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Nagypéntek után Húsvét
el~ejtve , mint csíra a magban, ott szunnyad valami jó.
Vitatott kérdés, hogy az evangéliumokban található
Mmden sz~rencsétlenség mögött elrejtve ott lapul a
kijelentések közül melyik fejezi ki legjellemZő~ben
szerencse IS, csak meg kell Játni , meg kell sefteni, fel
Jézus személyiségét és hivatásat? A dogmavallasok
kell ismerni és ki kell várni azt. Goethe írja: A rossz a
két ilyen h~lyet jelölnek meg: ,,Az ige testté lett" (Jn
jónak a melegágya, a sírás a nevetésnek a bÖlcsője .
1,14) és "En és az atya egy vagyunk" (Jn 10,30).
Vannak , akik a fenti kérdést vitatva hivatkoznak az: I Húsvéti szavakkal élve: A kereszt a feltámadás , az
Kor 15,47-re, a Jn 6,33-ra, 14,16-ra , a Csel 4,11-re, e:bukás a diadal melegágya, bölcsője. A feltétel azonban állandó: igaz legyen az ügy. Hamis ügyek
a Jel 7,14-re, Mt 3,17-re, Jn 10,11-re stb. Mindenik
nagypénteki bukását nem követi húsvét.
hasonlat Jézus személyiségének egy-egy vonasat
1. Egy városkában lakott egy család. Hajlékuk dütükrözi.
ledezett . Egy éjszaka tűz ütött ki és leégett a ház. Az
Ha minket unitariusokat kérdeznének meg, mi Jn
qszkös romokon lázadozva kialtottak az égre: miért?
11 ,25-re hivatkoznánk: "Én vagyok a feltamadás és
Es felkészültek az elbujdosásra. Utolsó nap a gyerek
az élet." Hogy miképpen lesz Jézus feltámadás . ~z
a romokb~n keresgélt s egy arannyal telt vasládára
ember számara, azt már kijelentettük. Maradt a kiJebukkant. Uj hajlékot építhettek ... Nagypénteki romlás
lentés második fele: "Én vagyok aZ élet".
feltételezte a beköJézus az élet. A
vetkező húsvéti divégtelen, az örök,
adalt.
a tökéletes élet beHányszor
perlesürítve egy 33
zseli fel az élet is
éves ember jellelegszentebb vágyamébe, élettörténeink hajlékát, s mi
tébe . A tökéletes
lázadozva
mondélet kikristályositva
juk: elvégeztetett!
az ö fennkölt jelleEkkor csoda törté·
mében. Jézus életnik: vágyaink romtörténete az egyejaiból kincsesláda
temes emberi törkerül elő. A rosszténet megismétléba bele van építve
se, üteme az egyea jó, mint a hazba
temes emberi töra kincseslada. Ezt
ténet ütemét, törmeglelni, kiásni vénye annak törvéez a húsvéti evan·
nyét
ábrazolja.
gélium
gyakorlali
Születésének törmondanivalója.
ténete az emberi
kultú rák születésé2. Madách Imre
Pietro Lorel/:etli: Levétel il keresztről
nek, gyermekkora,
élete szépen indult.
fellépése, megkíÁmde jöttek a nagy
sértése, munkássága, sikerei , csalódása, üldöztetébajok: egészsége megrokkant, felesége elhagyta,
se és szenvedései, halála és gyözelme mind-mind
egyetlen gyermeke meghalt, birtokát elperelték. Lelaz emberiség hasonló életmozzanatainak a kifejezöi.
készéhez ment tanácsért, aki ezeket mondta: NemJézusban lsten sű rítve és kikristalyosftva az egyete~
zetes uram, legyen türelemmel , mert a jósagos Istenmes emberi élet kicsinyített mását adja, ábrázolja.
nek az a szokása, hogy minden rosszból kihoz valaBenne az emberi múlt törvényei ismétlődnek meg kimi jót. Madách hazament. .. gondját, bánatát alkotáscsiben , de a tökéletesség fokan.
ba ölte, s ... megszületett az Ember tragédiája ...
Gyász, baj, bú, csalódás minket is ér. Azt hisszük ~
Allításunk igazolására a fenti parhuzamból csak
egyet ragadjunk ki: a nagypénteki elbukás és a húsmindennek vége. S ekkor, három nap ,.múl~a ~ala":ll
történik: a visszaparancsolt könnyekboi, sohajokboI
véti diadal törvényszerű egymásutánját. Az , ami
nagypéntektől húsvétig Jézussal történt, nem kizáróérték, alkotás születik. Hogy is mondtuk aZ előbb?
Minden nagypéntek húsvéttal terhes . Ezt hinni, kivárlag az ő életének, hanem az egész emberiségnek is
ni és cselekedni - a húsvét mondanivalójának gyajellegzetes törvényszerüsége. Az , ami nagypéntektől
húsvétig Jézussal végbement, az minden emberrel,
korlati értelme.
néppel bárhol és bármikor végbemehet. Ügyének
A történelem tele van példákkal : minden igaz ügy
nagypénteki "elbukása" mindnyajunk igaz ügyének
nagypénteki elbukása magában hordozta a későbbi
bukását, húsvéti diadala mindnyájunk igaz ügyének
"feltámadás" csíraját és feltételeit.
diadalát fejezi ki, egyetemesen is. A textus mondaniFogalmazzuk meg most még egyszer a húsvalója nem csak Jézusra, hanem egyetemesen,
vét unitárius értelmét:
mindnyájunkra vonatkozik : minden igaz ügy nagy1. Alkotó, megváltó, üdvözitö nagy eszmék, értepénteki bukása után szükségképpen jön a feltámakek mindig viharból , keresztből , sebekből , könnyekdás, jön a húsvét. Minden kereszt után, barmily
bői , nagypénteki keserves elvérzesekbő' , az lsten
véres is legyen az, jön a győzelem . Minden rosszban
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rostájából születnek és kerülnek ki. Innen következik,
hogy:
2. A rossZ - áldozat, valuta, amivel jövendő győ
zelmünk, örömünk, boldogságunk árát előre kifizetjük. Mi nem kérünk ingyen - húsvéti kegyelmet. Mi
keresztjeinkkel megfizetünk érte.
3. Innen most az is következik , hogya kereszt , a
nagypéntek, a rossz nem végzet, hanem húsvéti örömök előfeltétele, s ez, mint ilyen csak három napig
tart. Ez a 3 nap lehet 3 óra, lehet 3 hét, 3 év, 3 évszázad. Nem az a fontos , hogy óra-e vagy század,
hanem az, hogy véget ér, s nyomában felfakad a
győzelem húsvéti hajnala.
4. De az is következik innen, hogy lsten a rosszat
nem azért adja, hogy általa minket kínozzon, hanem
hogy neveljen, gyógyítson , edzzen, megtisztitson ,
feltámasszon , emberekké csiszoljon, belőlünk értékeket csi holjon ki, s végső fokon feljogosítson az
öröm, a diadal, a tökéletesség birtoklására.
5. S végül a nagy, a szent tanulság: Ne átkozzuk
Istent, ha keresztünk nehéz, ha nagypéntekeink j-

~őnként

elviselhetetlenek, hanem mondjuk: Istenem,
en nem tu?om ~!ért sújtottál, de egyet tudok: keresztem elJovendo boldogságom melegágya nagypéntekem eljövendő húsvétommal terhes. E~ért én
nem bantalak. Elfogadom a keresztet és segítek
neked belőle kicsiholni gyözelmem hús~étját.
Ne léljünk, ne lazadjunk ha kereszt a sorsunk. Ink~bb néz~ünk a mélybe, s ~ reményeink romjai közott kessuk meg ~ kln~sesla.dát. A rosszban talaljuk
~eg a sz~nnyado felseges JÓt. Teljünk meg húsvéti
blzonyoss~ggal , hogy nincs rossz jó nélkül, mint
ahogya rozsa is tövissel jár. Ne a tövis szúrjon-bantson , hanem a rózsa harmatos üdesége ejtsen meg.
E napon t.artsuk o~~ r?kkant lelkünket a jóságos
lsten csodakat termo draga keze alá, hadd csepegtesse tele azt a jó gyözelmébe vetett hit húsvéti harmatával, s e hamatcseppekre úgy vigyázzunk mint
'
két szemünk fényére. (Ámen).
Homoródszentmárton , 1974. május 24.

Gellérd Imre t

Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétőknek
össze függésben - a janzenisták hiszik s a kálvini slák taVeress Zoltán Svédországban élő író a Minítják. Másfelö1: minden más bű n, amit szándékkal köa lyállkról szóló elmélkedéseinek folytatása.
vetünk el, az eredendő bűn ,.szélirányába" esik ; a legkisebb gazságtól a legnagyobb gonosztettig minden bűn *
nek az az é rtelme, az a mechanizmu sa, az a célja, hogy
Egymás terhére, egymás ellenére élünk: ez bizony a
valami jobb legyen nekünk, miközben egy vagy több
teremtés folyamatából és mindenkori eredményéból, az
vagy sok embertestvérünknek rosszabb lesz.
élet fenntartásának minde nkori módjából következik.
Ilyen egyszerű ez az egész. flyen boEz az e red e ndő bűn.
nyolult. Mert nincs rá magyarázat lste n
Mindannak elle nére tehát, amit e lőző
felséges akaratán és ennek érvényt
elmélkedésemben írtam, hi szem az ereszerző csodáján kívül , hogy bűnnek
dendő bűn létezését. Nem úgy, mint az
é rezzük a bűnt, s ne m természetes léte lső embe rpár gyümölcslopásának geállapotnak, mint a bárányt szétté pő farnetikai átokká vá lását, amelyet örökkas a bárány széttépését; nincs biológiai
lünk, s úgy sem, mint bűnben fogantale vezetése a bűntudatnak és a nyomátást azáltal , hogy szüleink a szokásos
ban l épkedő bűnbánatnak , tágabb é rteI
természetes eljárással csinálnak minlemben a lelkii smeretnek és az erkölcsket. Hanem úgy, ahogy itt alább meg*
nek, csak teológiai elfogadása annak,
pr6bálom világosabbá tenni.
hogy mindezeke t l sten plántálja belénk
Úgy, hogy már születésünk előtt
a saját lé nyegébó1. Lelke t lehelt belénk,
teher vagyunk anyánk számára, s amiahogyan a Szentírás mondja, pompás
~or megszül minket, mi, megkínozzuk
metafórával fejezve ki a sejtett, a szeo~. esetleg meg is ölj ük. Ugy, hogy elkegényesen szabatos fogalmakkal amúgy
rulh~teLlenül l;válisai vagyunk a testsem kifejezhető igazságot; tudattal vert
véremknek, k ésőbb az osztálytár sainkmeg és persze áldott is meg, s aztá n
nak , késoöb a munkatársai nknak, a
küldött valakit, aki arra tanított, hogy
szerelemben a velünk azonos nemű ekA feltorjai tcmplomvoir
így fohászkodjunk: "Bocsásd meg a mi
nek, a politikában a mienkt.öl e l térő nétornya .
vétkeinket".
zeLüeknek, a b őségb e n a bővelkedökNe felejt.sük, hogy ehhez a fohászhoz szervese n és é rI\ek~ a sz~kségben a szűkölködőknek. Úgy, hogy mindte l mezően hozzátartozik ez is: "miképpen mi is megbonyáJan kisebb-nagyobb mértékben farkasai vagyunk
csátunk az ell enünk véto'Knek". Ami nyilván nem aZLjeegymásnak (~lo m o homini lupus", tudták ezt az antik
lenti , hogy "bocsáss meg nekünk, mert látod , mi is meggondolko.dók IS), s miközben persze bárányok is, azaz álbocsátunk másoknak"; nem, ez így szemtele n hencegés
dozaLok ] $ vagyunk, olyan bárány nincs köztünk aki ne
és hazugság volna. Ami tehát valószínűl e g azt jelenti,
volna valami képp farkasa valakinek.
'
hogy "úgy bocsáss meg nekünk , ahogyan mi is megboEz az alapvető, puszLa létünkböl eredő bűn még
~'1. életre né'l.ve legkedvezőbb körülmények között is
Jele n van, megnyilvánul, hat és visszahat., nincs szabadulás t.6le. Csa kugyan eleve elrendelt., ahogy ezt _ más
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csátunk másoknak", olyan mélté kben légy megélt6 és
irgalmas iránlounk, amilyenben mi azok tudunk len ni
embertársa ink ü·ánt.
(Foly tu/juk)

"Az életünk nem tud legenda lenni ... "
';':;~?n.~ lázadások , vágyak s ifjú hi tek
Orokos urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek
Csak aki véres, igaz életű ."
,

"Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni
Százszor bátrak és viharvertek." '
(Ady End re: Ifjú szivekben élek
A tűz csiltol6ja)

úgy é r zi, hogy "dúl a mélyben az a testvérháboru ," A ket1990. március idusán, az e l ső igazi, szabad Ne mze!.i
t5s évfordul ón rá kellene döbbenru arra, hogy az e l őt.
Ünnepünkön, cse r készvezetőként arról beszéltem né pes,
tünk járók eszméi csak békében, "fegyvernyugvásban"
nagy közönség előtt, hogy nem kellene nekünk m ár !.öbb
tud nak éle tet virágzani itt a Kár pát-medencénkben. E
Mohács, Nagymajtény, Világos, Doberdó, Trianon , Dontájak lakói csak szeretetból, egyetértésbó1 gyújthatnak
kanyar, Pesti utca , me rt "megbűnhődte már e né p, a
mAr lármafá kat, s a szabadságyágyunknak már nem
múltat s jövendőt", éppen eléggé. Most már élni és alkots zabad bevére znie zászlóinkat.. Ünnepvárásainkban és
ni kellene, hogy a Haza fé nyr e derüljön. Azt is hangsúünnepléseinkben szent kötelességünk "vad6cba rózsát
lyoztam, hogy nemzeti lé tün k nagy ünnepei legyeoltani , hogy szebb legyen ez a fold."
nek amolyan zarándok-alka lm ak , a melyeken a munkába belefá r ad!. e mber új e rőre , kitartásra , lsten-hitre lel.
Március tüze átlobogtatott már e néhány kölWi gondoFéltettem nagy ünnepeinket az elsekélyesedéstól, a kölattal Pest.ról Segesvárra, Pestto1 aLatorca partig, a
zömbösségtól , hogy olya nokká fakul nak, mint. a ránk eFelvidékre, me rt "Dunána k, Oltnak egy a hangja". Minrős zakol t idegen ü nnepek (azok voltaképp meg is ércleden l étező, akiben ez a március tüzet tud csiholni, csak
melték, mert semmi közü nk nem volt azokhoz, csupá n a
így ün nepethet 1998. március IS-én . Így nem szürkül
nagy veszteségek!), nem macsak szabadnappá nemzetünk e
sor sfordító alkalma. Kései utóradva belólü k csak a szabaddok, miért ne próbálhat.nók
nap és annak magya ros végigmeg, még akkor is, ha a lehedáridózása!
tetlent nem tudjuk lebírni,
Most a kerek évforclul ókon hogy legyen egy szép napunk.
Petőfi vel sóhajtva fel: "Anyám,
Egy s zép napunk és abból saraz álmok nem hazudnak!" jadó igaz, magyar élet, annak
sokan rádöbbenhetü n k arra az
jegyében is, az e lőttünk járók,
e l őző évek tapasztalatai alapélóK és halók feltétlen, tiszteján, mivé is lettek, lesznek emletteljes követése mellett, hogy;
lékező alkalmaink. Pedig ezek
"Ez a világ nem testálódott I
az alkal mak milyen életet kelTegnaphoz húzó, rongy pulyáklene itt felfri ssítse ne k! Találónak: I Legkülönb ember, aki
an fogalmazott a mára is érbátor J S csak különb van, aki:
vénnyel bíróan a már idézett
bátrabb". - Adynk szellemében
Ady Endre: .,sósabbak itt a
js!
könnye k I S a fájda lmak is
Ez utóbbi gondolat mentén,
mások. I Ezerszer Messiások I
hadd emlegessük fel szerényen,
A magyal' Messiások. I Ezer szer is meghal nak I S üdve
de méltó tartással, hogy nekünk, unitáriu soknak is kerek
nincs a keresztnek ... "
évforduló ez a kettős ünneplés.
Többszörösen is ünnep ez az
A forradal om és sza badságidei Március 15. Petőfi Sándor
harccal egyidős Dávid Fe re ~c
szuletésének 175. évfordul ója
vallásának eli smerése. AddIg
az 1998-as eszte ncl Őn k . Még a
csak léte ztÜflk, de nem volkr isztusi élet sem adawtt meg
tunk. A történelem fin tora,
neki , de forradalmi lánglelkéhogy az 1568-as lelküsmereti
vel és gyönyör ű irodalmi alkoés vallásszabadság törvényétásaival meghatározó szerepet
nek megfogalmazója, éle~re h í
vállalt (azt meg is pecsételte
v6ja és törvénybe foglalóJa, :'t.z
Fehéregyháza melletti golgoUnitárius Egyház csak megLurt
tás-útjával) abban a szabadságVén cser kérgén buzgó ha rká ly ko pácsolgat.
volt, amelyik élet-halál ha~'cát
harcban, a melynek 150. évforNarancssá rga, vé kony k őri s veti ám yá t
vivta a megmaradásért. szm !.e
dulóját hozta , el ez a tavaszvábüt ykös ág ú gyertyánfára .
300 éven ke"esztü I.
Ezt még szél is nyikorgat j':L
rás. Farkas Ar pád erdélyi kölGál Keleme n írása szerint
tőnk egyik látomásába n úgy
MÁ ltCIUS
.. ,.Mdrciu s 3 1·élt Kossuth.~ lierii ·
írja, hab')' a Költ.6ne k koponyáA Bácsi-torok ban készült, jó sok mu n kát ado tl .
lel i üléselLjaua3latot nyuJ.toU .be
jából fú no ki (megszépítve
Korai, fakó avart járva
5 §-ban. Az első: az /lllItdr/lls
talán a torténelem moswhasántindig bámu latba ejt
uallás toruényesen bevett val·
a száraz le\'élen feltörő hajtás.
gill--Qswbaságál..), de tov á bbra is
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JásI/al.' ny i/uóm'lfatik. Az idő jele uolt, h ogy mil/d az öt
e/kA'e1)'t egyhallglía ll elfogad ta az als6 tábla s nyom ban

á/kü/doNe a főrelldekhez. lit áp rilis 2·án tárgyaltáh. Egy
hallg sem eme/kellell az. els~ cihkely, ellen. ~ /a~asl? t. áp·
rilis ll ·étl Ilyert szelllesLlést . Dr. Ki ss Erna I S Igy IrJB le

unitárius va ll ás törvénybeiktatását a pozsonyi országgyúlésen. (Keresztény Magvet6, 1906.). Még ugyan abban a hónapba n, l B-án az Egyházi Ké pvisel6 Ta nács
kÖszÖnetét. nyilvánítja. A törté nelemböl most má r nem
lehetett kitörölni az uni tárius egyházat , de ez kö ze lről
sem jelentette egyházunk há nyattatásainak, szenvedései ne k végét.
Jöttek megpróbáló, cifra évtizedek még va ll ásos közösségilllkre, de a megpróbájásokban meged ző"d ött híveink és vezetői k megmentették Dá vid Ferenc örökségét .
Minden vi har t á tél ve, számban megfogyatkozva , de
törve nem, él és a Ilagy ünneplésbe n gondol e rre is minden unitárius hivünk. Egyházunk vezetöi, val amint
soka n mások is, a kik szimpa tizá lnak velünk, isme rne k
minket . Az egyed uralomra tö rő, ki sajátító nagy közössége k igye kezne k most is elhallgatni minket; elhallgattatni már nem tudnak, mint a hogy a történelmünk foly amán sokszor megesett velünk, de magyar ér tékeink tudatosan kimaradnak az "összefoglaló" történelmi könyvekbó1, írásokból. A má rciu si lelkesedés serke ntsen nunket, az a nyaországi két tucat ezernyi unitáriust , hogy
megmuta thassuk magunkat minél hitelesebb form ába n,
hogy "l átva lássana k". Szent-Iványi Sándor A Magyar
Vallásszabadság című ír ásában a zt fejtegeti , hogy a
t.izenhatodik századi magyar vallásügyi törvé nyek, s
azoknak, illetve azok irá nyána k folytatása ne mcsak valHZ

