyarorSlági tkulárius Eg)'Mz. 

ElOfizethetó: 
egyMzllt6zponliJnkban, a 1eIk~ ifoóikban. 
...agy egyhUi csekken, lkilárius Elet ieiIIéYei· 

~Yi elOfizetési dij: 600.- Ft 
EO)'e5 szám mSO.- FI 

Meglelri Nl'OIIta. 
Ké:lralOkat nem /In:&nk meg ts nem ~ ""',. 

Felel5s Iliadó: 
HeltaI G'spár Kft. 

Index: 25 842 
KésZiit a c.rtItrus Klt. aordc»"isáNn 
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Tel. : 332·35tl) 
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