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Boldog az az ember, akinek hite van! 
Boldog az a nép, amelyiknek hite van! 

a rra , 

nagy ünnepünkre készülve, Szent 
életét tanulmányozva jöttem rá 

a magyar nép életéhe 

.Igaza va~ Széchenyi Istvánnak, amikor ezeket 
ífJa: "A leBJobb, a .Iegokosabb emberek, akik eddig 
a foldön éltek, mmd . azt vallják, hogy magaszto_ 
sabb vallás az embenSéget még nem világoSította 
fel és lé.tének céljával még jobban nem ismertette 
meg, rnmt a keresztény vallásb (Széchenyi: Nagy 
Magyar Szatira 379.1 ) I 

ke resztes Az emberi lelket nem lehet vallástalanságra hi-
kereszténység tetlen~gre kényszeríteni , mert nem lehet meivál-
fétájn. néE.ének, ~ztatm annak tennészetét, mert minden ami a 
az élet. O azon világon van, követi saját elhivatását. A kő ~em es-
tartozott, akiket újkor szociáldemokratá- h~tik csak lefelé, az olaj soha nem merül le a víz 
ihoz mert hasonlítani, egy gondolatnak élnek, alJára, ugyanígy a lélek is, ha megpróbálod elsza-
és ennek érdekében akarják az egész világot meg- kftani Istentó1, nyugtalan lesz, sír, kesereg és 
hódítani. Nem könnyű elhivatás, de boldogságot keres, mindaddig míg Istent újból meg nem talál
kölcsönző és gyönyörűséges, Első keresztényi kirá- ja, Lenau írja: ,.Mióta elvesztettem a hit biztos fo
Iyunk életét tanulmányozva jöttem rá arra, hogy nalát, elvesztettem a szív nemes örömét isln Aki-
boldog az az ember, akinek hite van és hogy, bol- nek van Istene, akinek van hite, annak más a füle 
dog a z a nép , amelyiknek hite van. a hallásra, más a szeme a látásra. Akinek nincs Is-

Hogy mié rt boldog az az ember, akinek hite van? tene, nincs hite az csupán az élet fogaskerekeinek 
Azért, mert annak felelete is van azokra a legfon- őrlő hangjait, a baj, a bánat és a nyomor szavát 
tosabb kérdésekre, melyek az emberiséget minden hallja állandóan. Akinek van Istene, akinek van 
idóben érdekelték, és ====================== hite, az meghallja az 
mely kérdésekre meg- erdő, a patak, az 
nyugtató fe leletet Islván kirá ly intelmei fiához ember, a gyermek, az 
senki és semmi nem Isten fönséges dalát, 
tud a dni, csa kis a hit! Imre herceghez beszédét. 
Lássunk egy néhányat 
ezen sorsdöntően fon
tos kérdések közül: 

- Mit keres ember a 
Földön? - Honnan jöt
tünk? - Hová me
gyünk? 

E kérdéseket na
pont-a fel teszi a mun
kás a gépek mellett, 
az irodai dolgozó író
asztalánál dolgozva, 
az édesanya gyerme
két pólyálva, a lel
kész, a tanár, az orvos 
hiva tása gyakorlása 
közben. 

Kérdéseinkre vár
hatjuk a választ a böl
cseleti rendszerektől , 
a művészetektől , az i
rodalomtól, de semmi 
megnyugtatót tőlük 
nem kapunk . Elfogad
ható választ csakis a 
hit adhat! 

Ember! Istentól jöt
tél, Istenh ez mégy. 
Lelkedet Istentől kap
tad, és földi életed 
után az visszatér 
a nnak a dójához. 