Jási e rőfo rrás unk , de eJ kell jönnie az id6nek, amikor
nemzeti e rőfo rr lÍsunkk á is le het. Ez volt hitvallása
az éve kkel eze l őtt el hunyt '('"a rök Tamás rádiós re nd ező
és író hittestvé run kne k is.
Tavaszi álmodozásainkban miért ne foglalkozhatnánk
ilyen felvetésekkel is?! Megesett rajtunk a bibl iás "c;enki
sem lehet próféta a maga hazájában" mondás - úgy lát.szi k!
Szent-Iványi Sándor az Egyesült Á1lamokba szakadván , s a nna k vallás- és lelkii smereti szabadság-törvényeit vizsgá lván, megállapítja, hogy azok közü l nagyon
sok E rdély talajából n őt.t ki . Számunkra nagyon megti sztelő és hi tvalló e l őde ink eszméire d i cső fé nyt. vető és
iga zoló tényt. állapít meg, mi szeri nt a Függetl enségi
Nyila tkozatba n sok unitárius elvet lehet felfedezni . A
Ká rpá t-mede ncébe n l e vő" demokráciák ezekre az elvekre
nem tartottak igé nyt, ha egyáltalán demokráciá k voltak
azok. De J eITersonon és Fra nklinon kívül a Nemzeti
Pa ntheon, a I-lali of Fame megtiszte ltjeinek több, nu nt
a fele uni t.áriu s. Szabadságharcosa ink , forradalmaink
vajon milyen irányt. vettek volna, ha a mi eszmeiségünk
is szóhoz j uth atott volna? Maj dnem fó löslegesne k látszik
ezen töprenge ni , de mégis érdemes, mert túl sok volt az
áldozat, és a józanul levont tanulságok megóvhatnak
újabb veszteségekt.ó1. Az ős z i nté n átélt mege mlékezések
talá n m egerő"s íth etne k e hitünkben. Végezetül álljon itt
egy csodálatosan eszmé ltető alkotás, a papk ö l lő Mécs
László egyik verse, amelynek cimét mege ml ékező gondolataink címéül "ettül;::

Az életünk nem tud legenda lenni...
A lét kacajt, jajt hoz, átlényegül, mesévé lesz, új nemzedéket éltet .
Kuckóba bújva, mese-éhesen figyeltünk, míg a felnőttek meséltek.
A nagyapám még Kossuthról r egélt, s hogy lettek a jobbágyokból parasztok,
hogy járt Krakkótól Pécsig, Pócsig a búcsúkra s hogy nyert nyersarany mala sztot.
Apám
Deák Ferenc feló1 mesélt, s hogy lett polgár a beoltott parasztból.
,
Az Allarn nem volt kínpad , labirint , a kispolgár hőské nt jött a tava szból.
A nagybátyám nagy bálokról beszélt, midőn a vén Föld szíve is tüzes lett,
boszton-Iépésben forgott csill agok tánctermében s kaJapján szegfű feslett.
- Az öregek aludni mentek és meséik is a temetó'kbe tűntek.
Mi jöttünk sorra! Kuckók rejtekén új gyermekraj hallgatni vágyna minket!
Miról mesélj ünk nekik? Vérözön hátán bárkában evezett a Semmi ...
... Az életünk nem tud legenda lenni!
Lelkünkre mese-erdó'k himporát kapuk még s úgy mentünk a Golgotára.
- Utódaink már úgy, mesétlenül, kálvári áznak, a Húsvétra várva!
Ünn e plö Testvérem! Emlékezzünk. úgy itt, a ~vert
~ége k és diadalmak" róldjé n, hogy jézusi gyönyörűséges
Igánkat. hordozzuk el, ahogy lehet , mint olyan kései utódok, akIk legendá k .őrizői , továbbadói és teremtői kellene, hogy legyü nk. Üljünk még le öregeink térdére - ha
vannak - hallgatni. öket. hitet.-termő vagy templom-tékozló é letü llk~·ó1 . Üljü nk melléjük és fagga ssuk öket ,
a r.r61, hogy nllvel tették széppé mindennapjaikat, vagy
mlélt kell az unoká.ik fogainak vásni. Vallassuk öket
hogy titkaikkal ne menjenek a temeto"1tbe, mert gyerme~
keink, unokáink ot.t serénykednek nyomunkban és
mese-éhesen szavainkra várna k-lesnek.
. ,.Előttünk egy nemzetnek sor sa áll ," és nem e ngedhet.Ju k, hogy mesétle nül kál"áriázza nak, Húsvét ra várva.
Ha nem volt esélyünk legenda lenni, segítsük az utá-
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nunk kö ve tke zők e t. Ha ne m is tudna k Krisztusokká
lenni (mert eset leg nem is lesz szükség erre!) de Há kóczik, Deák Ferencek, Nagy Imré k, Mindszentyk, Tőkés
Lászlók válhatnak be l ől ük. Vagy legyenek "csak" harangnyelv az elmúlásra ítélt, nyelvüket vesztett ha rangokban, é l ő lelkiisme ret az alvó tunyaságba, imádkoz6
kéz az egyre sű rű sö d6 ökö l- e rdőben , pesti srácok avagy
csőcse l é k az önkény lánctalpai alatt, magyarul és ér thetőe n beszélóK a nagy fecsegésben és a szó-nyomorító
huncutságokban . Szóljon, há t é l'ke zőkne k és e l me nők 
nek a márciu si biztatás: ~aj , a 'l\i zet ne hagyjá tok ki ·
halni , I Az Éle t szent okokból élni a ka r I S ha Magya l"országra dob ki vala kit, I Anna k százszorta in kább
kell a ka rni!"
Balázsi László

I

Hil léld\ GCIII jó tubomnll\, néU\iit"

A reménylett dolgok valósága
Aligha ketséges, hogya vallásos embe!re jelll!"!ző
szavak közül az egyik legfontosabb: a h~t. N~PJ!unk
ban - eppen úgy mint a kert!s.z~t!nyst!g tórtenete
során bármikor - a hit mibenleterol szamos, olykor
egymásnak ellentmondó, egymással vitatkozó nezet
el. Vajon hogyan fogalmazható meg.a hit"! n:a ~ere.sz
tenye, a mai szabadelvű pro!t!sta,!s hl.vo !eszere.
Erről kérdezzük dr. Somogyi Laszlo atyankMt.
_ Adható-e szabatos meghatározás arra vonatkozóan, hogy mi a hit?
_ Vissza kell kérdeznem , vajon adható-e szabatos
megfogalmazás a környez;~ünkben levő ~in~e~ dologra? Ha valaki megpróbalja a mag.~ teljessegeben
meghatározni például azt az ej:;1yszeru f.ogalmat, hogy
szék előbb-utóbb szembetalal)a magat azzal, hogy
szav~iban itt is, ott is pontatlanság lelhető fel. H~ a
szék fogalmát olyasvalakinek akarnánk elmagyarazni akinek erről semmilyen elképzelése nincs, akkor
v~gy túlzottan általános dolgokat mondanánk, ami
nem magyarázza meg a fogalmat kellőképpen , vagy
egyre újabb részletezéseket igyekeznénk megfogalmazn;, aminek a végeredménye már olyan aprólékos,
hogy mi magunk sem ismernénk fel belőle azt, amire
vonatkozik. Igy van ez a hittel is. Minél jobban meg
akarjuk ragadni , annál kevésbé lesz számunkra élet••
szeru.
- A hittan története azonban azt mutatja, hogya
teológusok mindig is adtak meghatározást a hitről, es
ezeket az egyház által jóváhagyoN hitvallásokban foglalták őssze.
- igy van, meg is látszik az eredménye. Egyházszakadások, eretneküldözések, genfi máglya, Dávid Ferenc mártiriurna és még sorolhatnánk. Persze a tételes hitvallásokban nem is az a baj, hogy tételesek ,
hanem az, hogy gyakran eredményezik a vallási türelmetlenséget és kirekesztést .
Visszatérve azonban előző példánkra, arra kell rámutatni, hogy az illusztrációként említett szék annak
szamára világos és egyértelmű , sőt annak a számára
magyarázható el, aki tudia hogy mit ielent ülni. A szék
nevű fogalom nem önmagaban jelent valamit, hanem
funkciójaban , használati módjában.
A hit is efféle módon közelíthető meg. Akkor világos
és közérthetö , ha magam is hiszek, illetve annak számara magyarazható el , aki tudja mit jelent hinni .
- És aki nem tUdja? Annak számára a hit erthetetlen és teljesen elzárt terület?
- Jó a kérdés , mert éppen a hit mibenlétére vilagrt
ra . Azok az emberek, akik ugyanis hisznek, jól tudják,
hogy ez a hit sajat tapasztalatukból táplálkozik. Sőt ,
azt is lehetne mondani , hogy aki tapasztal , annak szamára a hit nyitva áll. Mivel minden ember tapasztalatokból él, a hit is mindenki számára adott. Hinni tehat
azt jelenti: tapasztalni , mégpedig a valósag egészét
megtapasztalni. A hitet nem kispekulálni kell , hanem
engedni, hogya valóságot a maga teljességében ta-

pasztalhassuk meg. A valóság mélyén, de ugyanakkor mérhetetlenül közel maga lsten szólal meg.
Ennek a szónak a meghallása a hit.
- Ez így elég elvontnak tűnik. Az átlagember arra
g ondol, hogy hit az, hogy hiszem lsten letezését.
Vagy az, hogy nem hiszem, hogy halottat lehet feltá masztani. Vajon ugyanarról a hitről van·e szó ezekben
az esetekben és abban amiről Ön beszélt?
- Nos, elérkeztünk a hit kérdései nek egyik kulcsához.
A kétféle hit ugyanis tényleg nem ugyanaz. A század egyik legnagyobb gondolkodója, Martin Buber irt
egy könyvet , amelyoek ez a címe: A kétféle hit. Azt
írja ez a nagy bölcselő , hogya Bibl iában a hit eredetileg az Istennel való bizalmas kapcsolatot , a Vele való
közösséget és a ráhagyatkozást jelenti .
A hit nagy alakjai szamára hinni azt jelenti, hogy
bizalommal fordulnak Istenhez. Ezzel szemben , a
görög létfilozófia talaián álló kereszténység hit alatt bizonyos állítások feltétel nélküli elfogadását érti. Ezek
az állítások a hittételek.
Függetlenül attól, hogya keresztény a saját életében tapaszta lia-e ezeknek valóságosságát, el kell fogadni a ezeket, mert egy külső tekintély (az egyház)
ezt elő í rja számára. Buber azt mondja, hogya keresz·
ténység tragédiáia az, hogy a bibliai hitet átformálta
és lényegétől foszlotta meg.
Ez az a kétfajta hit, ami ielen beszélgetésünkben is
megfogalmazódott.
_ Azt jelen ti ez, hogy igazából nincs is szükség tételesen kimondoN hitelvekre? Arra, hogy megfogalmazzuk, hogy mi is az, amit hiszünk?
_ Pontosan erről van szó. A szabadelvű keresztények - unitáriusok és kvékerek például - nagyon jól
látják ezt, és nem készítenek tételes hit~all~s~~at.
Annak megfogalmazása ugyanis, h.ogy mit hl~zunk ,
azonnal tárgyiasitja azt, amire a hit vonatkozik. Ez
pedig a hit halála.
A dolog hátterében az emberi tapaszt~lat s~erkeze·
te van . Az emberi tapasztalatnak van targykent megfogalmazható része , enne~ leí~ás~ra ~zo!gál. a tu~o·
mány. A tapasztalat nem targYlasl!hat? r7sze~ek erzékelése a hit. A tapasztalat nem targyla~lth~to része
valójában a tapasztalás feltétele , alapja es kozege.
Amikor ugyanis átélünk valamit , és ~z.külö~?sen az
élet kivételes pillanataiban nyilvanvalo, er~zzuk, hogy
amit átélünk csak hianyosan fogalmazhato ~eg. Ez~k
a kivételes pillanatok a születés, a sz~rele~ es a h~lal
pillanatai. Nem véletlen, hogy ez~~rol szol a legtobb
művészi alkotas, amely nem verballsan , va.9Y es~tleg
sajátos nyelvezettel áttételesen szól ar~ol , am! az
ember élménye. Az életnek ezek a nagy pll~anat,al va·
lamilyen kimondhatatlan jóind.~latról ' ..valaml hfvo s~~
retetröl tanúskodnak . Megdobbento, ho.~y ~ k~I,OI
kai halálból visszatértek szinte egyöntetuen allftJak,
kivételes boldogságélményük volt .
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Sőt

a gonoszság és a fájdalom átélése
~tohj!)jdi és elszenvedése is valami hiányérzetet , a
millJtl1J szeretet hiánya fölötti borzasztó szomorú*
ságot jeleníti meg. Ha átélünk valamit,
már az is különleges csoda, hogyegyálta ..
lan át tudjuk élni a dolgokat és ugyanakkor borzongalóan nagyszerű, hogya dolgok mélyén a pozitívum,
az igenlés, lényegében a szeretet szólal meg.
A hit az az aktus, amelyben ezt a hívó szeretetet
éljük meg. Közhellyé silányított igazság az, hogy örül*
ni kell az élet apró örömeinek, de igazság . Mégpedig
azért, mert az! mutatja, hogy az apró események is
hordozzák a valóság jóindulatú arcát.
- Eszerint hinni azt jelenti, hogy legyünk optimisták ?
- Nem. Az optimizmus! a keresztény hittől eJsősor*
ban az különbözteti meg, hogy az optimizmus személytelen, a hit pedig személyes. Az optimista valamilyen személytelen törvényszerűség érvényesülésé*
ben, vagy a valószinűségek kedvező alakulásában
látja a garanciát a dolgok jóra fordulásasra vonatko•
zoan .
A h ív ő az események mélyén szeretetteljes hívást
él át, ez pedig személytől személyhez terjed. A hit
tehót személyek közötti partneri viszony.
- Es ezt a személyt nevezzük Istnennek.

- Pontosan. Az lsten szó lényegében egy helyettesítő , utaló szó valamire, .pontosabban Valakire, aki
nem nevezhető meg. Az Oszövetségben, Mózes második könyvének harmadik részében, a harmadik rész
tize, .. legyedik versében nevezi lsten önmagát "Vagyok Aki Vagyok"-nak, ami lényegében azt mondja,
hogy lsten valósága feltáruló valóság. Istent nem
lehet úgy ~egjsmerni. mint ahogy megismerjük a szabadon eso test mozgasának törvényszerűségeit. ls*
tent csak úgy lehet megismerni, hogy ő ismerteti meg
magát velünk. Az emberiség eddig úgy tapasztalta,
hogy lsten minden pillanatban meg akarja ismertetni
önmagát. Isten önfeltáró folyamata örök. És ennek
észlelése a hit, illetve a hívás aktusa.
:- Van -e szerepe egyáltalán ezek után annak, hogy
"hiszek egy Istenben, mindenható Atyában".

- Természetesen van. Az Apostoli Hitvallás eredeti
s~á~dék~ szeri~t ~gya.njs köve.'i .~z ószövetségi, bibll*
al hitvalIasok tortenetl*elbeszelo jellegét. Az idézett
m.ondatna~ ugyanis mindkét fele hangsúlyos, sőt in*
kabb a" masodlk f;le hangsúlyosabb. "Hiszek egy Istenbe~ -. ~nm.agaban semmit sem jelent. A modern
nyelvf!loz~fla. kimutatta, hogy az önmagában szereplő
"Isten szo vegeredményben jelentés nélküli.
Az Apos~oli Hitvallás azt mondja, hiszek egy Istenben, Aki mln~enh~tó ~tya .. Ez u~óbbi egy tapasztalatra ~ta~. Isten ugy letezlk, ~Int Aki az ember Edesatyja,
A~I mindenhat?, ahogy mindenható a kisgyerek számara az apuk~Ja. Az Istenhit tehát nem egy elvonatkoztatott letezesben való hit, hanem abban való hit
h?gy. ez az I~.ten mit jelent nekem. Ha megfigyeljük ~
BI.bhaba~ eloforduló .. hi~vallasokat , azt látjuk, hogy
m,lndegyl~ egy*egy tortenet. Az Ószövetségben példaul a hitvallás az úgynevezett történeti credó"
amely .elmo~dja , hogy lsten megs;~baditotta Izraelt
az egyiptomi szolgaságtól. A hitvallas tehat itt nem azt
mondja, hogy I~ten van,.. hanem azt, hogy lsten mit
tesz. A~ Apo~toh Cred~. fo mondanivalója is egy történet, megpedig Jézus torténete . Nem Jézus miben lé-
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téről

ad definfciószerO hittételeket, hanem Jézus tórténetét értelmezi a hit eszközével.
- A hit tehát egyfajta "szemüveg", amin keresztül
"!,ásnak látjuk a dolgokat, mint ahogy első pillantásra
tunnek.
•
- Igy van. A hit érzékszerv az örökkévalósagra.
- Az l!ddig elmondoNak alapján nem tudom értel*
l1?es-e még megkérdezni, hogy mi a hit és a tudás
viszonya?
- Mindenképpen tisztázni kell ezt a problémát mert
számos félreértés adódik a hit és tudás összeha~on1í
tá~ából. Az egyik legjobb unitárius gondolkodó, Varga
~~Ia a.hitet ,teljese~ önálló, mással nem helyettesítheto. lelki tevekenysegnek nevezte, ami egészen mas
mint az ismeretszerzés leírására szolgáló tudás .
Varga Béla szerint a kettő nem hasonlítható össze
"'.1er! a~, amire a hit ~rányul , a tudassal fel nem fogha:
to. ES, ltt nem az a lenyeg, hogy amit a tudással meg
nem erthetek, az marad a hit számára, hanem az,
hogy az életünk eseményeit a tudással is kell értel~~znünk és a hittel is. Ehhez azt kell még hozzátennunk a magunk részéről, hogya tudás kipótlására
szolgáló hit, nem igazi hit, hanem ahogy Nyitrai Levente atyankfia írta egyszer éppen az Unitárius Élet
lapjain - hiedelem. A hiedelmek pedig éppen a hit lén~egét , aszilárdságot, a biztonságot tagadják meg.
Husvet kozeledten egy, a feltámadásra vontakozó
példával szeretném ezt illusztrálni. Hiedelem az ha a
Húsvét reggeli elbeszélésekből az angyali jelenést, a
csodás színezőelemeket tartjuk fontosnak , és ezekből a jelentésekbő l akarunk teológiai mondanivalót
megalkotni. A h!t ezzel szemben az a bizonyosság,
hogy A Mennyei Atya megmutatta , hogy Jézus nem
lehet az enyészeté, az ő élete valódi élet, olyan,
amelyre maga lsten mond igent. Ezt a semmi mással
el nem mondható bizonyosságot egy csodás elemekkel átszőtt történet mondja el, Jézus feltámadásának
története .
A hiedelem tehát fogódzót keres tárgyiasítható ele·
~~kben, a hit pedig a tárgyiasítható elemeket úgy
latja, hogy azokban lsten cselekedetét veszi észre.
Ismét csak Martin Bubert idézve: a tudás a dolgokat
,Az"-nak szóljtja, a hit képes kimondan i ezt a szót:
"Te". Ez a, példa Buber leghíresebb, magyarul is olvasható "E n és Te" című művének alapgondolatábóJ
származik. Szerintem a teológiai főiskolákon kötelező
olvasmánnyá kellene tenni ezt a könyvet.
- Egyházunknak is van azonban Hitvallása és ezt a
konfirmáci6ra meg is tanítjuk az ifjaknak. Mi a vélemé*
nye erről?
- Az Unitárius Egyház Hitvallása az ApostOli Hitvallásbólleegyszerüsített formula. Ennek kritikáját - amivel én is egyetértek - dr. Sztankóczy Zqltan atyánkfia
többször és több helyen is megadta. En azt gondolom, hogy nem is annyira a szöveg pontosítása a kér*
dés, hanem annak olvasói módja. Egy ilyen hitvallás
ugyanis szerintem nem tézisek kimondása kell fegyen, .mint mondjuk a geometria axiómarendszeréé,
hanem számadás arról, hogy lsten mit és hogyan cselekedett és cselekszik az emberrel. Ez persze szö*
vegbe~i módosításokkal is jár, de a legfontosabb a
szemlelet megvaltoztatása. A szabadelvü protestánsok azonban éppen ezen dolgoznak.
- lsten adjon erőt munkájukhoz. Köszönöm a be*
szélgetést.
Bencze FrlUlcis k a

Dr. Sztan"óczy Zoltán

A kereszt és a feltámadás
Pal apostol az első korinthusi levélben (1 Kor 15,
14) azt írja , hogy: Ha pedig Krisztus nem támadt fel ,
akkor hiabavaló a mi igehirdetés ünk, de hiábavaló a
ti hitetek is. A test feltámadásáról pedig ugyanabban
a levélben azl irja, hogy elvettetik az érzéki test , feltámasztatik a lelki test (1 Kor 15, 53), mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie és a halandónak halhatatlanságba. Jézus Krisztus feltámadása a kereszthalálból már a korai keresztény közzösségek hitéletének saroktétejévé vált, és maradt is
min d a mai napig. Az apostoli hitvallás is a test feltámadásának és az örökéletnek a hitével fej eződik be.
Az evangéliumi hagyományok és az evangéliumi
szövegek semmiféle kételkedést nem tükröznek
ebben a vonatkozásban , sőt a legalapvetőbb bizonyosságnak vallották és írták . Az apostoli hitvallásnak az a kijelentése , miszerint Jézus Krisztus d icső
ségesen újra eljön és megítéli majd mind a holtakat,
mind az élőket , a korabeli keresztények közösségeiben ugyancsak határozott bizonyosságú várakozást
jelentett. Az evangél iumi szerzők a saját közössége-

ikben élő hitbő l indultak ki , amikor megszerkesztették
szövegeiket. A keresztény közösségek és az evangélisták hite számára Jézus Krisztus élt és közeli , újbóli eljövetelét várták is és ,,Jövel Urunk" felkiáltással
hívták, nem félve , hanem bizakodva az ítéletében.
Rendszeressé vált szeretetvendégségeik keretében
hitték, hogy közöttük van, amikor a kenyeret és a
bort az ő emlékezetére magukhoz vették.
Az emberiség kétezer éves története tanúsítja ,
hogya kereszténység szerepe időben is, térben is
rendkivüli mértékűvé vált, ami Jézus Krisztus azóta
is, ma is élő hatását tükrözi. Az a halálos ítélet, amellyel el akarták őt tüntetni , visszájára fordult,
mert keresztre feszitése éppen a kereszténység térhóditásának egyik alapkövévé vált. Nem testének
feltámadasa , hanem egyrészt az abba vetett hit, de
még inkább az emberiségre gyakorolt hatások hordozták Jézus élő jelenlétét mindmáig és a jövőben is.
ő maga is utalt erre a János szerinti evangéliumban
leirt búcsúbeszédében, hogy ha a világ őt halála
után nem is látja többé , tanítványai latni fogják, mert
ő akkor is élni fog közöttük és bennük. Ebben a maradandó, folyamatos jelenlétben van a feltámasztás
és a mennybemenetel értelme.
A "végső idők", a halál, a halhatatlanság , a feltámadás, az örökélet az emberi lelki és szellemvilág
kiemelkedő fontossagú kérdései , amelyre csak részben adhat az ember ismeretekkel alátámasztott válaszokat (főképpen a létező világot és az emberi jelent
illetően), míg a kérdések nagy részére vonatkozóan
ismereteink, tapasztalataink nem lehetnek, következésképpen a válaszok csak bizonytalanok, feltételesek, kétségesek , egymással ellentmondóak, amelyekben az emberi csalhatatlanság állftása teljesen
megalapozatlan lenne. Kétségtelen , hogya keresztény teológiák egyrészt az ószövetségi zsidóknál kialakult, másrészt a görög gondolkodásban megismert felfogásokra támaszkodnak, amelyek azonban
egymással nem könnyen egyeztethetök össze. A

:lcoh'gini
lI,ííl)" h)

Bibliában a halált nem a test és a lélek szétválasztás,a jelenti , és ~ ~e~ttöl teljesen független halhatatlan
lele~ nem c3: blbha~ , hanem a görög filozófiai gondolkoda~ termeke . Minthogy lsten ura az életnek és ura
a. h~laln,ak, a halál ,bekövetkeztében az Ószövetségi
hit aftalaban lsten Itéletét látta , amelyet rendszerint
valaf.11ilyen bűn büntetéseként küld lsten az emberre.
Az ~jszövets~Qbe~ voltaképpen ugyanez a gondoI kodas f?l~atodlk , es a halált a bűn következményének tekm~1. ':- kereszténység túlnyomó nagy részében ma IS u,~y f~galmazzák meg a halál jellegét,
hogy az a bun kovetkezménye , és az ember lsten
szándéka szerint nem lenne halandó, ha nem vétkezett vol na.
Az ószövetségi teremtéstörténet szerzöinek a vi lágról való ismeretei nem csu pán mai ismereteinkhez
viszonyítva voltak nagyon megalapozatlanok, de a
korabeli görögök tudásához képest is nagyon naivak
voltak. Elkövették azt a tévedést (ami egyébként ma
is gyakori) , hogy vallásos hitükből kiindulva vázolták
fel maguknak világ- és emberképüket. Minthogy
lsten tökéletes és szent, az ő hasonlatosságára teremtett ember is bűnte len és örökéletű kell legyen.
Minthogy pedig tapasztaln i kellett akkor is a bűn jelenl étét és a halált is, a kettőt ok és okozatként eg ymáshoz kapcsolva , az emberi halhatatlanság elvesztésének oka ként a bünt jelölték meg , amelyet Ádám
ősbűnére vezette k vissza és tőle áteredő ( eredendő)
bűnnek jelölt ék. Noha Jézus és az evangéliumok
egyáltalán nem tesznek említést erről a bűnrő l , a kereszténység egész korai idejében kialakult az eredendő bűn tana és a megváltás olyan értelmezése,
mintha Jézus Krisztus ettől váltotta volna meg az
embert. Jézus az evangéliumok szerint korának emberét saját bűnösségét ől akarta megtérésre, elfordulásra tér íteni , hog y átmenthesse a rövidesen beköszöntő lsten országában való életre. A ma embere
lsten teremtő munkáját egészen másképpen értelmezi, mint ahogyan azt Mózes első könyvének szerzői elgondolták, mert ellentétben az utóbbi statikus
és befejezett ember- és világképével , ma úgy itéljük
meg, hogy lsten egy fejlődő világot teremtett , amelyben a teremtés ma is tartó folyamat. Az ember ennek
a teremtő fejlődésnek legmagasabb rendű és legkésőbb kialakult tagja , aki tudatának foko~atos fej!öd~
se során emelkedett az élőv i lág csúcsara. A bun es
az erény, a jó és a rossz megkülönböztetése csak
gondolkodása fejlődésének magasabb szintjén alakul hatott ki.
Nem a tudásra való törekvés büntetéseként kapta
a halált, de kétségtelen , ~ogy tudá.sa ré~én jÖ!t rá
arra a tényre , hogy halando. Ez a fehsmeres ~aloban
nem ad okot az örömre, de az sem tagadhato, hogy
fontos szerepet játSZik abban, hogy életének igyekszik tartalmat adni , a rendelkezésére álló idö alall
.
aktívan alkotni. Az ember halála nem büntetes,
hanem a fejlődés fontos eszköze, me~ ~ gen~~á~iók
folyamatos váltása nélkül az emberrseg feJlodes,e
nem bontakozhatna ki. A keletkezés- Iétezés-elmulás , a születés--élet- halál nem csak az emberre,

UNITÁR IUS ÉLET 9

hanem az egész teremteti világra állalátávlatok varnak. Az élet fej l ődését örökkévalónak
~elJ".i!Jit1i nosan érvényes jelenség. Nem büntetés,
mondhatjuk, mert bar kellett lennie kezdetének , kölIIííl)eh, hanem nélkü lözhetetlen feltétele a teremvetkezésképpen beteljesüléssel véget is érhet, de a
tett világ fejlődésének. igy érthetjük ezt
két végpont, az alfa és az omega közötti id őtáv tartaJézusnál is a búzaszem példajim , amelynek földbe
mának karunk generációi gondolkodásában nincs
kell esnie és meg kell halnia ahhoz, hogy sokszoros
meghatározó szerepe. Az élet, a gondolat, a szelletermést hozzon (Jn 12, 24). De ugyanezt igazolja
mi-lelki fejl ődés hordozói és megvalósitói az egyJézus személyes halála, amely nélkül nem vi rágozmást váltó generaciók egyedei és közösségei. Ilyen
hatott volna ki a kereszténység csodalatos faja , és
módon min den egyed, minden egyes ember életénem adhatta volna két évezred olyan gazdag terben hordozója az örökéletnek és ezt az egyszer bemését. Az ember egyedi élete az egész emberiség
töltött szerepet az egyedi halál már nem szüntetheti
meg és része marad az örökéletnek.
örökkévaló fejl ődésének szerves része . Nem úgy,
hogy hangsúlytalanná tenné az egyedek életét,
Jézu s és az evangélisták a világmindenséget és
hanem hangsúlyt ad a másokért, az egészért való
az embert még nem láthattak és nem is látták úgy,
élet fontosságának. Jézus ennek is felűlmúlhatatlan
ahogyan karunk ismeri. A teremtés óta eltelt időt
példáját adta. Teljesen új, egyedi utat járt, amelyen
egészen közelinek, évezredekkel mérhetőnek vélték,
végig megőrizte csorbítatlan egyén iségét és szabadés benne az embert lényegében valtozatlannak, az
ságát, ugyanakkor te ljesen csak másokért és sohaelsö embert pedig hozzájuk teljesen hasonlónak.
sem önmagáért munkálkodott.
Nem folyamatos fejlődésnek értelmezték az ember
Az emberről kialakult mai ismeretek a test és a
pályáját, hanem ellenkező leg , feltételezték az édeni
lélek tekintetében voltaképpen közelebb állnak a
aranykort, amelybe a megváltás révén vissza lehet
Jézus korabeli zsidóság felfogásához, mint a Jézus
jutn i és örökké tartóan megőr i zni . Nagyon lényeges
halál a utáni korai évszázadokban, görög filozófiai haazonban azt is megérteni, hogy ők ezt a közel várható új édent, lsten országát nem valahol a földön
tásra kialakult és máig is vallott keresztény gondol kodáshoz. Ellentétben a test , a lélek és a szellem, létekívül , hanem határozottan itt a földön , új, de a jelenzésben is elkűlöníthető három alkotórész feltételezélegit felváltó és folytató emberi társadalomban gonsévei, és ellentétben a halhatatlan léleknek a testtől
dolták el. A feltámadás után itt a földön kerülnek ítéletre , amelyben az Emberlia lesz a bíró, az Atyától
független önálló létezésével, a mai gondolkodás a
kapott hatalomnál fogva. Isten maga mindebben köztest és a szellem (lélek) létezését együtt, egymáshoz
vetl enül filem vesz részt , megmarad változatlanul a
szervesen kötötten és egymástól elválaszthatatlan
mindenség urának.
kötelékben fogja fel , mint a létezés külső formáját és
,
benső tartaimát. Még a materialista felfogás sem cáAz ítélet gondolata a kereszténységben általaban
folja azt a felismerést , hogy az ember érzéke lhető
máig fennmaradt, de az eltelt két évezred ezt sem
testi létezésével együtt létezik az "emberi én" és ez
hagyhatta valtozatlanul. Jézus és kora a feltámaszvoltaképpen nem különbözik az emberi benső szelletást és az ítéletet egészen közeli , egyszeri történésmi-lelki tartalomtól.
ként várta, amely
Ez a benső , az
egyi dejűleg
átve"én", a szellemizet az örökélet
lelki tartalom egy(va gy örök kárrészt a szülőktől
hozat) országába.
és ősöktől szármaA megelöző földi
zó átöröklés útján ,
életnek nincs tomég döntőbb mérvábbi
folytatása ,
tékben pedig a
az emberi törtészületés utáni tárnelem ebben a visadalmi behatások
lágban véget ér,
révén formálódik.
az lsten orszáA világmindenséggában pedig csak
ben az élet jelenti
az oda bejutottak
a fejlődés útját, és
részesülhetnek a
az élet fejlődése
változásoktól menad értelmet és célt
tes örök életben.
a mindenség léteA kereszténység
zésének . Az élet, a
végül is hamar
létezés legmagaszembe került azsabb szintjét az
zal a problémával,
ember képviseli, akinél pedig Lilás kék ég, zsenge, vékony, igyekvő ág. hogy az itélet, amely minden holtra
éppen a benső tartalom , a tudat
és élőre kiterjed, egyre beláthatatRügye duzzad, jövöt se jtő.
fejlödésének van meghatározó
Vándo rmadár vonu lása: belső parancs.
lanabb messzeségbe kerül , viM,lg,lsztosabb V,ln-e ennél?
szerepe. A teremtés óta a fejlődés
szont az egyes ember halála itt
folyamata meghozta az élet kialaÁP IULlS
van a mindennapokban. Az egyén i
kulásat, az élet fejlődése az ember Ko lozs vári füvé szkert sudár gesztenye fája halál és a kollektív itélet kÖzölt
megjelenését, az ember fejlődése
nem évszázadok, hanem végtelenmég ötvenegyben. Derekát könnye n
a tudat, a gondolat, az értelem diátölelhellcm . A soroza t legkorábbi
nek tűnő idő, akár évmilliók is lemetszet.:-.
namikáját, amelyre még hatalmas
hetségesek (sőt ma már a földön
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kívüli folytatása is elgondolható). A kollektfv utolsó ítélet gondolatának fenntartása é.~ az eg~éni halá~
megtapasztalása megérlelte a kettos , a mindenkori
konkrét és a végitéletet követő második halál gondolatát. Az új katolikus katekizmus szerint a keres~tény
hivő a halált úgy tekjnti , mint az örök életbe ~alo. belépést és a Krisztushoz való érkezésI. A halai veget
vet az emberi életnek és az isteni kegyelem befogadására (vagy elutasítása ra) csak a halál pillanatáig
van lehetőség. A halált követően a halhatatlan emberi lélek mindjart "különítélet~ alá esik, amelyben ,vagy
megkapja a közvetlen belép~st a~ ör~k bold?gs~~ba ,
vagy az örök kárhozatra vetest (1I Iet~le:g ~ tlsz~ltohe
Jyen eltöltendő végső tisztulas lehe:tos.eget) .. ~I~deb
ből nyilvanvaló, hogy az egész mu.lt-jele~~~ovo . er:'benség végső ítélete - amely ~aj~ ,"az Id?k vegen
lesz esedékes Krisztus második elJovetelevel - az
egyházak és a~ egyes hívők sz~mara in~ább ha.tté.~
be kerül és előtérben éppen a mmdenkorl , egyedl kulönitélet áll, amelynél az életben megélt és gyakorolt
szeretet jelenti a meg ítélés alapját.
A végső időre, a halálr~ és az örö.~életre vona.tkozó unitárius válaszkereses egyszerubb magyarazatokhoz jutott ugyan, de semmiképpen sem állitható,
hogy ezek jobban érthetők lennének. Mmthogy ml~.
denféle tapasztalattól és ismerettol tavoli kerdesekrol
van szó, érthető, hogy egyetlen választ sem. I_e~et
véglegesnek , bizonyosságnak tekinten.~. p;z ~.nl.~an~s
megfogalmazások a testtől függetle~ul e.s .~rokkon
élő lélekről tanítanak, és vallják a halai utan1 jutalom
vagy büntetés hitét. Az emberi lélek Istenben .váli~ ~z
örökélet részesévé és lsten a földi élet megvlzsgalasával hozza meg ítéletét a jutalomra vagy a büntetésére. Az unitárius válasz annyiban tér el, hogy nem
beszél az utolsó ítéletről és a tisztftóhelyről , hanem
csak az egyszeri külön itélet~ől. Minthogy a külön itélet a halál pillanataban esedekes, a Jutalom es a buntetés meg kell kezdődjék Istenben Uutalom esetén),
vagy Istentől kárhozatra juttatva (büntetés esetén) ,
ami ki nem mondottan ugyan, de a mennyorszag es
a pokol valamiféle létezését is feltételezi . A testi feltámadasról való hallgatas önmagaban még nem ad
megoldást, hiszen a feltámadt testet mar Pal apostol
is csak ,,szellemi testnek" allította, aminek lényege az
emberi egyed, a személyiség, az "emberi én" továbbélése az örökkévalósagban .
A tudni és hinni, a hinni és érteni viszonya ezekben a "végső" kérdésekben ért het ően aligha vezethetnek végérvényes válaszokhoz. Amit a tudas elérhet, az legfeljebb a minden élőt elérő halai bizonyossaga. Ezen a bizonyossagon túl a vilag ról és az emberről való ismereteink alapján még az is megalapozottnak vehető , hogya mennyorszag , a pokol , a tisz-

títóhely valóságos térbeli és az emberi vi- , - - ,
lágon kívüli létezése, úgyszintén az eze- :ttológini
ket benépesítö lények (angyalok, ördö- míí~th,
gök stb.) léte nem i lle s zthet ő az emberi '-:--_-1
ismeretek, a tudás keretébe. Nyilvánvaló, hogy a
transzcendens létezés része az ember hitvilágának
mégis szükséges, hogy az ne ellenkezzék az emberi
értelemmel , tehát ne érthetetlenül épüljön be a hitbe.
A vallásos hit kifejezetten a transzcendens létezésre
iranyul , amely nem lehet egyszerűen a képzelet szüleménye, hanem olyan létez ő , amely nem számításokkai és kísérletekkel igazolható. A földön kialakult
bioszférán belül az élet fej l ődése az egész emberiség gondolatvilágát, tudatat is ös szefüggő egységgé
(tudat-, gondolatszférává, noo-szférává) szervezte,
amely ugyanúgy él, fej l ődik , gazdagodik, mint a bioszféra emberi szereplője. Az ember születésével
nem csupán a bioszférába, a testi életbe lép be, de a
biológiai úton vele együtt született lélek ennek a tudatszférának részesévé válik. Ennek a szférának az
emberi tudásvilág és az emberi hit- és erkölcsvilág
egyarant tartozéka ; ebbő l gazdagodik és ezt gazdagfthatja az egyes ember egész biológiai élete soran,
ha életét, érzelmeit és cselekedeteit a szeretet , az
emberi szolidaritás és a világ Ura, lsten iránti szeretet irányítja és tölti el. A halai lezárja a bioszféraban
megvalósult életet, de a tudat , a lélek, a gondolat
transzcendens szférájában a mar egyszer létezett
emberi élet örökre megmarad és attól függően , hogy
betöltötte-e a szeretet törvényét és hordozta-e az Istenhez tartó emberi fejlődést vagy pedig szembeszegül vele , lehet ez az öröklét üdvös vagy kárhozatos,
jelentheti a mennyországot vagy a pOklot.

KISLEXIKON
A hit a bibliai nyelveken
HÉBER
Emunah: s zi lárdság, tartósság, megbízhatóság, állhatatosság, biztonság.
Batah: bizonyosság, bizalom , h űség.

GÖRÖG
Pisztisz: bizonyosság, bizonyíték, kereskedés,
hiteles volta va la minek.
.
Pepoita: bizalom, bizakodás egy másik személyben.

HELYESBÍTÉS

f K ' é'á k
tamor fózi sa" c ci kkéből sajnáLegutóbbi számunkban Dr. Sztankóczy Z~l tán ,.Fere~.c J ózse. at J n~ ,meélk '" l em é rteimet len.
latos kihagyás tör tént.. Hibánkat nem menti, hogya szoveg a kimaradt l ész n u S
..
k 6 (, k' aradt rész kiemelve): .. , "Jól
A tO. oldal első hasáb 18. sorába n kezdődő szöveg helyesen a kov~t ez ~ tl~l I z J ézusnak mind valósáismerI.. hogy a nyu gati hagyomá nyos (orLodox) ke reszténység.egyenLO hOllgsu1 l~ Y~ézuSI. a mindenség UI'a gos em'beri "únd pedig valóságos isten i. term észetére. A kelett ortodox Ile/~sz~ ys ~ ete ali g kap figyelmet."
ké nt, Pan Úlkrátorként úgy vallja va lóságos Iste nnek, hogy va lóságos e m cn e rm sz

t

Qlvasóinktól és a sze r zőtól elnézést ké rünk .
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PalIliny Tal1z.ás

A Fény Hangj a i
Az ember megállt

D.

Scie ntia s acra

Fehér Fény Kapujában ,

és így könyörgött:
- Tudom, hogy ha ll asz, 'fe, aki Én vagyok,
hát tedd meg akaratom,
hogy kiirtsd belólem a vágyat,
ami ellenemben hata lomra tör,
hogy kiirtsd beló1em a félelmet
és a hazugságokat,
amik véremet veszik ,
hogy Én és Te, aki Én vagyok,
a Fehér Fény Kapujában
Egyek lehessünk.
És megs zólaltak erre a Fény cse ndes hangjai.
- Én, aki Te vagy, azt válaszolom:
csak magadat kell hallanod,
hogy meghalJ d a vá laszt,
mert ha aka ratod szerint teszek,
nem irthatok ki beló1ed
sem vágyat, se m fél elmet,
sem más karmos béklyót,
mert nem lennének,
ha ó'ket Te nem Akarnád,
mert Tiéd a Változás gyönyörű adománya ,
és Tiéd a lépés, ami Hozzám vezet,
hogy Te és É n, aki Te vagy,

Hamvas B éla

Scientia sacra
(részlet)
90.
Az igazság szelle me J ézus szem é lyes lényéh ez kötött l<épesség. De Jézus ezt a k é -

pességet átadh atóvá és mindenki számára
gyakoroUlatóvá tette. A Szent Szelle met az
e mber szám ára m egnyitotta. A k e resztén ység a felső és az alsó e ról < összek ötésébe
való heavatás. Megérteni , h ogy nincsen
kiilön sem sötét sóvárgás, sem világos éttelem, han e m az első természet éjszalilij úból
sz iint.eJe nÜI k igyuUad ó fe n y. Az el ső tenn észet átváltá.sa szellenullé. Egyszeriíbb szó·
val re alizál ús. Mer L valóság csak az, ami
me gmarad. Anti pedig m egm arad, az fi szel·
km. A felsől az als6blW, az alsót a f e l sőben
jc l c lllévő"é Le nII i. istent be1evuuti az e m be rhe é.c; az e mbert bcleviJllLÍ I stenbe.
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Hamvas B éla
(részlet)
54.
A'7.. I s le ne ln be r ítélet, ne m gondolatai 11l;;
és t.eti.einlc és szavaink, vagy é letün I;; egészc. hWlelll lé nyiill.!;; fólöt.L. ;\'7., Istenember
az e mocli.lIel;; teljes m egval6suJ ásn. Mi.n daz.
am i az e m ber élet.ében igaz és LeljesülL,
JtOrra, vil ágn ézet.re, n épre, pszichológiai
l1lotivlUlua való teJtim et né Jkiil , millt egyetem esell és véglegesen megfogaJm3'7..ott e nlberit csal;; az ö mértéke szerutl 3'7... Nem
aszerint, mni t mon dott, vagy telt. nelll
é lete, pél d~ja, h a ne m lé nye szerin t. Társadalom vagy ál lrun , egyén vagy CSc'\J{td , mii,
tett vagy eszme, csak h ozzá k é pest le h et
igaz. jVliJldaz, a Jrl i lIe m sü;;e ri.il t. hozzá hé pest b ukás, vagy löredék, gyalázat, ostoba,
vagy tévedés. MJndaz, a mi eltér, tó1e tér e l,
a nti Yétel~, h ozzá l<épest az, megkerülése és
e lá ru.lása, és öt sérti. Nem tu domást. szerezIti fe lól e lle m ltO d átoltság, h anem lIlulasztás. Letagadni re m é n ytelell kísérlet_ Jézus
3'7.. Istenem ber azon osságának m egvalósluá-

sa.
a Fehér Fény Kapujában
Egyek lehessünk.
És az ember felnézett akkor
bele a Fénybe, és azt kérdezte:
- Te, aki É n vagyok,
nwyen végtelen Isten
fényét tükrözöd szemembe,
van-e Vég és végső Tükrözés,
van·e egy örök Ige a szavak léte fólött,
s az Útnak vége van·e?
S a Fény szelíd ha ngjai megvála szoltak er re is:
•
- Ha nem látod, lásd ,
milyen végtelen Isten fényét
tük rözöm sze medbe ,
lépj közelebb,
hogy tükrömben megismerd az Istent,
hogy Magadat végre
megismerd a Fényben,
mert csak Te tükröződsz
és az Ige, ami Örök,
mert az Utak
a Fehér Fény Kapuj ából indulnak,
és oda témek vi ssza ,
mint a Kérdések és a Válaszok is.