III_ A főpapoknak kijáró tiszteletről 

A kiralyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a 
királyi méltósagban ők ker Ol nek a harmadik helyre. ked
ves fiam , ők legyenek főembereid, ugy vigyázz a főpa
pokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatuak véled, 
ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek. 
batran foghatsz mindenhez. imádsaguk ajanl téged a 
mindenható Istennek. Őket allitotla ugyanis őliil az lsten 
népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, vala
mint az egész egyhazi méltóság és isteni szentség ré
szeseivé és osztóivá. Mert nélk[jlOk királyok nem is allU
tatnak. nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el 
a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetettanusi
tod. magadat is kétségkfvül megjobbltod, orszagodat is 
tisztességgel igazllo(1. Men az ő kezükbe van lerakva a 
bOnböl oldas és bOnbe kötés hatalma. Mert örök testá
mentomot hagyotl nekik lsten. és elkOlönUelle őket az 
emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott 
velük. és az istenes Dávid kirAly szavával megtiHotta, 
hogy az emberi világ gáncsolja őket: "Meg ne illessétek 
az én felkentjeimet!" Az illeti meg ugyanis lsten felkentje
ll , ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszaHva a szent 
renden való férfiakat hamis vádaskodás sal mocskolja és 
a nyilvánossag elé hurcolja. Teljességgel megtiltom, fiam. 
hogy Igy cselekedj, ha boldogan akarsz élni. kiralysagoo' 
megbecsülni , mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősor
ban. Ha esetleg valamelyik azok köztil, akikről szó van, 
kárhoztatasra mélló vétekbe esik - tavol tegyen! - dor
gáld meg őt háromszor. négyszer is négyszemközt 
az evangélium tanitása szerint. Ha akkor intelmedet nem 
hallgatja meg. nyilvánosan kell megfeddni a következők 
atapjan: ,,Ha rád nem hallgat. mondd meg a gyülekezet
nek.'" Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljes
séggel relmagaszlalod. 

Akinek nincs Istene, 
nincs hite, az csupán 
kérdöjeleket és megol
datlan kínzó problé
mákat lát ebben a vi
lágban. Ezzel szemben 
akinek van Istene, van 
hite, az a ködön ke
resztül is meglátja a 
Napot, az a sárban is 
meglátja az aranynak 
csillogását, drága 
gyermeke vagy unoká
ja szemében Isten ar
cának visszatükröző
dését. 

Ha nincs hitem, 
csak egy kis kerék va
gyok a srorny1Í világ· 
gépezetben, csak eB)' 
darabja vagyok a világ 
lciállftásának. Ezzel 
szemben, ha van 
hitem, felette állok az 
egész anyagi világnak, 
és nem nézek sötéten 
és lemondóan még 
akkor sem a világba, 
ha beborul felettem a 
csillagos ég. 

Goethe .,Faust"-ja, 
Dante .Divina Com· 
media"-ja, Beethoven 
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..Missa Solemnis"-e, MozHrt .Requiem"-je, Haydn 
,Thremtés'-e. Wagner J'Hrsiral"-ja. továbbá Bach, 
Liszt, Brahms mUvei, melyekb61 az Istent kereső 
lélek szomjas vágya sír fel. mind megeró'sítik '!er
tulleánllsznak azon nagyszer11 megállapítását, mi· 
szerint: ...az emberi lélek tennészeténél fogva hívő". 

Boldog az az ember, akinek hite van, mert az 
nem csak szemével nézi a világot, hanem lelkével 
is. Az ilyen emberre is rátör az élet zűrzavaros be
nyomása, de hite színpompássá teszi Hzt is ami a 
hitetlen előtt örökre zűrzavar marad. 

Boldog, akinek hite van! Igaz, hogy 6t is sl1jtják 
aZ élet csapásai. de ezek ellenállóbbá és szebbé te
szik, mint kalapácsütés a tüzes vasat. vagy H már
vá'lyt a szobrász vésője . 

Boldog, akinek hite van! Az ilyen ember is sok
szor kell átmenjen ijesztő árnyak közt az életben, 
de úgy megy ezek között, mint kisgyennek dobogó 
szívvel a sötét szobán, aki tudja, hogy a másik szo
bában édesanyja várjH tárt karokkal . 

Boldog az az ember, akinek hite van! 
De tovább megyek és állítom: Boldog az a 

/lép, amelyiknek hite uan! 
Mit ad a népnek a hit? 
Erkölcsöt, életkedvet, erőt, önbizalmat és nem 

utolsó sorban vállalkozási kedvet. 
tme egy példa: az idé n februárban ünnepelte 

egész Franciaország az orleans-i szűz, Jeanne 
d'Arc felvonulását, aki 570 évvel ezel őtt indult el, 
1429. február 23-án, hogy az angolok által meg
szállt Franciaországot Isten nevében megszabadít
sa . Egy 17 éves lány, aki soha fegyvert nem fogott, 
páncélba öltözik, hogy megvédje Orleans-t az or
szág még el nem foglalt utolsó várát, altól a hadse
regt61, mellyel senki nem nler szembeszállni. Két 
hónapi buzdíUi munkája lelket önt az egész francia 
népbe, és győz a felbátoritott ország. 

fme, mit tehet egy országért egyetlen törékeny 
n6, akiben elevenen él az Istenhit! 