I

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl
A szabadságharc három unitárius résztvevője
Az 184.s-as magyar szabadságharc egy üjabb,

jobb és igazságosabb é let alapjait kfvá nta megvetni. Az elnyomó hatalmak katonai összefogása a
szabadságharc e l bukását e redmé nyezte. A küzdelemnek voltak o lyan egyéni résztvevői , a kikn ek
sem előéletéról , sem a szabad ságharcban való
részvételéról , se m ped:ig utóéletükról egyá ltalán

nincs, vagy csak kevés tudomásunk van.
Az. Unit.árius Élet múlt évi márciusi számába n ,
néhány ismert un itárius résztvevő közül bemutattunk húsz atyánkfiát, akiknek a szabadságharcban való résztvételük - h a csak néhány mondat erejéig is - de megörökitést nyertek az előző
korok egyházi irodalmában . Most a 150-ik évfordulón ezek közül három elnJékét elevenítjük föl és
mutatjuk be olyanképpen , hogy azok , mint életművek , a múltra való emlékezés mell ett a jövő élniakarását is szolgá lj ák.
Az 1848-as szabadságharc egyik kevésbé ismert
erdélyi unitárius ré sztv evője Szigethy Csehi
Miklós vol t.
Nevével az unitárius irodalomba n nem találkoztunk. Igaz, még adósok vagyunk egy átfogó irodalom megjelentetésével, ahol Szigethy Csehi Miklós
is elfoglalhatja az őt megillető helyet. Itt azonban
a szabadságharc egyik unitárius r észtvevője ként
kívánunk róla megemlékezni, nuntegy bizonyítandó , hogyegyházunktól sem állt távol sem a sza·
badságharc küzdehne, sem elbukása, sem annak
következménye.
Szigethy Csehi Mik.1ós élete alig-alig ismert. A
legtöbbet Orbán Balázs Írta róla "Torda város és
környéke" címü, 1889·ben Budapesten megjelent
munkájában , ahol "Torda nevezetesebb e mbe rei"
cím alatt mutatta be a családot, illetve annak a
szabadságharcban résztvevő tagjait.
1904-ben az Unitárius Közlönyben, a 102-ik oldalon névtelen cikkíró tollából olvashattunk Szigethy Csehi Miklósról , akinek életét az író csak
dióhéjban mutatta be.
1917-ben Kacziány Géza "A magyar memoire
irodalom 1848·tól 1914-ig", a múlt egy részét megörökítendő, azt a Szigethy t mutatta be, aki a legendás "vörössapkás" zászlóalj viselt dolgait vitte
az olvasóközönség elé.
1983·ban, a szabadságharc után 135 évvel , Bona
Gábor gyűjtötte össze a szabadságharcban részt
vett tábornokok és törzstisztek névsorát és itt em·
lékezett meg - szintén lexikonszerű rövidséggel Szigethy Csehi Miklósról.
A múlt évben az Unitárius Életben "Unitáriusok
az l848-as szabadságharcban" cím alatt találkoztunk Szigethy Csehi Miklós nevével , de részletesebb bemutatásá val és értékelésével csak most
foglalkozunk.
Szigethy Csehi Miklós l824·ben s zületett a vallásszabadság kimondá sáról híres Tordán .
Apja Szige thy Csehi Sándor Torda kétszeri fő·
hadnagya volt (ma polgármesteri tisztségnek felel
meg). 1849 őszén kijárta Di eck orosz parancsnokná l a polgárőrség fólfegyv erzését , ezzel akadályoz~
va meg a város kirablását és fö lgyújtá sát.

Anyjának mindössze ne ve is mert· K "
h
Mária volt.
. oszeg y
J ~kolai tanulmányait a tordai unitárius algim-

nazlUmba n kezdte és a kolozsvári főmrrl ' .
ba l C I t tt
·d k
t>~ •• naZlum~
I
o l a a, maj a aránsebesi katonai iskoláb~l vegzete, be. A , kat~nai tanfolyam elvégzése
u t?n ~z Orlaton szekelo XlII. számú ezred őrh e
Iyen jelentkezett ~ zolgálattételre (1843) ahol
1846·ball hadnagykent a kuds iri IV-ik szá~adhoz
osztották be.

Az oszt:ák v~zető k~tollai kör ök magyarellenes

~aga~?-.r,tasa rnlatt SZIgethy kérte a minisztérium

a ltaI ujJaszel'vezett honvédségbe való áthelyezését
de ezt ,m~gakadályo~~ndó, az ez redparancsnokság
a ,vulkaru szorosba kuldte, egy ottani őrség erősíté.
sere .
Inne n egy h ónap múlva Hátszegre rendelték a
hunyadvárn1f;gyei katonai parancsnok, Riebel őr
nagy mellé. Athelyezési ügyé nek intézésére Csehi
Kolozsvárra utazott, ahol a XL honvédzászlóalj őr
nagya , fóbadnagyi ranggal a IV. századot bízta
Szigethy kezére.
A szebeni visszavonulá s alkalmával Bem seregén e k III. századát a századossá eló1é petett Szigethy
vezette. Részt vett abban a piski hídnál lefolyt csatában, amely döntött Erdély sor sa felett. Nagyszeben bevétele után mint zászlóalj-parancsnok vett
részt Gyulafehérvár ostromában , és mint őrnagy
vezette a Xl. zászlóaljat a Bánátba. Majd Fehértemplom elfoglalása és Puchner csapatainak visz·
sza szorítása következett. A Bánátból visszatérve
Erdélybe, Kemény Farkas havasok elleni e xpedici·
ójában vett részt, mely után a Borbándoll levő ha·
dosztályt bízták kezére.
Az orosz betöréskor Szigethy elóbb Szászsebesre, majd innen Szebenbe indult, de Szerdahelynél
találkozott a csatát vesztett Bemmel. Bem zászló·
alja Déva felé húzódva Szászsebesnél ismét vereséget szenvedett. A sereg roncsa Lesneke n értesül t
Görgey világosi fegyverletételéró1 , ahol a tisztikar
őt bízta meg a fegyverletételi tárgyalásokkal. A
dévai fegyverletéteInél aZ oroszok biztosították ,a
személyi és a vagyoni sértetlenséget, de az osztrakok nem tartották be. A tiszteket Nagyszebenbe
hurcolták. Szigethy t 1850. június 14·én kötél ált~h
halálra ítélték. Az ítéletet késóbb átváltoztatta.k
16 évi vasban töltendő várfogságra. Kufstein várá·
ba vitték, ahonnan hét év múlva, 1857·ben kegyelem folytán s zabadult.
A fogságból hazatért" megn?,sült. F~le~é~l vet~e
Velits Lajos gyógyszeresz LUjza nevu lanyat. H?·
zasságuk nem tartott ;okáig, ~elesé~ét egy ~V
múlva elragadta a halaI. Ezutan masodszor , l~
megnősült l860-ban Kelemen Benjámin szu~sag:t
birtokos K~talin nevű lányával kötött házassagot.
Szigethy Szucságon 1869-ig gazdáJk~dott. , 1 ~~9ben a honvédség újbóli szervezésekorklllevezte k a
szolnok-dobokai XXXlI. zászlóa lj őrnagyáv~. ~87 ~ 
ben a kolozsvári XXX. zászlóa lj parancsnoki tisztet
töltötte be. 1877-ben me nt - ez reclesi rangba n nyugdíjba.
UN ITÁRIUS ÉLET 13

1849·be n a harmadosztályú katonai érdemrend· e l ső fogságát köv ető id őtól lelkészi szolgálatot vég.
del tti ntették ki . Szigethy Csehi Miklós katonai pá· zett.
Iyofutása után irodalmi haj lamainak hódolt. Is·
Árkosi, akiról Boér azt írta , hogy "nem volt valamert munkája ,.Adatok a Xl . zászlóalj történeté· mi tö rténelmi alak", Bözödön született, Árkosi Mi hez" címet vise lte. A munka Kolozsvárott, 1868· hály akkori bözödi lelkész-esperes és Koncz Ágnes
ba n név nélkül kerü lt kiadá sra. A sze rző kilétét gyermekeként.
Szegedi Maszá.k Hugó, a szabadságharcban enyedi
. A székelykeresztúri al- és a kol ozsvári fögimnádiákként résztvett, késóbbi festőm űvé sz tár ta fól, zlU
mba n folytatott tanulmányai után két pál ya a
és I{acziany Géza író közölte a nyil vánossággal.
tanítói és a papi között választhatott. Ugyanis a '20
A munka lnczédi Sam u őr·
éves ifjút egyszerre hívták
nagy
híres "vörössapkás"
meg Csehétfalvára papnak és
zászlóaJjának történetét is·
Vargyasra tanítónak. Mivel a
Petőfi Sándor
mertette - keletkezésétól fól·
korabeli egyházi szolgálatteoszlatásáig. Az emlékirat
VÓK, ha nem keríthettek szert
azért Ilagy je l e ntőségű, mert
Megint beszélünk
kü!~óldi tanulmányútra, páegyi k forrá sa az erdélyi had·
lyaJukat tanítósággal kezds
csak
beszélünk
...
viselésnek. A s zerző leírta a
ték, és csak eló1éptetésként
piski. híd körüli csatát, az
töltöttek be papi állást. ÁrkoMegint beszélünk s csak beszélünk,
osztrákok cseJvetését, Bem
si a két l e h e tőség köz ül a
!örököknél tett látogatásá t és
A nyelv mozog s a kéz pihen;
ranglétra al sóbb fokát választöbb olya n kevésbé ismert
Azt akarják, hogy Magyarország
totta , és az akkori "is kol amese pizódot, mely teljese bbé tette
ter"-nek mondott nagyaj tai
Inkább kofa , mint h ős legyen.
a szabadságharc lefolyásá nak
tanítói áll ást fogadta el, ahol
történetét.
l83S-tól l 843-ig tanított. Itt
Dicsőségünknek kardja! csak most
Szigethynek az egyházh oz
alapított családot. Felesége
Készültél s már a rozsda esz.
va ló vi szonyáról nem sokat
Darkó Rozál ia volt, aki férjét
Meglássátok, maholnap minden
tudunk . Az Un itárius Közlöny
hét évvel el őzve meg, 1879Az
ó
kerékvágásba'
lesz.
szerin t szucsági birtokán gya·
ben távozott az élóK sorá bóL
kori vendége volt Ferencz
Az 184,8·as szabad ságh arc
Úgy állok itt, mint a tüzes ló,
J ózsef püspök és Nagy Lajos
kitörése Arkosi Mózest az ár·
Mely
föl
vagyon
nyergelve
már,
főjegyző, akik csa ládjukkal
kosi tanítói állásban találta .
S prüsszögve és tombolva ott benn
együ tt többször élvezték a
Egy Sepsiszentgyörgyön ta r·
Fecsegő gazdájára vá r.
család vendégszeretetét.
tott n é pgyűl és szónokaként
1904. május 13·án fejezte
az a vád érte, hogy csak buzNem a tettek terén fogok hát,
be életét. A 80 éves , jó erób en
dít és a harcba mások at küld .
Mint egy csillag lehullani?
l evő Szigethy t séta közben
Ezen fölháborodva azonnal
szé lh iídés érte (agyvérzés),
fóJesküdött h on védnek. Fő
Megfojtanak majd a tétlenség
amely pillanatok alatt kioltothadna gyi rangig emelkedve,
Lomhán ö l elő karjai?
ta életét . Szucságon temették
HiJd őrnagy zá szlóa lj á ban
az egy évvel aze l őtt elhunyt
küzdöt te végig a szabad ságS nem lenne baj, ha magam volnék ,
má sodik felesége mellé. Koharcot. A bukás után a se psiHisz egy ember nem a világ,
porsója felett im át Ferencz
szentgyörgyi osztrák katoDe ezer és ezer van, aki
J ózsef püspök mondott. A sír·
nai h atóság bíróság elé állíA zablán tépelődve rág.
totta, de alacsony rangja
nál az öreg honvédek nevében
miatt szabadon
bocsátotta.
Nagy Pál szá mtanácsos bú,
Óh ifjaink, óh én baratim,
csúztatta.
Míg Arkosi a szabadság vé·
Ti megkötött szárnyú sasok,
delmében a harctereket járta,
A szabad ságharc másik
Láng a fejem , jég a szfvem, ha
ürese n l evő tanítói állását beunitárius résztvevőj e, az akVégig tekintek rajtatok!. ..
töltötték. Ezért haza tértekor
kori árkosi tanító , két forraa fia tfalvi egyházközség lelkédalomban is résztvett Árkosi
Föl, töl , hazám, előre gyorsan,
szi állását foglalta el. Itt szolMózes volt .
gált 1850-tól l852-ig.
Megállni fél úton kivánsz?
Az utókor - beJeértve egyA történelem ból ismert,
házunkat is - Arkos it sem
Csupán meg van tágitva rajtad ,
hogy a szabadságharc leveigyekezett megismertetni a
De nincs eltörve még alane!
rése után külfóldre menekült
nagy nyi lvánossággal. A Keemigránsok, élükön a komáresztény Magvetóben (1886)
Boér Lajos állított n evelői mu nkásságának és a 48- romi várvédó'k egyik volt tisztjével, Makk J ózsef
as szabadságha rcban va ló résztvételének eml éket, ezredessel, az osztrák elnyomás ellen újabb ~el ke
majd Szin nyei J ózsef emlékezett meg róla ,,A ma- lést sze rveztek . 185 1-ben, az akkor Tórökországgya r irók élete és munk ái" c. 1890- 1914-ig megje- ban tartózkodó Kossuth jóvá hagyásával, egy titkos
lent könyvében, - mint a kOl"8beli emlékírók egyi- mozga lmat hívtak létre, a mely egy új abb összeul".6ké ról. Bá r a Keresztény Magvető a ,,gyászhírek" ro- pai forrada lom erdélyi részét képezt,e. A szé~e lyfol
vatban , egyetlen mondatban megemlítette a nevét, di szervezetet Tórök János marosvasá rhelYI ta ná r
és hogy személyét is pontosítsa, szólt a szabadság- é pítette ki , de a szervezkedést elá ru.lták. 185,1
harcban való részvételéról és fogságáról is, de a ko· őszé n , a szü reten való rész vétel ürügyén Balavásarabeli helyi egy házkózségi és köri jegyzó1c.önyvek ron megjelent forradalmárokat letartóztatták, Sze·
följegyzéseib61 többet tudhatnánk róla, hiszen az benbe vitték, és az ott fogdává áta lak ított Bruck-

14 UN ITÁRIUS ÉLET

I

nenllal fé le szállodába n - vasr a ver ve - fogságra
vetették.
A katon ai bíróság több társával együtt őt is halálra ítélte, majd az ítéletet holtig tartó, vasb~ n
töl tendő várfogságra változtatva, Josefstadtba VI tték. Árkosi az újabb "királyi kegyelem" folyt~n
egyidóben nyerte vissza szabadságát a Kufstemben szenvedő Szigethy Csehi Miklóssal. Otthon a
bözödi egyházközség hivta meg papjának, ah~l 16

évet szolgált. Ezen idő alatt fólépítette a leegett
papi és tanítói lakást, é s újrafedette a ..te~pl om
tomyát. Árkosi szívét a Josefstadtben el~oltott h,at
esztendő an nyira megviselte, hogy fellepett SZ,IVbetegsége miatt, 16 évi bözödi .szolgálat~ ut~n,
kénytelen volt nyugdíjba voo~IJm. , Nyu~dJJas~ent
még 13 esztendeig éJt. 1886. Jamtar 19-en SZIvro·
ham é rte. Estében fejét a kó1épcsóbe verte és ször·
nyetha lt.
Árkosi bözödi papsága idején leírta egyh ázi be·
szédeit de azok nem kerültek kiadásra. Nyugdíjas
koráb~ megír ta fogságának történetét, amely az
1886. évi Székelyegyleti Naptárban került az olva·
sóközönség e lé.
Van még egy, a már említettektól
eltérőe
.
, . n , ne m
E rdélyben , hanem az akkon magyarorszagl reszen
é lt, az Unitárius Egyházhoz 1886·ban csatlako·
zott atyánkfia, Xantus János, akinek nemcsak. a
szabadságha rcban való részvétele, de egész é lete
méltó az unitárius 48·as szabadságharcosok közöt·
ti megeml ítésre.
Xantus J ános 1825·ben a Somogy megyei Csoko·
nyá n szül etett, a hol apja a Széch enyi család jogtanácsosa , bi rtoka inak kezelője volt. Maga a család
Görögországból a XV. században vándorolt Erdély.
be, a hol nemességet kapott.
Xan t us J ános , a som ogyi alj egyző, aki P esten
köz· és váltóügyvédi vizsgát tett, a pesti esemé·
nyek ha tására ál lt be t ü zérnek . Részt vett a pákoz·
di csatába n , majd a komá romi vá rőrségben szol·
gált. Innen ke rült a 46-di k gyalog zászlóalj hoz,
melynek fó'ha dnagyak ént É r sek újvárnál elfogtá k
és elóbb Pozsonyba, majd Kön igratzbe vitték. Königratzben besorozták közkatonának, de anyja
közbenjárásá ra megszabadult. Hazatérő útjában
Drezdában kapcsolatba lépett az ottani emigránsokkal. Ezért ismét fogságra vetették, majd besorozták az elóbbi, akkor Aussingben állomásozó
osztrá k ezredbe. Innen 1850-ben megszökött és
Németországon, Belgiumon , Franciaországon és
Anglián keresztül Amerikába távozott.
Az otthon közigazgatási pályára szakosodott
Xantus Ameri kában elóbb fi zikai munkával kereste meg kenyerét. l852-ben a vas ú tépítő társaság·
nál rajzoIói mu nkakörben helyezkedett el, és r észt
vett a Sa in t-Loui sból Kaliforniáig vezető, az indián
ter ületet átszelő vasút építésében . In ne n elóbb
New Orleansba kenilt, a hol az egyetemen nyelveket tanított, majd Texasban, a Quadeloupe fo lyó
mellett próbált. új otthonra lelni l 855-tól tértan i
raj zolóként részt vett a korm á ny - Kansas terüle.
tének fólmérési - mu nká lataiban, a hol a kamacs
indiánok róldjén a Canadiá n folyó melIékágait té rké pezte fOl. 1857-ben, mint a tengerészeti mérnökkar kapitánya, a Csendes óceán tanul má nyozásában vett részt. Fölfedezett 89 szigetet és zátonyt.
1861·ben hazaté rt Györbe, magával hozva a
Nemzeti Múzeum számára 500 kitömött mada rat.
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nyará n visszament Amerikában , ahol Washmgtonban a tengerészeti mini sztérium t itkára.
ként, majd , m int mexikói konzul dolgozott. Mexikóna~?, .fra nciák á ltali leigázása után Peruban élt.
1864 Juh usában aztán végképp hazatért.
Itthon , rövid tátrafüredi és marosvásá rhelyi tartozkodás után , ~eutazt.a Erdélyt és Tórökországot.
l865-ben ~ pe~~1 vá rOSI tanác~ ~Ital adományozott
31 holdnyt teruleten megnyílo AJlatkert igazgatására kapott megbízást. 18G8-ban részt vett a múzeum gyüjteményét gya rapítandó keletázsiai expe.
dicióban . Feltérképezte Borneoban a Batanglupor
folyót és mell ékágait.
1872·t61 a Nem zeti Múzeum vezetőjeként kiállításokat rendezett. Részt vett t udományos intézetek és fó ldrajzi társaságok munkájában. Munkásságát a tu domá nyos világ nagyra értékelte. A Magyar 'fudományos Akadémia és a philadelph iai
Akadé mia , az ame rika i Filozófiai Társulat a bostoni Athaene um , a buda pesti Állat- és Nö~ényho
nosító, a magyar Földrajzi Tár saság és a német
Természettudományi Akadémia tagjai közé sorolta. Nevéról 24 á llatot és 2 növényt neveztek el.
Xantus Já nos ra mi a 48-as szabadságha rcban
való résztvétele miatt emlékezünk, de érdemes
személyére fólfigye lni a tudomány érdekében végzett mun kássága miatt is . Amerikában és Keleten
végzett fó lfedezései mellett, itthoni munkássága
s,em hagyh ató figyelmen kívül. Neki köszönhető az
Al latkert létrejötte, mint ahogy ő volt a Nemzeti
Mú zeum néprajzi osztályának és ál lattárának
megalapozója is. A m úzeum gyűjte mé nyét 172 OOO
tárggyal gya rapította.
Hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki .
Tóbb önálló magyar nyelvű kötetén túl idegen
nyelven 33 munkája jele nt meg. Közzétett összes
munká in ak száma m egh aladta a 220·at. Arcképét
több lap is megör ökítette.
Xantu sna k az egyh ázhoz való viszonyáról nem
sok ismeretünk van. Olykor megjelent a Koháry
utcai te mplom ba n és az egyházközség rendezvényein , de az egyházi é let ben a ktív szerepet. nem
váll a lt. Un itári us nézeteit a tudom á nyban fejtette
ki , annak fej l ődését és népszerűsítését szolgálta.
É letét a ta rtós idegfeszültség és a betegség la ssan fel őrölte. Az Adriai tenger meJ.letti gyógyüdülésból elborult elmével érkezett haza. Súlyosbodó
betegsége miatt ágyhozkötött betegként 1894. december l 3-án, haj nalban fejezte be életét. A Kerepesi teme tóben Deák Ferenc sírj ával szemben helyezték örök nyugovóra.
Xantus emJékét az utókor megőrizte. É letét el ső
so rban munkássága őrzi. 1996-ban a Duna.
3(4
órás dokumentum film ben mutatta be amenka l fo lfedező útját és az indi ánokhoz való viszonyát. Emlékére Budapeste n a XN. ker üJetben utcát nevezte k el.
A sza badságharc há rom unitárius résztvevöjének emlékét idézve á llj a na k itt Xa nt us J á nos mjndhá rmukra vona tkozó a z utókorhoz in téze tt szavai : "Lehetetle n, hogy ~lfeledhessen en?em, a ki
azt oly hévvel, oly ragaszkodással és oly fi U! kegyelettel imá dom, kinek szíve a reá nehez ült csapások
a latt vé rzett: lehetetl en, hogya haza elfe ledhesse
h ű fiát."

TI:'

Ke le m e n Miklós
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Látni és láttatni
(Egy most megjelent unitárius munka alkalmából)
A fenti cím egy olyan szabály,
amely azon tú l, hogy a biztonságra figyelm eztet, mindennapi
életünk egyik útmu tatója is.
Egyházi életünkre vo natkoztatva, bizonyá ra többen vagyu nk , akik é rd e kJ őd és t vá ltunk
ki , amikor beszélgetés közben unitá riu s va ll ásun k kerül s zóba.
A fenti haso nlatnál maradva
fólme rül a kérdés, hogy mennyit
teszünk azért, hogy egyházunk
mtíltjáról, életér61 ke ll ő is meretet szerezzünk és azokat ,) áthatóvá" is tegyü k?
H í rvivőnk a médi a és minden
nyomtatásban m egjelenő, hiteles
dokumentáció tarta lmánál fogva
e l ősegíthe ti , hogya legszélesebb
nyilvánosság e l őtt is elfoglaljuk
méltó helyünket a magyarorszá gi történelmi egyháza k so rában .
Az Unitárius Élet 1977 óta
közli Kelemen Miklós lelkész unitárius e lőd ö ke t bemutató írásait és a METEM kiadá sában az
"Unitári us egyház története a
mai Magyarország te rül etén"
cí mű , most m egjel e n ő tanulmánya is e laphoz kötődik. 1996ban , a Mill ecentenáriumra készülve, az Unitá rius Élet főszer
ke s ztője a lap néhány munkatársával ünn epi kiadvány felól értekezett. A megbeszélése n három
felajánlás történt, de csa k Kelemen Miklós lelkészé készült el,
ki a mai Magyarország terwetén
l évő Unitárius Egyház történetét dolgozta fól. E munkát a
METEM jelentette meg, a Magya r Egyháztörténeti Vázlatok
kiadványa 9. évfolyama 1-2. számában , majd különl enyomatként ez év febru árjában.
A METEM a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség rövidítése, amely 1988ban jött létre azzal a céllal, hogy
egy, a magya r egyház ezeréves
törlénetét átfogó mű összeállítását hozza létre. Az idó'közben
s zül e tő részeredmények publikálásá ra, Évkönyv jell eggel 1993tól jelenik meg a Magya r Egyháztór·téneti Vázlatok c. kiadványa , az egyetlen l é t ező magyar
egy há7.tórténeti folyóirat., amely
va ll ási és felekeze t.i megkülön-
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böztetés nélkül feladatának tekin ti az ezerszáz éves magya r
múlthoz k ö tődő egyháztörténet
bármely témájá nak közl ését.
Az említett tanu lmány írójától
tudom, hogy há rom év tizede foglalkozik unitáriu s egyháztörténeti munkával , mely nála családi hagyomá ny. Nagybátyja , Kelemen Lajos történettud6s , a kolozsvári Unitá r'ius Koll égi um
volt ta ná ra , az erdélyi egyház fő
gondnoka, bekövetkezett haláláig több kötetnyi ta nulm ányt írt.
Kelemen Mikl ós diák kora óta
foglalkozi k írá ssal. Nyert orszá gos pályázatot is. Mint lelkész,
kezdetben "Az evangélium fényénél" CÍmű sorozat keretében teo lógia i je ll egű munkákat írt az
Unitárius Eletbe.
Egyháztörténeti
kutatásait
egy majdhogynem véletl en felfedezés nyomán kezd te a 60-as
években , még hódmezővásá rh e
lyi lelkészsége idejé n. Tórtént,
hogy az ünnepi könyvhéten megvette a "Régi magyar fil ozófusok
a 15-17. s zázadban" c. kis tanul mánykötetet , amelyben legnagyobb meglepetésére egy olyan
unitárius nézeteket vaJl ó fil ozófus ra bukkant, akiról még teológiai tanu lmányai során sem hal lott. Dudits András, volt pécs i
püspökró1 van szó, akit életrajzírója a "legtisztultabb , legracionálisabb protestáns felekezet, az
unitarizmus harcos úttö rői " közé
sorolt. Meg kivánván is merkedni
ezen még ismeretlen XVI. s zázadi unitáriu ssal, információért az
egyház akkori püs pökéhez fordult, de nem hogy szakmai segítséget, de még bátorító szavakat
sem kapott. A kutatást úgyn evezett autodidakta m6don végezte,
lelkészi hivatása teljes ítése és a
megélhetést
biztosító
egyéb
munkái mell ett. A szegedi JATE
KönyvtárátóJ a krakkói Jagell ó
Egyetemig vezették klltatá sá nak
szálai, melynek megküldött, Dudits munkáit tarta lm azó mikrotekercsét napjainkban ültetik át
nyelvünk re, s amelynek többször
i s m étl ődő monda ta ez: "U nlI S
deus est." (Egy az Isten). Ett61
kezdve Ke lemen Miklós érdekl6-

dése úgy terjedt, mint a hull ámok, a tóba dobott kavi cs körul.
Ajelenben Kelemen Mikl6s folyamatosa n gyűjt nünden unitáriu s vonatkozású adatot, informá ciót. és az évek so rán feltárt és feldolgozott anyagot rendezi kiadás alá. Ezek között van
egy "U nitáriu s Pantheon", - "Az
Un itárius Egyház Bibliográfi ája
1568- 1950-ig" - Gál Kelemen
kétkötetes munkájának átdolgozása a kolozsvári unitá rius kollégium történeté ró1, ell átva névmutatóval és a latin kifejezések
értelmezésével.
Több kiadó é rd eklődik "A Ma gya rországi Unitáriu s Egyház
Bibliográfiája 1922-1998-i g" és
a "Felosztott unitárius irodal om"
c ímű munkája után. A Heltai
Kia dó adja ki Enyeru Györgyró1 készült tanulmányát és a
METEM "A Bu dapesti Unitá rius
Egyházközség története" című
ki s munkáj át. Az idei könyv hétre jelenik meg, ugyancsak a
METEM kiadásában "U nitárius
kis lexikon"-j a , mintegy 2000
cÍmszóval.
Alnint Kelemen Mikl ós lelkész
mondja , lelkészi és egyhá ztörtén eti munkája szorosan összeta rtozik A kettő elvá laszthatatl a n,
hi szen vallásunkat az e l ődök ismerete és tisztelete nélkül nem
te ljesíthetjük ki. Vallj a egy
1928- ban kelt jegyzó'könyvi határozattal, hogy "az e l őá ll ott új
nemzetközi jogi helyzetben is az
ős i erdélyi közös egyházalkotmány az az alap, amelyen megá llani , a hithű ségne k szigorú követelménye és fentmarad áSlInk
egyetlen biztosítéka". Ennek
szellem ében készül egyházi beszédeire is rendszeresen megemlékezve ~z egyház nagyjai ról.
A kecs keméti szó rványgy íilekezet tagjaként e sorok írója is
abban a szerencsés helyzetbe n
van, hogy hallhatja ezen pr~di~
kációkat, a melyek val6ban VISZsza tük rözik a gazdag kutatómunkát is.
Sz.-nó K. Zs.

Hírünk a nagyvilágban
Nemrég a kezembe ke rült egy német unitáriu s kiadAz e lmúlt ~yárOll jómagam"iS meggyöződhettem Továny_ az ,.Unitarische BJatter". amely egy ortil.l1i gyi.i1e- rockó egyedulálló. szépségé~ol. Ige n hálásak vagyunk
Rázmá1/Y Csaba usztel~t~s ~rnak, hogy társasuta7.ást
kezel lapja.
Örömmel fedeztem fel benne egy Erdélyről szóló sze rvezett a Pestszentlonncl Gyülekezet tagjai és más
cikket. Fénykép is tartozot1 hozzá. nevezetesen Toroc- érdeklődök s7.ámára. E kirándulás kere tében a szóban~or~ó csodálatos vidék~e is eljutottunk. Az esö ellenére
kó régi, jellegzetes házai t ábrázolta.
Végigolvasva a cikket, kicledilt, hogy egy n~m~t cso- IS Ige n mé ly be n~om~st keltett bennem a táj . Végigport kiránd ulást szervezett Erdélybe, az umtan zmu s nézhelte ~~ a he~YI 1~,~zeuI!10t (értékes vasbányászati
és népmuv~szet1 gyuJtemenn~~1 rendelkezik), láthatszülőföldjére. Az utazás résztvevőit elbűvölte az ottani
tam (Igaz tavo Iról) a Székelykot (valaha itt is magasotáj szépsége, a I<ülönleges népművészet. az emberel,
dott egy TI10roczkay-vár akedvessége és a szivé lyes
,~ melyet Orbán Balász "Szévendéglátás. Csupán egy doke lyvár"-ként említ, azonban
logró l nem tesz említést a
ma már a romok sem lelhesze rz ő: Erdé lybe n ne mcsak
~
tők fel) és a jellegzetes házarománok é lnek, hane m mintkat. A legnagyobb élmé nyt
egy ké tmilliónyi magyar és
azonban az unitárius tempmég ma is néhány eze r
lom jele ntette számom ra.
néme t, (főleg szá szok, de
Kár, hogy idő hiányában
svá bok is) ezenkívü l ne fe•
ne m hallhattuk zengeni gyöledkezzünk meg a szerbe knyö rű orgonáját. Mindazo nrő l és a szlovákokrő l . Mi tiszáltal reméle m, lsten megser
teljük a román lakosságot.
gít és a jövöre ismét visszaUgyanakkor Erdélyt több
térhetnek ide.
"
I
nemzet tette híressé. E voSzerencsére mások is felfinatkozásba n igen j e l entős
gyeltek Torockó szépségére_
I
szerep jutott a magya rságRáday Mihály néhány hónapnak. Ami pedig az unitáriu s
ja a Magyar Nemzetbe n melvallást illeti, erdé lyi gyaI
tatta a település sajátosságakorlói szinte kivé tel nélkül
it. Je le zte, hogy tervezik fela mi ne mzetünkhöz tartozvenni Torockót az UNESCO
nak. A cikk bő l az is kide rül ,
világörökségi
jegyzékébe.
hogy e ,német csopo rt megHisszük, hogy Románia is táfordult Adámoson is. Ne m vimogatja majd e javaslatot.
tatjuk, hogy találkoztak ro'Torockói templom
Sajnos, e település a múlt
mán emberekkel, akikkel ba·
(Épü lt 1796-ban, a toronya XVL s zázadból való)
század közepén a vasbányárátságot kötöttek. Ugyanakkor e te l epü l és rő l is tudaszat megszűn ésével hanyattosítanunk kellene - minde nféle hátsó szándék nélkül.
lásnak indult. Elvesztette korábbi városi rangját. Mive l
Mindnyájunk számára fontos, hogy a világban minél a környék fö ldje ne m igazán alkalmas m ezőgazda ság i
többet tudjanak és minél hitelesebb képet kapjanak róművel és re, sokan e lvándoroltak a jobb megélhetés érlunk. A ,,Népek Hazájának" sokszínűségéhez ne mze- de kében. Pedig Torockó ne m ezt a sorsot érde me lné.
tünk eddig is komoly mé rtékben járul hozzá és remélKomoly idegenforgaima t le hetne itt kiépíteni a falusi
jük, hogy ez a jövőb e n is fol ytatódik. El sőso rban szelle- túrizmust is. ReméU1etőleg ilym6doll a település megmi eredményeinkkel emelkedünk ki , E "vagyon" egyik tarthatná a lakosságát. Az idegenforgalomba be lehetne kapcsoini Torock6szentgyörgyöt is. E faluban talállegértékesebb .,kincse" az unitarizmus. Bár lélekszám
tekintetében kisegyháznak minősülünk, több, mint 400 ható Brassai Sámuel háza, a híres az unitárius tempéves történelmünk alatt ne m kevés kiváló személyisé- lom és a tele pülés fel ett magasodó hegye n még állnak
get adtunk a világnak. Dávid Fe renc, a reformáció a Thoroczkay-vár romjai Néhány km-re ped ig Zádkő
egyik leggerincesebb alakja volt. Inkább vállalta a várának maradványai találhatók.
dévai vár börtönében a fogságot, mintsem visszavonta
Számomra ké tszeres örömöt jelentene, ha Torockót
volna megállapításait. Nagyjaink sorát még sokáig foly- és vidé ké t felvennék a világörökségek jegyzékébe.
tathatnánk, ezúttal csupán néhány nevet e mlitenék Egyrészt a világon jobban megismernék Egyházunkat.
meg: Berde Mózes, Balázs Fe renc, Kelemen Lajos, Más részt apai ágon az őseim a ranyosszékiek (a család
Gelley Józs~f. A ma élők közül a Sepsiszentgyörgyön várfalvi, né hai nagyapám Aranyosrákoson született) .
élő Farkas All)ádot e melné m ki.
Adja a Jó Isten, hogy e nagy terv sikerüljön ,
Enge djék meg, hogy a továbbiakban Torock6r61
Végezetül ismé telten szere tnék köszönetet J1loIlda l,~i
szóljak egy-két gondolatot. A település történetét és
_ az egész csoport nevében - Rázmány Csa ba, pestlon~p~aj~.át O~bán B~lázs á~tal ismeljük CA Székelyföld
le u'asa ). SZI1l~.e ITIlIldnyáJa n olvastuk Jókai Mó r: Egy rinci lelkészünknek, hogy e csodálatos utat megszeraz Isten c. konyvét. Sokunk a kezébe vette Ig nácz vezte nekünk. Re mélj ük. Isten ad neki erő és egészséRózsa: Torockói gyász c, regé nyét is.
. get, hogy az elkövetkezend ő években is e lvezessen
•
Ertesüléseink szerint hamarosan újra kiadják Vaske- bennünket e mesés világba.
nyér c. alkotását.
Pálffy Cs i.Un

"-.""' V

t·

UNITÁRIUS ÉLET 17

Gyerekeknek
TO lnpa László

Hosszú t él után
Töprenkedve én is, mit öljem i dőmet!?
lm odább sárga, virágos, zsenge fUves domb _
Halan kicsi bárány, fekete, holdas , Remegő gyönge még , de ficánkol S néz tiszta szemmel az újuló világba .
... Ha olyan volna az én látásom is!
Tiszla a szörnyü kor lorz látványaitóll
Ha olyan lenne:
Megyek a dombra - játszadozam vele,
S lépek vele sárga viragat!

Igazi konok tél volt!
Azl is hihett ük: nem pusztul soha innen.
Úgy megfeküdte makacsul a földet,
Mint lelkemet. a töprengés , gond ,
Mely sokszor úgy tetszett: már örökös lesz.
Pedig a felszfn alaII , Iam
Addig is csírák rejt őztek, feszültek,
Várvan a tavasz napját ,
Mely megmozditsa be n nűk az élet
Erői t , hogy törjenek elő, bimbókká bomolva,
Gallyakként nyújtózva ; mámorosan
Aitól, hogy élnek, ringhatnak a szélben ...
S most csakugyan éjnek, ring nak a szélben!

Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek ...
Egy hossZlí té li v:írakozás után így
várom én i~ a m ege levenítő tavaszt, mcly
nemcsak a tcmlészetct támasztja fel téli
álm,íból. hanclll a N,ízárcti Jézust is. akiról s:ljnos. valljuk be n:lgyon sokszor
megfelcdkel.tünk és lelkünkben :ílomba
ringattuk . fgy jön cl cmlék cztetőül a
l1<lgypéntck a maga szomorúságával. de
eljön il l'lúsvét is a maga örömöt adó
örökélet hitével. Jézus kereszthalálát a
Bal:1zs Ferenc által mcgfogalm<lzou közért hető cvangélium igy örökít i meg:
Mikor eljön az este Jézus fcl kiáltoll :
- Uram, uram, miért hagyt:íI cl engemet?
M<ljd csendescbben , megnyugodva:
- Atyám a te kezed be ajánlom Icike·
mct.
Azzal kiszenvedett.
A ró mai százados. aki a kivégzést vezene. komoran szólott;
- Bizony ez az ember lsten fia volt.
A tömeg mcllét vertc és jajgatott.
Ez volt Jézus földi é letének a vége,
De nem azok számára. akik a fö ldön
lsten csod:ílatos iga7..ságtétclét és jeImutatását várják.
A tanítványok és a követ ők serege, a
~zenl asszonyok czt soha CI nem hinék.

Hír

~zánllaZOIl t őlü k ,

csodálatos törté-

ne\...

... A mcgfeszítclI Jézus harmadnapra
kikeh sírjából és föltámadott.

l . Zs idó próféta
Tem pl o m építő

4. Az

el ső

•
De lássuk a legendát...
Pénteken feszítették keresztre JéZUSI. s
a pénteket követó vastirnap három aszszony: Mária Magdolna. Salome, és
Mária, a Jakab anyja drága kcnetel vittek
magukkal, hogy a testet ősi szokás szerint
megkenjék, ugyan is, amikor Arimathiából való József a testet elkértc és sziklasírba helyezte, netll volt idő a tis7.tcsségtételre.
Az asszonyok egész úton azon I3nakodtak, hogy miképpen lesz crcjiJk a sír
nyílás.íra helyezett követ elhengerítcni.
A sír azonb:1Il nyitva és ürescn állt ,
amire ók odaértek. Csak azt a vászonlepcdŐl találták benne. amelyikben Jézust a
kőpadl óra helyezték.
Ho l van Jézus? A kérdés elh<lngzása
után angyal jelent meg előttük és azt kérdezte: a názáreti Jézust keresitek, akit
megfeszítettek? Miért kcresitek a holtak
között az élól, nincs ill, mcrl fe ltámadott.
Az asszonyokat félcJem, ugyanakkor
öröm töltölte el. Futva villék :1 hírt a tanítványoknak a városba:
- A názárcti Jézus feltámadon!
Jézus még azon a napon rnegjclelll kél
tan ítványának az Emmausz felé veze t ő

úton. és este mind <l tizenegynek. Thm5s
kivételével.
- Béke veletek! - szólt Jézus. és megmutalIa sebeit, miután enni kért tőlük.
Tamás kételkedésél megtudván. Jézus
neki is megjelent.
Tamás látva őt megtapogaua sebeit és
így ki áltott fel:
- Uwm én hiszek ncked.
Hiszel mert láttál - felelte Jézus, - de
jcgyezd meg magadnak:
Boldogok, akik nem látnak és mégis
hisznek ...
... íme a lcgenda ...