Condoljuk csak Végig Testvéreim, mit jelent egy 
nép, egy haza életében, ha áldozatos, becsületes, 
erkölcsöS, kötelességteljesftó, egy szóval vallásos 
istenhívö polgárai vannak. Polgárok, akik mara
déktalanul teljesítik kötelességüket, ott, ahova ál
lította az isteni Gondviselés. Polgárok, akiknek 
vállát nyomja ugyan a sok gond , munka és aggoda
lom, de felemelt fejjel és mosolyogva hordják a 
mindennapi élet terheit, s ezzel rendíthetetlen osz
lopaivá válnak az államnak, a hazának, mint a ka
riatidák a régi gÖTÖg templomoknak. Mik ezek a 
kariatidák? Nöi szobrok, melyek magasrn emelt 
fejjel tartják a régi gÖTÖg templomok szentélyének 
tetőzetét. Óriási súly nehezedik rájuk, de minden
nck ellenére nézésük, tartásuk, valamilyen csodá
latos öntudatTÓl és büszkeségr61 beszél, mintha a 
rettenetes aúlyból nem éreznének semmit. ugyanis 
i5k templomot emelnek a magasba. tgy tart jn ma
gasba az országot, az állam nehéz é pületét, a hívő 
vallásos polgárok izmos válla, eros lelke. Nagyon 
is igaz az a megállapítás, melyet Frank1in Benjá
min tett 1787-ben az Egyeslilt Államok alapító 
tagjainak tanácskozásán: .Uraim! lmádkozzunk! 
Nagy kort értem meg, s minél tovább élek, annál 
inkább világossá válik e!6ttem, hogy az embe-
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re~ ügyeit lsten kormányozza. Ha egy veréb sem 
eSlk le (I foldre !lZ 6 akarata nélkül, hogyan emel
kedhe.tnék fel egy ország !lZ ő segítsége nélklil?~ Mi 
más~ Jelentenek e szavak, mint az eddig elmondot
tak 19a~olását: Boldog az a nép, melynek hite és 
vallása van. 

Miel6tt azonban befejezném elmélkedésemet 
úgy érzem, hogy a kétked6"kre is tekintettel kell 
lennem. Egyfol~ában azt halljuk, hogy boldog az a 
nép, melynek IlIte és vallása van. Miért kell ezt ki
emelni, hangoztatni, amikor vallástalan hitetlen 
nép nincs is a róldön. Azért testvéreim ~ert umi
kor hitr61 beszélek, ezalatt mindig a'z él6 hitet 
értem, ez azonban sajnos nem közkincse a mai em
bernek. Ha él6 hited volna, nem imádkozndl szórn
kozottan és felületesen! Ha élő hited volna, többet 
~rődnél a lelkiekkel, mint az anyagiakkal, ha élő 
hited volna, betartanád a 10 parancsolatot és 
annak is a ~ára vonatkozó két legfontosabbikát, 
mely az él6 hitre vonatkozik, mégpedig, hogy tisz
teld szüleidet, az ünnepnapokat szenteld meg. 

Ez a mi nagy bajunk! Keresztények va
gyunk, elegen is vagyunk, de csak szóval és szájjal. 
Szóval hívOk, tetteinkben hitetlenek. És ezen meg
állapításomat alá is tudom támasztani, 
mi Unitárius Egyházunk életéb61: 1990 és 
zött az Erdélyi Unitárius Egyház több mint tízezer 
hívet irt le létszámából. Ertesüléseink szerint 
ezeknek nagy része pillanatnyilag Magyarorszá
gon tartózkodik. De hol? Mert Egyházunkhoz a 
fenti számnak még az egytizede sem jelentkezett 
be. Azok az unitáriusok, akik Erdélyben sdvták 
magukba az 6si egy Isten hitet, akik. vérükkel vé
delmezték meg az édes magyar anyanyelvet, úgy 
látszik csak szóval , de nem tetteikkel unitáriusok. 
Mi még most is tárt karokkal várjuk Oket, hogy to
vábbra is legyünk egy nagy család tagjai, ahol egy 
nyelven és egy akarattal imádkozhatunk. 