•

Húsvét misztéritlma, és a megelőző
böjt i helek testi. lelki felkészülése, az
idők folyamán magába olvaszlotta a lavaszvár6 termékenységet id éző nephagyományt.
A húsvét hétfői locsolkodás - mely ré·
gebben vízzel történt, ma már főleg kölni:
vel - a nók és fő l eg a fiatal lányok \(IvaSZt
új:íszületesét. és .,növekedését" segítettc.
A locsolkodás hímcstoj:íssal viszonozttik , amelyet a nyuszi .. toj!". És hogyhogy a nyuszi tojik tojást? A tojás a termékcnység szimbólum:.. a nyuszi mcg
egy rosszul fordított német szóból kerüli
át a magyar nyel vbe.
A lányoknak sok locsolót. a fiúknak
sok hímcstojást. a híveknek örömteli. boI·
dog hlísvét i ünnepel kíván

Rázmány Hedviga

l aWd '9

2. J á kob t estvér e

3.

A zsidók azt rcbesgenék. hogy a testet
ellopták ...
Mások erősíte tték, hogy meg sem halt
a kercszten. csak elalél! s a hideg sziklasírban magához tért . és így jelenhetett
meg a tanítványainak.

ki rá ly

a sszonya Bibliába n

5. Vízözöni hajós
6 . J ézu s tanítványa
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Unitárius egyházjog
El ső cikkwlkben (Unitáriu s Élet 52. évf. l - 2 sz.)

d muta ttunk az egyházjog rendszertani ke ttős
ségére, ami egyfeló1 az áll ami (kü lsó'), ~~sf~ló1 a
felekezeti (belső) jogszabá lycsoport létezeset Jelenti. J elen írásun kban az ájI ami törvényhozás történeti fejl ődésvon al át (é rtelemszer ííen csa k a XVI.
száza dtól) vázoljuk fel azza l a kiemeléssel, hogy e
törvényhozás hatá sa többé-kevésbé közös v?lt ~
hazal protestan tizm us egészére, vagyis az u mtá rI us mell ett a református és evangéli ku s felekezetekre is.
A magya r áll am jogalkotása viszonylag k~rán ,
el ső ízben a mohácsi vész el őtt fogla lkozott a terná vai nevezetesen akkor még csak a lutheránuso kkal; fej· és jószágvesztéssej, megégetéssel és k iir tá ssal fenyegette ó'ket , (1523. év i 54. tc., 1525. évi
4. tc.). Tü relmetlen , ellenreform ációs intézkedést
tarta lmazott Rudolf csá szár 1604 . évi dekr étuma,
megtiltva a val lá sügyi panaszok országgyűlési tá rgyalását és megerősítve a katol ikus kiváltság~kat.
Az 1606-05 bécsi béke kiharcolá sával a Bocskai felkelés ezen változtatott: az 1608 . évi koron ázás
előtti 1. tc. kimondta az önkormá nyzati jogú szabad vallásgyakorlást, - azon ban a tö rvénycikket
sohasem h ajtották végre. A protestán sok egyé bként korá bban is, a késóbbiek folyam án is inká bb
az erdélyi fejedelmekn él talá ltak támoga tá st ,
J ános Zsigmondnál , Bet hlen Gábornál , r. Rákóczi
Györgynél, (Torda 1568, nikolsburgi béke 1622,
lin zi béke 1645). Utóbbi például les zögezte az
1647. évi 5. tC.-ben a tem plom, temető és h a ra ng
szabad haszn álatát, tová bbá azt, hogy ,.se nk in ek
sem sza bad bár kit is az ő vall á sá n ak s zabad gya·
ko rl atában bármely módon és bármely ürüggyel
zavarni és akadályoztatni ."
Saj nos e törvényeke t sorozatosa n megszegték; a
római kléru ssal szövetkezett Habsburg h áz nak
nem állt érdeké ben a valódi vallá sszabadság biztosítása Magyaror szágoD. !. Lipót alatt (1657- 1705)
kül önösen sok zakl atá st, sőt véres iildözést s zenvedtek el a protestáns egyházak. T hököly Im re fellépése enyhített ugyan ezen a folya maton , (168 1.
és 1688. évi vall ásügyi törvénycikkek), de a rendeletekkel kormányzó császár 1691-ben megszo rító
módon di szkriminált a a protestán sok hitéletét,
nyilvános és m agán vaUásgyakorlatot kiilönböztetett meg, gyakran a katolikus pap hozzájárul ásához kötötte az egyh ázi funkciók ell átá sát.
Külön cikkely biztosította a pr otestán sok jogállását az 171l-es s zatmá ri békekötéskor, de ez is
pa píron maradt, ak ár a ha so nló tárgyú 1715. évi
30 . tc. A sérelmek valódi orvoslása helyett jött a
TIl . Károly által kiadott 1731. évi Carolina Resolu -

tio, amely szi nte csak csa ládi körben történ ő, vallá sos-könyv olva sás ra korlátozta a protestánsok jo.
gait, fen nta rtva a Lipót féle megszorftásokat és a
reverzáli sokka l kapcsolatos eröszakosságokal.
Négy évtizedes uralkodása alatt Mária Terézia
nagyjából e l őde i politi káját folytatta a nem katoli k~ s felekezetek l a ~s ú elsorvasztásá ra; Fabiny
Tibor professzor szerInt ,.,a többnyire lenézett és üldözött szektaké nt kezelt magyar protestantizmus
a sérelmek ell en i s züntelen küzdelmek és próbák
között élte közjogi életét".
A ke se rű e n megpróbáló idó'k fo rdul atát ll. J ózsef
nevezetes, 1781. évi tü relmi rendelete hozta meg a
va ll á si e gye nl őség politikai deklar álásával , majd
az 1790- 91. évi ors zággyűl é s a vall ásszabadság
tö rvénybe iktatásával, (1791: 26. tc.) E dokumen tu mok külön tan ulmányt érdemeln ének , mi itt
csa k lényegük kivona tára szorítkozhatunk .
A 26. tc. kimondván a minden re ndű és rangú
e mber ek általá nos va ll á sszabadságát, többek közt
megadta a protestá nsok te m plom-, paplak- , iskolaépítési jogát a fóldes ú r telk én , a saját gyű l é s, zsin at és felettes h atóság jogát, a katolik us lelkésztó1
viszonylag fü ggetl en szer ta rtá sok és a közhivatal viselés jogát, mindam ell ett til totta az áttérítést és
merev m a ra dt a vegyes h ázass ágok ü gyében.
A protestán s jogok bizotos ításá ra , ill etve bővíté ·
sére érdek es, bár siker telen kísé rl etet tett negyven
évvel késóbb az 1832-36. évi o rszággyűl és, azonban a vegyes h ázasságok és áttér ések kérdésében
a vi szonosság elvét csak az 1843-44. évi or szágy·
gyű l és e n t u dták tör vénybe iktatni .

Áttekintésünh szempontjából lúemelkedő a.z
1848·as forradalom. Kossuth Lajos törvényjavaslata "a felehezeti egyen16ség himondására" számunkra igen fontos kitétellel kezdődik: az unitárius vallást, amely a XVI. század óta bevett vallás volt Er·
d ély ben, nyJlvánitsák Magyarországon is bevett
vallásnak. Es ez meg is történt. Az országgyűlésben
megszavazott 1848. évi 20. tc. különbség nélküli, tökéletes egyenlőséget és viszonosságot állapított
meg négy bevett (katolikus, református, euangéliIm s, unitárius) felehezetre nézve, s leszögezte, hogy
ezek egyházi és isholai szühségletei állam i pénzfor·
rásból fedeztessenek .
(folyt . köv.)
Dr_

Lőrincz Ern ő

Forrásmű:

Felekezeti egyházjog Magyarországon.
Szerk. Rácz Lajos. Unió Kiadó Bp. 1995.

Unitárius egyházjog az egyetemeken
Az 1997/98-a5 tanévben is megtartotta egyházjogi előadásait dr. Lőri ncz E rnő egyházi főtanácsos az
ELTE és a Refor mátus Egyetem jogi fakultása in, illetve az Áll amigazgatási Fői skol án .
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Unitárius leánynevelés
a londoni Channing House School ban
Az erdélyi unitáriu s leánynevelés törté netében
szó esett a Scharpe Emilie alapftványr61, am i
évente egy magyar u ni táriu s leá ny részére biztosította az iskoláztatá st a londoni Chan ning House
Schoolba n . Engem érdeke lt ez az lUlitáriu s intézet,
és é rdekeltek azok a leányok is, akik ott töltöttek
l-2 évet. Egyháztörté netünk szempontjából is fontosnak ta lá ltam a téma feldolgozását, s amennyit
megtudtam , közreadom, hogy a mai olvasó is is•
merje
meg.
1884 körüJ alakul t ez a ki s unitáriu s kolónia
London egyik - magas lati fekvésén él fogva legegészségesebb - külvárosában, a szép Highgate-HiIlen . Az itteni lelkésznek, Spears Robertnek támadt az a gondolata , hogy ha sznos le nne mi nd val lási, mind pedagógiai szempontból, egy fel ső leányiskolát alapíta ni , az angol unitárius lelkészek leányai számára. E szép terv kivitelezése ne m volt
kö nnyű , hi szen a highgate-i ekJézsiánuk temploma
sem volt , egy kibérelt te re mbe n tartották az istenti szte letet. Spears Robe rt mell é felzárkózott a két
Scharpe n ővé r, Emilie és Matilda munkájával és
pé nzével. ToLla] és szóval egyaránt te vékenykedtek, s az eredmény nem maradt el. Vagyonosabb
unitáriu sok meghozták az anyagi áldozatot, al apítványokkal tették l eh e tővé az is kola megteremtését, ami egy é v alatt sikerillt is . Itt megeml ékezünk azon hívekról , akik nagyobb öss zegekkel segítették az iskola ügyé t : Lawrance Edwin é s
Nettfold urakról, Smith D. és Tagart Luci ki sa sszonyokról. Miss Tagartról még hall ani fogunk.

Más nehé zség is felm e rült az intézet létesítésekor. Az anglikán egyház nem né zte jó szemme l az
unitáriu s vallá s ezúton való te rj esztését és nlinden
eszközze l aka dályozta . Emiatt az indulás évébe n a
bennlakó leányok mell ett csak 5-6 bejáró növendékró1 tUdWlk. De az iskola fennáLlásának 10. évében , 1894-be n 40-50 leány jár t be az intézetbe, ami
a tanítá s kitűn ő módsze rét igazolja. Hatvan unitárius leány lakott be nn , a bejárók pedig valláskülönbség nélkül részes ülhettek a fel sőoktatásban.
Az intézetet Channing
Ellery Vilmos
észak -amerikai unitáriu s tudós lelkészró1 nevezték el, akinek szobrát hálá s tanítványa ,
Foster János adományából Bostonban , az ArIington Street-i templom kertjében helyezték el.
Az intézet támogatója és szellerni vezetője az
iskola beindulása óta a két Scharpe n ővér. É letfeladatukul tűzték ki az unitárius eszmék terjesztését minél szélesebb körben. Az ő idejükben épült
fel a templom is, melynek érdekébe n szintén megmutat.t.á k áldozatkészségüket .

Láss uk, kik voltak ezek a lelkes a ngol nó'k?
Apjuk bankár és orientalista volt . Örökölt vagyonukat az unitárius leánynevelés re és a szegé nyek megsegítésére áldozták. Miss Matilda szeret.ett uta zni . Járt Egyiptomban, Ázs iában, a kontinensen. Festett, könyveket írt. Megfestette testvére, Emilie ké pét.. amit 1912-ben Jage r Gizi növe ndé k aj á ndékba hozot.t haza .
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Emil ie az iskola i gazgatónője és a tanulók va llás-erkölcsi n e v e l őj e volt. Az ő elgondolása az iskola útjá n öss ze k ö tő kapcsot alkotni a magyar és
angol unitáriusok között. Ezért a z eszm éért min denre ké pes volt. Megtörté nt, hogy 1894-ben anya gi okok mjatt egyházunk nem kü ldhe t.ett tanulót
Lo ndonba . Az ösztöndíj ellátta ugyan ó'ket lakássa l, étkezéssel és oktatássa l, de az útiköltség,
zene, vagy más külön tantárgy fize tése a tanul ó
szül eit t.erhelte. (PL Páke i Márta a londoni Zenea kadémiát saját költségén végezte el kitüntetéssel). Ebbe nem nyugodott bele, le velet írt Fe re ncz
József püs pök úrnak , melybe n kérte, intézze n felhívá st az egyházakhoz a lapítvány téte lé re , és ő is
hozzájárult 25 fontste rJingge l egy leány kiutaztatásához . Egyházunk v e ze tősé ge mindent megtett a
s ike r é rdekébe n . Véle ménye az volt, hogy "csa k
e l őnyö s lehet, ha az angol mCí veltség és vallá sos.
ság miné l több csatorn á n jut hozzánk ."
Kik voltak a Channing tanu lói? Tanítónó'k, akik
kitűn ő e redmé nnyel vé ge zté k a .,képezdét".
Els ő volt Buzogány Mariska, budapesti tanítónő, aki 1893-ban ke zdte el az angol iskoláztatás
ta nulm á nyozá sát a Chan.ning Hou se Schoolban.
Utána: Fangh Erzsé bet, Kovács Irén, Keul
Sarolta, Killyé ni Erzsi, Pákey Márta, Zsakó
Lenke, Pünkösty Berta, Boros Irén, Jager
Gizi, Boros Rózsika, Telkes Szilvia, Boél'
Lenke, Morvai Du s, Morvai Magda, Tompa
Márta, Sámi Magda, D eák Margit, Bácsi
Mária, Diószeghy Erzsébet, Pálffy Rózsika és
Káli Nagy Magda utazott Londonba le lki és szellemi javaik gazdagítására. Tó1ük tudjuk az iskola
tanítá s i ren dj ét és módszerét.
A tantárgyak re ndj ébe n e l ső helye n állt a vallás.
Fő tantárgyak a számtan , mértan , algebra, melyeket e l őnyben rés zesítettek a történelem. fó ldrajz,
irodalom rová sára. Nagy s úlyt fektettek a latin,
görög nyelve k tanítá sára , mivel szükségesek volta k az angol érettségi é s szakvizsgákon. S itt
hozzá keH tenne m, hogy Sch arpe igazgatónő nagyon ke dvelte a kl a sszikus nye lve ket. Vonzalmát
irántuk orientalista apjától örökölte. Tanulta.k németül és fran ciául is, ne m hanyagolták el a zene ,
kézimunka, to rn a , tánc tanítá sát sem. Nagy divatban voltak az angol játé kok , a hock ey, a krikett, a
tenisz.
A hálószobákban 2-3 leány a ludt. Ezeket a te rmeke t ó'k tartották rendben. Akinek a szobája kifogástalan volt, kapott egy "exce lentet". A mi leá nyaink szobája e ll en sose m volt kifogás. Emelték a
magyar név tisztességét Angliában.
Szombaton szünetelt a tanítás. Ilyenkor kirá ndulásokat sze l'vezte k, múzeumokat lá togattak,
tá ncoltak . Év közbe n és szünidóben megisme rték
London nevezetességeit, az angol intézménye ket.
Kapcsolatuk az a ngolokka l miss Tagartnak köszönh etően hazajövetelük után sem szakadt meg.
Ki is volt Tagart Luci? J ómóchí unitárius nő, fi
Chan nin g pártfogója és segítőj e. De e nnél is többet
tet.t. Be indította II ,.Miss ios Postát". Felktitatta a

szórványban é l ő unitáriusokat, levelezett velük, s
a legközelebbi egyházhoz irányította 6'ket, továbbá
híveket szervezett vall ásunk számára. Házában
összejöveteleket tartott, meghfvottaival ismertet~
elveit törekvéseit s hasonló tevékenységre buzdItott. kirándulá sokat szervezett, ahová meghívta
az intézet volt tanítványait. Egy svájci kirándul~
son Fallgh Erzsi, Keul Sa rolta és Kovács Irén IS
részt vett.
Miss Tagart 1901-ben ellátogatott Budapestre,
Kolozsvárra, Tordára és Torockóra , egy hozzá hasonlóan érző és gondolkodó csoporttal. Igy mutatta
ki rokon szenvét a volt londoni diákok és a magyar
unitáriusok iránt.
Igen lelkes nóK indították haza az Angliában tanult magyar leányokat" hogy itthon ~ümöl~s?z
tessék azt a sok szépet es nemest, amIVel tehtodtek.
Hát akkor nézzük, nút tettek egyházunkért a
Channing House School növendékei?
Hat leánynak, név szerint: Fangh Erzsébet,
Keul Sarolta, Kovács Irén, Buzogány Mariska, Pákey Márta, Diószeghy Erzsébet, a Dávid
Ferenc Egyletben tartott előadásaiból , valamint
Boros Rózsika és Zsakó Lenke leveleiból ismertük meg az intézet és az akkori angol társadalom
életét. Beszámolóik nélkül ez a dolgozat sem kész ülhetett volna el.
Fangh Erzsi neve az Unitárius Nőszövetség
llagyasszonyai között s zerepel. A ,,NóK Világa"
sze rkesztője, ami az Unitárius Közlöny melléklete
volt, és a Dávid Ferenc Egylet titkárnője.
Kovács Irénnel , Ferencz Zsuzsával és Gyöngyösi
Bertával 1901-ben gyűjtést indított díszlobogó
ajándékozá sára , az Unitárius Kollégium ünnepélyes megnyitására. A lobogó elkészült. "Mus is et
virtutibus" jelmondattal,' amit Fangh Erzsi lelkeSÍtő szavak kíséretében adott át.
Megírta az "Unitáriu s Kollégium Írásban és képekben" cÍmű könyvet, mely "megrendelhető sze rkesztőségünkben" - írta Szász János, vadadi lelkész , 1901. augusztus 30-án.

.1899-ben a valJás- és közoktatásügyi min iszter
kinevezte tanftónőnek a kolozsvári polgári iskolába. Szenvedélye volt a tanítás.
Boros Irén, Boros György püspök úr leánya
művészi éllekével ~melte, a különböző egyházi
megmoz.dulások és u.nnepelyek színvonal át. Hogy
csak nehányat emhtsek: a segesvári templom
szentelésen Cherubini: Miatyánk címü darabját
Lőrinczi Dénes papi beköszöntőjén Tordán Kolozs:
váron a Dávid Ferenc Egyletben Brahms 'és Liszt
daJokat adott elő művé s zi képességgel.
Budapesten 1926-ban megalakul t egy angolul
beszélő társaság (klub), melynek megszervezésében nagy része volt Bácsi Máriának. Itt találkozhattak a Channing diákjai és volt intézetükkel
tarthatták a kapcsolatot.
1929-ben Pünkösti Mária Budapesten beindította a Nőegy let keretében működő ,.perczel né
Kozma Flóra Leányegyesületet". Az volt a véleménye , hogy a leányokat zsenge koruktól kezdve rá
kell nevelni arra, hogy egyházunknak öntudatos
tevékeny tagjai legyenek. Még azt is tudjuk, ho~
londoni tanulmányai végeztével Budapesten francia tanári diplomát szerzett, doktorált is, s az
egyetem tanára lett.
Zsakó Lenke - Jókai : Egy az Isten című regénye fópősének leszármazottja (ti. Adorján Manassét a torockói Zsakó Istvántól mintázta az író) hagyatékában találtunk egy kéziratot, melyból
megtud tuk, hogy az a ngolok hogyan küzdöttek a
"részegeskedés" ellen. Ne m büntetéssel, hanem a
n ép kultúrájának emelésével. Könyvtárakat nyitottak számukra, szabad napjaikon szórakoztató
és vallásos mű so rokkal von ták el ó'ket a "csapszékektó1".
1914-ben Scharpe Emilie meghalt, de szelleme
tová bb élt. Mi ss Targat és miss Talbot vezette tovább az intézetet . Sajnos, ma már nem létezik,
megszű nt .

Végezetül pedig megköszönöm Bálint Benczédi
Ferenc tiszteletes úrnak és Zsahó Erzsébet nőszö
uetségi elnöknőnek, hogyaforrásanyagokat rendelkezésemre bocsátották .
Törökné Borbély Lenke

ln memoriam Wass Albert
Wass Albert: Sóhaj
Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk , holnap már nem leszünk,
múlt és emlék: nlinden elmarad.
Nyomunkat rendre belepi
rőt lombjával az őszi szél.
S hogy kik voltunk;
maholnap az sem tudja,
aki rólunk beszél.
Zölden remeg a nyírfa lombja,
a bajor erdőn sze llő támad.
Lőpor-szagú ködök lepik
a jövendőt és a hazámat.

Fehér itt is a nyírfa kérge,
pillangó jön a gyöngyvirághoz.
S mégis: m1l1den virágharanggal,
illattal, színnel, fénnyel, hanggal
a régi erdő húz magához.
Bajor erdóKön vándorok haladnak.
A bánathoz már egynek sincs szava.
De sóhajaik ég felé röpwnek,
kendőnyi kis fehér felh6kké gyűlnek,
s jó szél szárnyán elszáll nak haza.
Bajorerdő,

1946.
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Az én hazámban az unitáriusok a legjobb, a legne"
mesebb,
legtisztább jellemű és legderekabb emberek
közé tartoznak mindazok között. akikkel találkoztam."
Mindezt tapasztal hatta az amerikai unitáriusokról
is. Igaz vallomás a tiszta unitarius hitröl a Kovacs
János unitárius igazgató tanárhoz írt Kossuth levélrészlet is:
Tökéletesen igazat adok Tanár úr azon megjegyzé~ének, hogy az unitáriusok Amerikában.~ lew!,íveltebb emberek s hozzá tehetem, hogy erkolcslsegben
is kitűnők hanem van egy tünemény, melyengem
meglep, ; melynek okáról magamnak számot adni
nem tudok.
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Én, amint tudja tisztelt Tanár úr, nem tartozom az
unitáriusok felekezetéhez. Evangélikus szülőktő/ születtem, evangélikus vallásban neve/tettem ...
... az unitárius hitvallásnak volnék hajlandó legter-

jedtebb s legtovább tartó jövendőt ígérni és pedig
azért, mert a fősúlyt nem transcendentális speculatiókra, melyeknek eredete az indus Védákra vezethető
vissza, nem mysticus dogmákra, melyeknek egynémelyikéről írva van: "credo, quia absurdum': hanem
Krisztus erkölcstanára, az emberszeretetre fekteti,
melya társas lénnyé alkotott emberiség tökéletesedésének törvénye, melynek uralma nélkül sohasem lesz
megadva az emberiségnek az a nagy áldás, melyet
Krisztus e szavakkal kívánt követőinek: "béke legyen
veletek!"
(t884. márc. t8.)
Az amerikai polgarok nagy szeretettel és minden
képzeletet felülmúló lelkesedéssel fogadták Kossuthot
A Kossuth·lázra jellemző, hogy tőbben az újszülött
gyermekeiknek a Kossuth és Lajos keresztnevet
adtak, máshol intézményeket, utcat, teret neveztek el
róla. később pedig több település is felvetle Kossuth
nevét és szobrokat avattak.
A New York-i Kossuth-szobor avatása 1928. március 15-én aRiverside sugárúton, más jeles nagyságok
szellemi csarnokában, az amerikai magyarság ajándékaként került felavatásra.
A szoboravatás ünnepségére népes hazai küldöttség utazott Amerikába. Egyházunk képviseletében
részt vett Józan Miklós budapesti püspöki vikárius,
aki hivatalból tagja volt a magyar Felsőhaznak, továbbá dr. Kozma György egyházi felügyelő gondnok, dr.
Kozma Jenő képviselő, egyházi tanácsos és Kovács
Károly birtokos, hódmezővásárhelyi gyülekezetünk
alapító gondnokának fia. A leleplezési ünnepség en
részt vevő k több alkalommal találkoztak az amerikai
unitáriusok képviselőivel. A New York-i Ali Souls
templomban prédikált Józan Miklós. Az istentiszteleten jelen volt dr. L. C. Cornlsh, az amerikai unitárius

egyház Bostonbhn székelő elnöke és dr. S. Snow, a
Chicagóban működő teológiai fői s kola dékánja is.
Washingtonban március 19-én C. Coolidge az Államok elnöke fogadta a magyar küldöttség vezet ői
közt egyházunk képviselőit is.
Aznap délután a népes washingtoni unitárius gyülekezet látta vendégül az unitárius küldötteket. Tanácstermükben jelen volt W. Howard Taft, az államok volt
unitárius elnöke (1909-1913) . aki az i dőben a Legfelsőbb Biróság elnöki tisztét töltötte be.
Taft beszédében Kossuth szellemét idézte, Józan
Miklós válaszában rámutatott az amerikai unitáriusok
fontos szerepére Kossuth fogadásaban. Püspöki vikáriusunk amerikai útjának utolsó állomása Boston
volt , ahol az unitárius egyház vezetői köszöntötték, s
körükben töltött egy napot, prédikált Emerson egykori
templomában is .
A tiszteletére adott fogadáson részt vett az amerikai
unitarlusok számos világi vezetője , több képviselő és
szenátor, valamint a huszas években hazánkban is jól
ismert unitárius Jonathan Smith, aki éveken at Népszövetségi főmegbízott volt Magyarországon.
Amint már az előzőekben emlftettem az amerikai
nemzeti Pantheon 213-részt unitárius nagyságok
szobraival van tele.
A mai unitáriusok az univerzalistákkal egyesülve
több mint ezer gyülekezetben 240.000 hívet számlálnak .
Mintegy 50 ezer gyermek jár gyülekezetek mellett
működő vasárnapi iskolába. ahol 3 év alatt az unita rius szellemiséggel , a világvallásokkal és a saját gyülekezetük hitéletével ismerkednek meg. Egy New York-i
egyetemi val lásszociológiai felmérés kimutatása szerint az 1996-os évben 400.000 unitárius szellemiségű
ember él az Amerikai Egyesült Államokban. Továbbra
is a szellemi elithez tartozók alkot jak a hívek többségét. Hitükb ő l adódóan sok a tudományos munkában
résztvevők száma.

S :.
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Megemlíthetünk például két neves unitárius Nobeldíjast is: Linus Pauling és Tim Berners-Lee az Internet feltalálóit.
Az amerikai unitáriusok napjainkban is élen járn~k
az ember- és polgárjogi mozgalmakban. az atomhaború elleni tüntetésekben , ill. a békemozgalomban.
Szilárd meggyőződésükrőJ vall az Unitárius Unive~
zalista Nemzetközi Tanács jelenlegi titkára Dr. RIchard Boeke amikor az unitárius hitet és az unitárius
alapelveket (~zabadság, értelem, toleranci~) .élete
legfontosabb céljának tartja, amiért érdemes elnl.
Felhős Szabolcs
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Egyházközségeink

életéből

,

Igy élünk Füzesgyarmaton ...
A januári számadásunk szellemében folytatjuk közösségi éleWnket. Az egészen tavaszias farsang és böjt a tervezgetések mellett komoly . munká.~an telik" Felmé~ük é!z
idei lehet őségeinket az eJvegzendo szertartasok tekinteteben : legalább 5-6 keresztelőre van kilátás. Ezek mellen
lesznek olyan felnőtt kereszteléseink is , akik majd nálunk
szeretnének konfirmál ni. A konfirmációra val9 felkészülés
is folyamatban van. Elöreláthatólag négy leány akar hitéről
bizonysagol tenni. Közülük kettő Budapeströr és egy Gáborjánból való "tavolsagi" hivünk. Nekik a szükséges anyagat megküldtük és megküldjük.
Sajnos az eltelt időszakban már többször kellett temetési szertartást is végeznünk. Közülük legnagyobb veszteségünk egyik volt jegyzőnk-presbi t erünk, Aomvári Mihály
Ferenc testvérünk, aki életének 81. évében sok és nehéz
szenvedés után adta vissza nemes lelkét teremt~jének .
Február 17-én bucsuztattuk el nagy részvét mellett. O is és
nem uniátrius testvéreink is pihenjenek csendben.

Ez az időszak kis közösségünk életében a tavaszi ünnepekre való felkészülés ideje. A lelki készülödés mellett.
amelynek alkalmai a minden vasárnap délelőtt 11 órakor
kezdődő istentiszteleteink , szorgalmasan készültünk Március 15-e megünneplésére. Előző megemlékezéseinkhez
hasonlóan műsorral szépitettük e napot, versek, felolvasasok mellett a Nyugdíjas Klub Dalárdája 48-as dalokat adott
elö . Március 14-én ezzel a Dalardával vettünk részt Mező 
berényben az országos " Petőfi , talpra" cimű emlék-vetélkedőn . Reméljük, lsten megáldja fáradozásunkat.
Egyetemes Egyházunk életének fenntartásához elengedhetetlenül szükséges támogatóink felkutatása , meg keresése. Az 1+1%-os adórendelkezésre helyi és megyei lapokban felhív tuk híveink és szimpatizánsaink figyelmét , az

Pestszentlőrinc

Rohan az

helyileg IS mintegy 100 peldányban sokszorosftottuk és
küldtük szél a rendelkező nyomtatványokat. Jó érzés voll
gyakran válaszolni a telefonhlvásokra Kaposvártól, Budapesten keresztül Mezőturig , ahonnan többnyire nem unitáriusok kérték a támogatásnak ezt a lehetőségét. Reményeink szerint 100-nal többen adjak nekünk adóik e részél
helyben és tavoiban élő híveink és szimpatizansaink. Köszönet, hala érte.
A böjti idöszak egy ujabb erőpróbára készülés lehetősé
ge. A mar emlitett Dalárda Nagypénteken este előadja a
Péterlfy Gyula-féle uniárius Passiónkat. Mindig megrazóan
szép alkalom ez. A Passió előadassa l elmegyünk a Szociális Otthon lakóihoz is. Egyébként minden hónap ulolsó vasárnap délutánjan istentiszteletet tartunk az Otthon lakóinak. Két hivünk mellett 20-25 más érdeklődő is megjelenik
mindig . Az Otthon lakói közül is toboroztunk egy másféltu cat nagyságu dalkört, hogy önmagukat és lakótársaikal
szórakoztassák időnként .
Kis közösségünk felvallalt egy humanitárius akciót is: a
nyáril.dszeredai kórház megsegitésére indítottunk országos
gyüjtést, mert a csőd fenyegeti ezt az erdélyi egészségügyi
intézményt, amely székely testvéreinket hivatott ápolni,
gondozni. Egyetemes Egyházunk is felkarolta ezt a kezdeményezést, és eddig is már elég szép összegű adomány
gyült össze itt helyben és mas vidékekről is. Minden kedves olvasónak , éredeklődőnek ajánljuk szives figyelmébe
ezt a nemes ügyet. Az adományokat Húsvét táján vagy a
nyari testvér-gyülekezeti látogatas alkalmával juttatjuk el a
kórház ku ratóriumahoz.
Bal ázsi Lászl ó

Beregi s zórvá n y

idő...

Kél éve múli februarban , hogy egy fagyos téli
napon utolsó útjára kisértük a pestszenttőrinci unitarius
templom és gyülekezet lelkészét: dr. Szentgericei J akab
J e n ő testvérOnket, aki életének 83. évében adta vissza lelkét teremtőjének, egy eredményekben gazdag egyhazközségi életet újrateremtő aldásos tevékenység és munkassag után . Pihenése legyen csendes , emléke aldott ...
Ez év február utolsó szombatján, templomunk gyOlekezeti termében tartott szeretetvendégségünkön, egyházköz·
ségünk elhunyt lelkészére emlkeztünk kegyelettel.
Rázmány Csab a lelkész áhitata és rövid elmélkedése
utan, elhunyt lelkészteslvérünkről Bencze Márton püspök
emlékezett meg a legnagyobb szeretettel és tisztelettel , felelevenitve a közösen eltöltött éveket.
Ezutan meghivott vendégeink Kere sztesy Sándor szlnművész versmondásában gyönyörködhettek.
A mű s ort Gelszler Tündike szavalata zárta , aki elszavalla a Nemzeti Dalt , 1848-ra emlékeztetve a jelenlevőket
A finoman elkészftett hagyomanyos vacsora és a lortaarverezés még meghittebbé és testvériesebbé tette megemlékezésünket , melynek kiemelkedő erkölcsi és anyagi
sikere volt, amiért e helyrő l is és aranykönyvileg is halas
köszönetet mondunk hiveinknek és a megjelenteknek.

R, Cs.
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Unit~rius . Elet. mellékletét i~ szétosztottuk a templomban ,

Januárban új, ki l encfős ve z etőséget választott a
Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör,
amely kilencedik éve tevékenykedik városunkban .
Az új elnök , alelnök, titkár és a gazdasági . vezető
mellett hetyet kapott a vezetőség ben a Ba/a25 Fe.rene Beregi Népfőisko/a elnöke, a Dando5 Gyula CIgányegylet elnöke, és az unitárius cigá~y és magyar
fiatalsag egy-egy képviselője referenskent .
A köri lelkész , Nyitrai Levente is állandó tagja a
protestáns köri vezet őségnek.
A kör évi programjában felújftja a kolozsvári ~as~.i
ót nagypénteken. ,,Jó polgár" címmel romaakadef!1lat
indit a körzetben élő cigányfiatal oknak, a Pa.rt/um
című fOlyóiratukat ezután rendszeresen negyedevente kívánják kiadni.
A nyaron Unitárius Ifjúsági Talalkozót szerveznek
Vásarosnaményban és a ,,szabadelvű füzetek" harmadik kötetének kiadását is tervezik. MegünnepJik a
reformáció emléknapját és halottak napján a varas
vezetésével közösen szeretnék újra , rendeltetésének
megfelelően felavat ni a hősök emlékművét a Szabadság téren Vásárosnaményban.

Dávid Ferenc Egylet

Tiltakozás

Folyó é v felH"uÁr 22-én a Dávid Fe re nc Egyle t nagys ik Cl'ű müso.'os estet. re ndezet.1. Nagy Ignác utcai templom unkban .

A gy ülekeze ti é nek és Be n cze Márton pü s pök be n ső
séges á hitata utá n rövid megeml ékezés hanl:f.lott e l
Wass Albert k ö ltő t.ragiku s hal á la és a zna pi noridai temetése a lkalm á ból. A b'Yüle kezct egype rces né ma fe lállással adózot.t. nagy magyar hazá nkfia emléké ne k.

Dr. Nyiredy Szabolcs, az Egylet elnöke megnyitó beszédébe n kÖszÖntöt.te a mű so r ré szt.vevóí t. Szabó And·
..ás e l őad óm ű vés zt rét,01 i s m e rős ké nt. muta tta be, hisze n
nem e l őszö r szerepelt rendezvé nyeinken. Majd fl R áIwsszelltm iltályi Baptista GyiiLehezd flara llgf16f'llsá t és
karnagyát, Szilágyiné Mátyus Elvirát ajá nlotta a
hallgatóság figyelmébe. Meleg hangon e mlékezetl m eg
Tó'k-és László ki l'á lyhágóme lléki "e formá tus püs pök
1989-es meghurcoltatásáról és kettej ük szemé lyes kapcsolatfe lvéte léró1 , amelyn ek eredményeké pp kör ünkben
üdvözölhettük és meghaJlga thattuk a "Templom és iskola" című el őad ását.
Tőkés

László püspök szé l esívű e l őadá s áb a n az e rdé-

lyi történelmi egyhá zak és a magyar tannye lvű iskolá k
je lenlegi he lyzetér6l számolt be. Fájda lmas ténye ket. sorakoztatott ról a fogyó ma gyarságról, a beolvas ztó politika immár nyolc évt izedes s zínevá ltozásairól, és az u tóbbi évek sorá n keserves küzde lem árán kicsika rt pa rányi
engedmé nye kr61 , amelyeke t a többségi né pesség bárme ly pillanatban visszavonha tó kegyké nt és n em egy
kétmilliós nemzeti kisebbség elidege níthetetle n jogaké nt ítél meg.
Az e rdé lyi magyarság élnia karásának kétségtelen j elzése azonban az , h ogy van szándék és tettvágy templom megúj ításra , újak építésére. Ha ne m is e legendő s zámban , de lé te znek á llami magyar is kolák, s hogy néhányukba n sike rült feleke zeti működte té sű osztályoka t is
indítani. Változatlan , konok kitartással fogalm a zódik
m eg a magyar tanny e l vű t eljes oktatási rendszer kiépítésének az igénye, az á ltalános iskolától az egyetem ig.
Az any a nye l vű oktatás l e h e tősé ge a s zórványban é l ő
magyarság számára azonban ugyancsak kérdéses. Erdélyben , a hagyomán yos vallási türe lem fóldjén , a történelmi egyházak együttműköd ése, egymást tá mogató
magatartása a magyarság sors fordító kérdéseinek m egítélésébe n példása n érvényesül.
Szabó András e l őadó művész erdélyi talajból sarjadt
költészetünk gyö nyö rű darabjaina k művészi m egszólaltatásáva l, hangulati , érzelmi hatásával mé ltó ke retbe
foglalta TÓKés László püspök e l őadá sát.
Külön színfoltot jelen tett a Rákosszentmihályi
Baptista Gyülekezet fiatal mu zsikusaina k le lkes, ihletett harangjátéka Szi lágyi Má tyus Elvira karnagy veze tésével.
Zárszavában Lőrincné Kelemen Ildikó főtitkár
1'ó'kés László e l őad ásáh o z kapcsolódva iskolare ndsze rünk és oktatási, nevelési cé lkitűzé seink hagyomá nyait
idézte fel. Társadalmu nk egészének , s benne iskoláink
é rtékválságáról szólva, annak a m eggyőződésének adott
hangot, hogy a j övő iskoláját - bármilyen tud ásanyagot
közvetítsen majd - olyan szellemiségnek kell áthatnia,
amely m ásokra is figye l ő embert formál az egyénból és
közösséget az egyé nek halmazából. Csak ez lehet társada lmunk b'Yógyul ásá nak útja.
A re ndezvé ny a Szózat elénekJ éséve l zárult.

L. 1.

1998. február,. második fel é~e.~ a. Svédországi Magyar
Protestáns . ~yulekeze.tek , .K~zossege v ez e lőség élö l _
m~l yn e k t~~Jla l ~~ ,oltam u~Itanu so k is - , Veress Zoltán Ors ~ ag o s f~! ugyelo , ~s ~ol.nar-Veress Pál lelkipás ztor aláíras~val_ a k.ovetkezo levf!1erkeze U a Bud<;lpesti Unitá rius Egyhazkozseghez , valamint az Unitarius Elet s ze rkesztöseg
' éhez:
Felhívás
egy magyar kÖi'-össég fennmaradása érdekében
Főt i sztelct ü

egyházi elöljárók, tisztelt világi tisztségvi selők k- ,
Icti s7.cmélyiségek, kedves ismerőseink és barátaink!
. oreAz ~tvcn évcs múltr.a és IlCb'YVelléves szervezeu működésre vis1...
sr.atckml6 Svédor51.ágl Magyar Protestáns GyülekC'l etck Közössége
végvesz~lybc került. Egyetlen lelkészünk, Molnár.Veress Pál állását
a Sv~(~ Egyh~ stockholmi püspöksége, más feleues egyházi hat6sá.
J.!ok J611ldulatu hozzAállása ellenére, 1998 január l -lŐ l megsruntellc_
Az állás mct,>tartása érdekében minden tölünk l elhetőt megtel1ii~ 1 k. M~, február ().án, újabb beadvánnyal fordulunk a Svéd Egyhaz
közpolltJ vczetöségéhez, kérve a magyar lelkész alkalmazasának
m~g hos~zabi.L1s.'\ t Ic~alább 1999 .~égéig_ 2000. január l -től ugyanis
mmdclI Jnem egyháZI kÖ 1,ősség UJ és remélehelÖleg jobb helyzetbe
kerUl: állami szerv~~ adminisztratív segít~év.cI g~dasagilag ön.
fcnntarlóvfl válhat. [ermeszctesen: ha addig k, tudja építeni saját
míiködö szervezetét.
Egyetlen lelkészi állásunk mcgszüJltetese ettől a lehetösét,>t61
foszt meg. S czflltal az és7.aki és balti államokba sodródott magyarság - és az egyetemes magyarság - egyik fontos intézményének ,'ég.
leges felszámolásat jelenti.
Kérünk mindenkit, akihez jelen felhivásunk eljut, hogy néhany
napon beliil, mindenesetre még febru<Ír hó folyamán. most beadott
kéresünk támogatásara írjon rövid levelet a svéd egyház központi vczetöségének, s másolatban küldje el azt az illető országban m ű ködő
svéd nagykövetségre is, (Külön hálásak vagyunk érte, ha ugyane\).
ből egy másolatot nekünk is juttat.)
Támogatásukat elő re is köszönve, életükre és munkájukra lsten
aJdását kérve, mindannyiukat szeretettel köszöntjük
Stockholmban . 1998 fcbru<Ír 6.-ál1:
Veress Zoltán
Molnár-Veress Pál
országos felligyelö
lelkipásztor
Részün~ről , a Budapesti Unitárius Egyhazközség é s az
Unitárius Efet szer k esztőség részéről a következö leveleket

küldtük ki angol nyelven Uppsalaba a Svédors zagi Egyha zi
Központ Vezetöségéhez (az alábbiakban a tiltakozó levelek
magyar nyelvü fordítá sát kö zö ljük):
1. Az Egyházközség részéről :
"Mint lelkész és roko n több alkalmam vo lt Svédors za gban jarni. Lelkészként több szolgálatot végeztem a Svédországi Magyar Protestáns GyOlekezetek közösségében
(Stockholm, Göteborg , Ljungy, Tongajerde és mas utl).
Ebből eredend ően ismerem az oUani közösségek egy rés zét és a he lyzetüket. Tudo k arról, hogy mit jelent az otta ni
gyülekezeti élet é s ö sszetartozás . Súlyos vesztesé~nek
tartanám, ha ez a kö zösség megszünne az egyetlen Javadalmazasban levő lelkész állásának megszOntetéséveL
Remélem, nem igy les z és az ügy pozitiv elbírálasban részesülhet.
Alyafiságos tisztelettel:
Kászoni Kövendi József, gyülekezeti lelkész"
2. Az Unitárius Elet szerkesztőségétől :
Mint az Unitarius Élet főszerkesztője ismerem a svédorszá.gi magyar protestánsok ~zinvonalas lapj~t. Id.~nként
egy-egy cikket a lveszünk az "Uj Kéve" c. vall~sl f~IYOJrat~k·
ból. A kapcsolat a két szerkesztőség között több eves '!IUI!ra tekint vissza. Ezért is döbbenettel veszem tudomasul,
hogya lap további kiadása végv~sz~ly~e . k~rülhe~ azálta l,
hogy megszüntelik egyetlen lelkeszuk alIasat , akJ komoly
é s kövekezetes tevékenységet fejt ki a lap folyamat?s
megjelenésében . Remélem min~ent n:egtesznek a Sved
Egyházi Központ vezetői, annak erdekeben, hogya lap továbbra is folyamatosan megjelenhessen.
TIszteletIei:
Bencze Franciska főszerkes ztő"
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Felhívások
"Az én Bibliám ... " képzőművészeti pályázat
ADunamelléki /le(ormátu s Egyhá zlleriilet Ráday
Gyűjtem ényeneh B ibüamúzeuma képzömüvés zeti
pályázntot hirdet gyermekek és fiat?lok szá m á r~
(tizenhat éves korig, al s6 korhatár IllIles), egyháZI
felekezettól fiiggetJenül. A páJyázat témája: .,Az én
Bibliám .. ." (biblia tőrté n e tek, bibliai élmények, hittanórákon hallottak, a BibliannÍzeum látogatása ,
vagy gyül ekezeti élet á ltal ihletett alkotások). A
pályázatra grafika, akvarell, pasztell, tempera,
metszet , batik, kollázs (mérete maximum: AI2-es) ,
ki splasztika, plakett (mérete ma.ximum 30x30x30
centiméter) bekü ldését várjuk . Egy pá lyázó maxiIllum három nlUnkával pályázhat. A pályázatokat
kérjük névvel, életkorral , címmel, is kolacímmel, a
tanár, ill etve a szakkö!' nevével ellátni és címünkre
eljuttatni : Bibliamúzeumi 1092 Budapest,