Amikor azt mondom tehát, hogy boldog az az 
ember, akinek hite van, és azt, hogy boldog az a 
nép amelyiknek hite van, akkor az élő és éltető 
hitre gondolok. Hitre, mely nemcsak szóbeli hitval
lás, hanem hit szerinti élet és magatartás. Hitre, 
mely ritmus, szívverés, életforma, életalakíUi er6. 

Amikor azt mondom hívő ember, akkor az a latt 
azt értem, hogy tiszta lelkű ember, tiszta kezü 
ember, tiszta szemű, vágyú és gondolkod.1sú 
ember. 

Amikor azt mondom hívő nép, akkor az erköl
csös, szorgalmas és életerős népre gondolok. 

Hitem nem lehet csak szó vagy tétel, az magn a 
tett kell hogy legyen, a lüktető élet. Hitetlenek 
közt élünk, ezért életünkkel és tetteinkkel kell 
előttük rényienünk. Tiszta és átláts~ó kell legyen 
életünk mint a halé az akváriumban, hogy életün-, . 
ket látva 6k is dicsőítsék Istenünket, hogy a ml 
megpróbált hitünk, mely értékesebb a ulzben meg
pTÓbált aranynál, örök és maradandó legyen. (I. 
Péter. 1.7), hívén pedig örvendezni fogtok kimond
hatatlIl II öTÖmmel, elérvén hitetek célját és lelke
tek üdvösségét (I. Péter 1,8). 

Boldog az oz ember, akinek. hire /.lan, s boldog az 
a nép, amelyiknek hite uan! Amen. 

Rázmany CSllbll 



Dr. Szlankóczy Zoltán 

Ki a keresztény? 
A kereszténység családfája 

(II. befejező rész) 

Őlmme"i!ms uólas z volt vitás, hogy az egész keresztény hitrcndszer 
három pillérét Isten az Atya, Jézus Krisztus a Fiú 

Az eredeti keresztény uzenet értel~é~ igy,ekszik és a Szent Lélek jelen tik. Ez az alaphelyzet vitat
a mi korunk embere számára megvil_a~tam J:laos hatatlanu \ érvényes a mi korunkban is. A vitatott 
Kúug, aki világszerte clismert~n - hiVO kato~lkus- kérdés akkor is, azóta is, korunkban is az, hogy 
ként _ az ökumenikus teolÓgla vezé-:egyélllségc; miként sorolható a triász három tagja egymás 
Legújabb művében n már magya rul IS olvasha lo mellé. Az egész Újszövetségben egyetlen olyan ige
.Credo"-ban. a Szel;thárolllság tn náról - a t rinitá- hely nem található, amely kimondani, hogy az 
rius és IlZ unitárius kereszténység részérol egy- Atya, a Fiú és a Szen tlélek egylényeg{iek, egyetlen 
amnt megszívlelendő - gondolalokat v~tett p~p~r: közös isteni természettel rendelkeznének. Eppen 
m. miként bevezetőjében írja, negyven ~v teologwl ellenkez61eg, az Újszövetségb61 csak arra a kö
munkájának keretében megerősödött hitbeh meg- vetkeztetésre lehet jutni, hogy ebben a triász
győződése eredményeként. ban egyáltaláll nem egyenlő, hanem különböző 

A klasszikus Háromság-tun megjelenésére és el- nagyságrendekr01 van szó. Jé:wst61 teljesen távol
fogadására csak u 4. század végén kerii~.t sor, a eső, sőt elgondolhatat lan kijelentés let t volna ön
harom kappadókiai atyn több szakaszOS elomunká- magát és az Atyát egyenlő isteni természetűnek 
lalaira építve. Az az akkori kereszténységben sem minősíteni. A kereszténységet meghatározó há
"~::::::':~:::-':'::':::'::'::::':::::'::':::::':"::"'::':":=------------l romságos alapdogmáról, 
r központi je]elltőség(í hitti-

KORUNK KERESZTÉNY EGYHÁZAI tokról Jézus soha egyetlen 

C!I c"'$.."'f.!l 
t:m! """;::I:::.'.!!. 
Cll ' ...... • .. • .... • o, c' ••• ",, ~, 

szóval még áttételesen 
sem beszélt, az evangéliu
mok tanúsága szerint . 