Ráday utca 28., telefon/fax: (1) 217·6321. Be·
küldési határid ő: 1998. április 30. A pályázato·
kat egy s zerű , de ki állításra alkalmas (például
paszpartu ) állapotban kérjük beküldeni. Az elbírálás két korcsoportban történik.
A bírálóbizottság tagjai szakemberek lesznek. A
páJyaművekból a legszebbeket (kb. nyol cva n-száz
darabot) a nyár folyam án a Bibliamúzeum kiállítja. A kiállítás ünnepi megnyitóját 1998. június 7én, 16 órakor tartjuk a múzeumba n. A legjobb pályázatokat jutalomban részesítjük. Akiállítás ra
nem kerülő anyagokat az ősz folyamán visszaadjuk.

Magyar Ökumenikus Szerelelszolgálal
idósek gondoz6háza
Gondozóházunkban célunk az egyéni igényekhez igazodó, a személyes szabadságot , az emberi méltóságot , értékeket tiszteletben tartó gondoskodas .
Azoknak az időskorúaknak , valamint azoknak a , 8. életévüket betöltött beteg személyeknek az átmeneti gondozasál vallaijuk,
- akik önmagukról betegségük miatt vagy mas okból idő
legesen nem képesek gondoskodni ,
- akik azonban önmaguk ellátására részben képesek , és
- akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényeInek.
Szolgáiratasaink:
- elhelyezés 2 és 3 ágyas s zobákban .
- orvosi ellátás, gyógytornász heti rendszerességgel.
- szakszerű ápolás , gondozás.
- mentálhigiénés ellátás - szervezett közösségi progra·
mok, szabadidős tevékenységek.
- szükség szerint diétás étrend.

Alapellátasunkon túl nyújtott, külön tér/tés ellenében
igénybevehetö szolgáltatások:
- fodrá sz ,
- pedikűrös ,
- kozmetikus,
- fogtechniku s,
- hozzátartozók, látogatók részére előzetes bejelentés
alapján szállás, étkezés.
Részletesebb felvilágositás: 2335 Taksony, Eröspuszta
Telefon: 06-24/473-054 vagy 06-24/473-049
Fax: 06-24/473-053-

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriumának
állásfoglalása
•

a l\'1agyar Testvéri Börtöntársaság által kiadott "Biblia az élet könyve" c_
"Uj Károli Gáspár fordítás"-nak nevezett eddig megjelent két kötetéról:
Máté evangéliuma, Apostolok Cselekedetei
A Magyar Bibliatársulat Szöveg gondozó Bizottsága
1998. február 6·iki ülésén foglalkozott a fenti két kötet
kÖZ~1 az első tartalmi értékelésével , szakértői vélemények~e ~amas~kodv?-: ASzöveggondozó Bizottsag álláspontja
es indokai alapjan a MBTA Kuratóriuma a következőket ál.
lapítja meg:
' : A m~r az első .köteten is megjelent sorozatclm ("Biblia
~z :Iet konyve", "Uj Károli Gáspár forditás") magyartalan
es. e~elmez~etetlen . KOIönösen is zavaros az "Uj Károli
Gaspar lorditás" alcim.
. 2. A szak~rtö~ vé~~mények értelmében meg kell állapItani , hogya Karoll·szoveg átdolgozása az eredeti Károli.szöveg megs~egényltését , nem egyszer félreértését eredmé.
nyezte, s Igy mint szövegrevlziós kisérlet eredményesnek
nem nevezhető .
.. 3. A bi~l!ai sz~veg~e2 ~~zött magyarazatok és egyéb, a
konyv elelen talalhato szovegek sok esetben félrevezető.
e~, r:nagyartalanok, a kialakult hazai teotógiai konszenzus.
tol lenyeges pontokon eltérnek, feltehetőleg az angol sző.
veg (Lile Application Bible , Tyndale House PUblishers, Inc.)
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nyers forditásai, szakszerűllen applikációi, illetve adaptéci·
ói. Ezek a megállapitasok igazak a Szöveggondozó Bizon·
ság ülése utan megjelent második kötetre is.
4. A Magyar Bibliatársulat Kuratóriuma, tizenkét tagegy·
háza és négy megfigyelői státus ú intézmény - köztük a
Magyar Római Katolikus Egyhaz - képviseletében , min·
dent eiköveI, hogya magyar nyewű Biblia ügyét, kOlÖnÖ·
sen a protestáns magyar nyelvű Biblia ugyét hűséggel gondozza. Ebből az elkötelezenségbör fakadóan , a Kuratórium
a magyar világi és egyházi közvéleményt félrevezetőnek
és megtévesztönek tartja , hogya Magyar Testvéri Börtöntársaság , mint kiadó, közismert és elismert szakértők bevo'
nása nélkül ilyen igényű könyvsorozatot ad ki.
A fentiek értelmében , a MBTA Kuratóriuma a fenti könyv,
sorozat köteteit a Magyar Bibliatársulat tagegyházai köré·
ben való terjesztésre nem ajánlja.
Budapest, 1998. február 26.

A Magyar Bibliatársulat Alapítván y
Kurntól'i umn

Peth ő

Benczédi Domo kosné
Balázs Irén

Istvánné
Csongvay Erzsébet (1908-1998)
A XX. század el ső fel ében a magyarországi unitáriusok lelki szükségleteinek kielégítésére, Erdélybó1 jött lelkészek hirdették a d~vidferenci egyistenhitet. Hű támaszai voltak a ttszteletesas.s~o
nyak, akik a csa lá di tíízhe ly me!I.ó1 segítették fe rJeik egyh áze rős ítő és é pítő munkaját.
Ilyen, Erdélyben , Bágyonban született ti~~tele
tes-, m ajd főtisztel endő asszony ,volt, Peth o I~t
ván n é. Cson gva y E r zsébet, aki meg otthon ISme rkedett meg az aranyosrákosi szüle,tés.ű Peth ~
István lelkésszel kivel annak budapestI hltoktat61
lelkésszé történt' ki nevezésekor, 1928. júliu s 9-é n
Budapesten kötött házasságot. Csongvay Erzsébet
így került az Aranyos me lIó1 Pestszentlőrinere,
ahol fé rje oldalán ve tt részt a gyülekezet al apítá~á
ban , a templom építésébe n , és egy fogadal om telJes ítéseképpen a harang ajándékozásbaJ?' Pests.ze ntl őri ncen neve lte fól két fiúgyermeket, s vIselte
gon dját az akkor árvaságra j utott késóbbi én e kesnőnek, Ferei Máriának, aki ftlettörténetem " címü
kézi ratos viss zaemlékezésében m eleg szavakkal
e mlékezett meg a tis zteJetesasszon y sz erető gondoskodásáról.
A pestszentlőrinci csendes életre a II. világháború borította sötét árnyékát, és a lelkészi csalá dnak
a hívek gon dozása és gyermekeik nevelése m e llett,
fokozott munkát k ellett fordítania a gyülekezet
megtartására . Budapest ostrom a a családot a Hő
gyes Endre utcai volt M isszióház pincéj ében találta , ahol a tiszteletesasszony példaadásával , türe lemmel, és szeretettel viselte gon dját a koloz svári
volt U nitá rius Leányotth on Budapestre men e k ült,
és a Misszióh ázban otth on ra talá lt növen déké n e k.
Pethő Is tvá nné életén ek másod ik szaka sza
eh h ez az épülethez fűződ ött . Férj ét 1952-ben a Hő
gyes Endre utcai templom lelkés zévé választották,
s a család beköltözött az épület h armadik em eletén
l evő, azelőtti D iákotthon helyiségeit képező lakásba. Miután két fiúgyermekü k felnőtt és önál ló útra
lépett, férje oldalán, az akkori ren d s zer á ltal nagyban korlátozott egyházi é let fen ntartásában vette
ki részét . 1966-han férje nyu galom ba vonult, s
ettó1 kezdve ann ak iratai rendezését segítette.
F érje 1978. október 3-á n befejezte fólcli pályafu tását. Ettó1 kezdve özvegye h úsz évig, s zinte a la k áshoz kötötten élte le életét. Hallás a egyre roml ott. s
fi án és szomszédain túl a Televízió jelen t ette számára a világgal való egyetlen kapcsolatot.
Pethő Is tvánné életének 90. évében, rövid szenvedés után befejezte életét. Urnába zárt hamvait
1998. március 5-én h elyezték fé rje h amvai mellé a
Farka sréti t em e tób en - Keleme n Miklós, a
Duna-Ti sza menti Szórván yegyh ázk özség lelkés ze
szolgálatával - örök n yugovóra.
Kelemen Miklós
A temetésen a Magyarországi U n itáriu s egyh á zat B encze M árt o n pü s pök. Orbókné Szen t Iványi n o n a főjegyzö, K á szoni J ó zsef és Rázmány Csaba lelk észek képvi selték.

1998. februá r 27-én kfsértOk utolsó útjára, és temettOk el
a család, a rokonok és barátok nagyszámú kíséretében
özv. Be nezedl Domokosne $Z. Balázs Ire n testvérOnket,
aki életének 88. évében adta vissza lelkét Teremtöjének. A
sokak számára ismert tiszteletesasszony ezelőtt tizenkilenc éwel érkezett férjével együtt Budapestre, amikor egy
pár napol s zándékoztak maradni a fővárosban , hogy azt
követően fiUkh oz látogassanak az Egyesült Államokba .
Erre a közös ulazás ra saj nos nem kerülhetett sor, mert
!érje egy hirtelen bekövelkezett rosszullét után elhalálozott.
Igy fia nak kellett ideutaznia az édesapja temetésére. A lemelésl köv etően az édesanyja fiával indult útnak, hogy
unokáit, menyét meglátogassa. Az USA-ból hazatérve iti
Budapesten élő gyermekei úgy döntöttek, hogy az özvegyen maradt édesanya maradjon velük. így is történt és
életének utolsó másfé l évtizedét itt élte Budapesten. Elő re
haladott kora, hosszan tartó betegsége ellenére szorgal·
mas látogatója voll a Hőgyes E. utcai templomunknak. Karácsony harmadnapján alulirott még a szokásos ünnepköri
úrvacsorát szolgaltatta ki szamara a csaladi körben. Ezt
követően , pontosan két hónapra rá, g yű ltünk össze bú csúztatására a Farkasréti temetőbe. Egyházi beszédet és
imát Kászoni K. József mondott koporsója mellett, mig a
sirnál a szolgálatol főtisztelend ő Bencze Márton végezte.
A gyászoló hozzatartozóknak ezúton is vigasztalódast , kívánunk , miközben emlékünkben , itt Magyarországon és
otthon Bölönben és Torockón, tovább él a kedves tiszteletesasszony jósága, kedvessége és s zeretete .
K. J .
1998. január 5-én, türelemmel viselt szenvedés után
nemes lelkét teremtőj ének visszaadta:

Nyitrai Zsigmondné
Molnár Julianna
Szeged, Szentgyörgyi Albert u. 4. sz. alatti. hivünk . ~üsé.
ges hitves~ársa. Az Unitárius Egyház 1~lke~ ta~ogaloJ~ , az
Unitárius Elet buzgó előfizetője volt egesz eleleben. Hitben
és becsületben fe lnevelt gyermekei, unokái és dédun?k~!~
mellöl elment zsenge korban elhunyt kislánrához,. akl~ f.~J.O
szívvel gyászolt az utolsó napig. A búcsu r)ehez ora/al
ls ten a viszontlátás vigaszadó órájává tette. Aldolt legyen
érte az ö szent neve!
Ny. L .
Szabó József 74 éves
Márton Zsigmond 75 éves
Borbély Géza 51 éves
Bodor A ttUa 37 éves
Inczefi Ferenc 88 éves
Dr. Pálfy Zoltán 85 éves
Király Miklósné sz. Sárkány Berta 90 éves
Z. Kiss Erzsébet 59 éves
Tóth Endre 79 éves
Bogdán Antal 43 éves
Szász Endréné sz. Kovács Anna 69 éves
Istcn adjon csendes pihenésI eltávozol! leslvércinknck. 1~lkű~
nek örök üdvösségct, a hálramaradou gyászolóknnk pedIg VI·

gasztalást.
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Unitárius Alapítvány
- Erdélyi turnéra. babműveszek részére, azzal a kikötéssel, hogyabevétellel erdélyi unitarius gyerekek oktatá.
sat támogassak.

Az Unitárius Alapílványt 1993 novemberében alapflotla
a Magyarországi Unitárius Egyház, 9 Egyházközség és a
Kelet-Magyarországi Szabadelvű Prolestans Kör.

Palyadij: 35.000,- Ft , Dörögdy Miklós bábművész és 4
fős csoportja nyerte el.

Az alapitvány c élja :
Az alapitvány munkásságában mindenkor érvényesülnie
keU az unitárius alapelveknek és a toleranciának. Az alapitvány e felfogásban támoga.tja. a hitből fakadó )ó?sel~ke~e
leket, igy feladatának lekrnIt a Magyarorszagl UnitáriUS
Egyház
_ alapműködésének ,
_ szeretetszolgálati és karitalfv tevékenységének,
_ intézményei és szervezeti működésének ,
_ közszolgálati tevékenységének ,
_ nemzetközi kapcsolatai szélesltésének támogatását .
A szűkös anyagi kerel miatt alkalomszerűen 1- 1 pályázati kiírás történt.

1995-96-05 évben palyazat kiirására nem került sor.
1997~s

- Szatmár-8ereg régió egyházi és gyülekezeti életének
fellendllésére, az unitárius hit megismertetesére szeles
körben . Díjazás: 70.000,- Ft. Nyertes a Kelet-Magyarorszagi Szabadelvű Protestáns Kör által életre hivott Dandos Gyula Cigányegyler
"
- Egyháztörténeti témájú , vagy jelesebb unitárius személyekről szóló könyv, tanulmany kiadasara.

Palyázat díja: 100.000,- Ft, nyertese a Heltai Gáspár Kiadói Kft.

1994-es évben :
_ Régi egyházzenei ha ngzóanyag készítésére.
Pályázati dij: 50.000 ,- Ft, amelyet a Musica Historica együttes nyert el. A kazetta még kapható a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbollban.

Budapest, 1998. 01. 14.

Rázmány Csaba eln ök

*
Az angol unitárius egyház kórusa
és ~enekar3: április elején ellátogat
hazankba. Aprilis 5-én, Virágvasárnapjan , a Nagy Ignác utcai templomban az istentisztelettel egybekötve
koncertet adnak.

*
A kolozsvári unitárius teológusok egy csoportja április elején Bu?~p~sten vendégeskedik. Április 4-en
lfJu~agi gyülekezeti est lesz a Nagy
Ignac utcaban , melyen a budapesti és
a kolozsvari fiatalok szerepelnek.

*

Magyarkúti
fejlesztési támogatás

1998. február 18-án 10--16 óra között, egy tanulmányi nap keretében , a
Református Egyház Zsinati Székházitban megrendezésre került a Ma gyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának soron kővetkező gyülése.
Az Egyházak Öku menikus Tanacsának egyházunk nem tagja, de rendezvénye ikről az utóbbi időben - mint
megfigyelőknek - dr. Bóna ZoJtan
rendszeresen értesitést és tájékoztatót küld. Főtisztelendő Bencze Márton püspök és Kászoni Kövendi József vettek részt a munkálatokon .

*
Dr. William Schulz, az amerikai
unitárius egyház volt elnöke, aki jelenleg az Amnesty International amerikai elnöke, Nagyváradra utazva látogatást tetl egyházunknál.
Március 2-án fogadta ő t Orbókne
Szent-Iványi Ilona főjeg yző ,

*
A

Magyarországi
Krisna-tudatú
Hivők egyhazi kapcsolattartásért fele lőse , Barabás Tamás , február 14-én
latogatást tett szerkesztőségü nkben .

A Budapesti Unitárius Egyház.kö7.ség
köszönettel nyugtá7:t.a az 1997. december
3 1-ig történt bclizetéseket A nevek mán
zárójelben római számmal tüntetjük rel
azokat a h6napokat. amelyekre a relajánlou bcfizetés vonatkozik: relajánlás nélkUl , vagy attól függetlenül tőrt én t bclizetések esetében a zárójelben ,,_" jellel jelezzük . hogya bclizetés alkalmi jellegű
Aszalósné Nagy Csilla (X .) 200 Ft.
Dr. Beke IId ik6 (X., XI. , XII .) 900 Ft.
irj. Bencze Márton (X., XI.) 1000 Ft.

Dézsi

Dezső (-)

1800 Ft.
Gfllfry Gábor (x' . XI.) 200 FI.
Imecs Károl yné (-) 500 FI.
Kászoni József (X.) 100 Fl.
Miklósi-V:íri Vilmos (X .. Xl.) 400 Ft.
Nagy Sándorné (X.) 200 Ft.
Dr. Nyi rcdy Szabolcs (X ., XI .. X II.) 900
FL
O rbókné Szent- Iványi Ilona (X.. XI.) 400

FI.
Pandur Gézáné (X.) 300 Ft.
Pálrfy Us:c16 (X.) 500 Ft.
Dr. Pfisztomé Filep Ágnes (X.. XI .. XII .)

300 Ft.

Kitüntetés

1~er:'cze Márton püsl?Ököt a szabadsagharc 1SO-ik évfordulója alkalmából
'tá eves oa m~gyar .. n.epképviselet" ezüst érdemrenddel tUntetle ki dr. Gál
o n, az rszaggyules elnöke.

Z

és FÖlis~~.I~ndÖ püs~ök. úr.nak .I<!-pun~ ne~ében is szfvböl gratulalunk. Életére
ségmbeUnn sazla,ra ,'hsten a'dasa~ kerjük , es kivanjuk, hogy tovabbra is jó egészo ga assa egyhazunkat.
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Gerge ly Felicián titkár s. k.

Tudósítások, hírek
Dr. Gyergyay Ferenc , a Kölnben
élő neves unitárius orvos professzor
az eimulI év őszén töltötte be 75. esztendejét. Saját születésnapján megajándékozta egyhazunkat. és a szociális alapnak tett egy szép adományt,
melyet ezuton is hálásan köszönünk.
Az adományozónak jó egészséget kivánunk, és lsten áldását kérjük életére.

évben:

Schmidt Gábor (X .. XI. , Xl!.) 1500 Ft.
Siska Ferencné (X .. XI.) 400 FI.
Tárkányi Imréné (X .• Xl.) 200 FI.
Tellalllanli Béla (X" XI .• XIL) 1200 FI.
Rajnáné Nagy Réka (X.) 200 Ft.
Veres Lászlóné (-) 500 Ft.
összesen: 11700 FI.

-