Az apostolok vezette je
ruzsálemi gyülekezet hívei 
részt vettek a Templom és 
a zsinagóga életében, így 
elképzelhetetlen, hogy az ő 
idejükben a Fiú és a 
Szentlélek valóságos Isten
ként való tanítása és imá
dása hitükben helyet ka
pott volna. Az első vérta
nÚ megkövezésének leírá
sa egyértelmüen mutatja, 
hogy még a hellén zsidóke
resztények hitében is ha
tározottan megkülönböz
tették a triász három tag
jának egymáshoz és a hí
vekhez való kapcsolatát. A 
szöveg szerint István a 
Szentlélekkel eltelve te
kintett fel az égre, tehát a 
Szent Lélek őbenne magá
ban mGködött. Az égben 
Istent nem, csak az ~ di
cs6ségének fényét. laUn. 
J ézust viszont felismerte 
és lsten jobbja fe lől . .:Ul::.a 
látta vagyis Bk egyJdeJu
leg é~ egymást6l ~ulön l~ 
nyeggel és el térő hle~arch l . 
kus rendben vol tak Jelen [I 

hitbeli (Ap Csel 7, 55-56). 
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Konmk keresztény teol6giájábnn n Szenthárom
dg ta.nának kérdésére nem olyan vállIszt kellene 
kereani, hogy miképpen lehet II három külön ere
detll éa eltérő" rangú isteni l12.emély mégis egylé
nyegiIen egy, hsnem hogy miként áll az Ujszövet
lIégben J ézus Krisztus viszonya Istenhez, és mi
ként a Szent Léleké Istenhez és Jézushoz, A triász 
belső kapcsolatrendszerét II kinyillltkoztatás és ki
jelentés újszövetségi magyarázata alapján lehet 
megvilágítani, ahol a három "személy" helye és 
IIzerepe nagyon jól megragadható, és a ma minden 
kereszténye számára jól értheW, 

A ma embere számára a hagyományos Szenthá
romság-tan bibliai lényege a következ6'k szerint 
foglalható össze: 

Istenben, az Atyában hinni azt jelenti, hogy hi
szünk az Egy Istenben, a világ Teremt6jében, Meg
ta.rtójábnn és Beteljesft6jében; 

A Szent Lélekben hinni azt jelenti, hogy hiszünk 
Istennek az emberben és a világban hathatósan 
mífköd6 hata.lmában és erejében; 

lsten Fiában, a Krisztusban hinni azt jelenti, 
hogy hiszünk abban, miszerint az ember Názáreti 

J ézusbon az Egy Isten jelentette ki mogát . Ő fgy 
Isten Igéje éli Fio. 

A Szentlélekben vnl6 hitrol még hozzározte 
h0S?' Szent Lélekként maga Isten bennliok bens6: 
le~ Jelenvalóvá válhatik, és kétfelé húzó éminkben 
a jÓ felé vonzó er&ént uralomra juthat. 

Az Istenben val6 hithez mi még houátehetjUk II 

Jézustól kapott kijelentés lényegét Istenrol az 
Atyáról: aki Lélek, aki Igazság, aki Szeretet. ' 

Nincs a fenti sorokban semmi, ami az unitárius 
hitelvek közé nem lenne beillesztheW minden 
fennta.rtás nélkül. Ennek az egyezésnek kézen
fekvő . m~gyará~atát adhatja az a tény, hogy 
az nmtanzmU8 I S a maga Istenr61, Jézusról és a 
Lélekről sz61ó hitelveit ugyancsak az Újszövetség
re építi, és így a közös nevező egyértelmífen adó
dott. A7. öknmenikus teológia kiemelkedő képvise
IÓJéWl kapott bensőséges hitvallás minket is meg
erő"síthet abban, hogy változatlanul az evangéli
umhoz való ragaszkodás adhat idótáUóan helyes 
válaszokat, és nem olyan "tévedhetetlen" hitbeni 
döntések, mint amilyenek Niceában szJilettek, és 
amelyeket maga Küng is téves gondolkodás ered
ményének minősít, 

Beszámoló az Egyházi Képviselő Tanács 
üléséről 

A MUE Képviselő Tanácsa 1999. május 29-én 
tartotta ez évi első ülését. A tagok meghallgatták a 
ptispök és a főgondnok részletes jelentését az el
múlt öt hónap munkájáról. 

A7. ERT egyperces néma felállással ad6zott az 
elhunyt dr. Kaszai Csaba, egyházi jogtanácsos 
emlékének. 

A7. ERT megbízta ifj. dr. Kaszai Csaba ügyvé
det az egyház jogi ügyeinek bonyolftásával. Egy
hangúan jóváhagyta, hogy a Budapest, l. ker. Tig
ris utcai ingatlant értékében elcserélje az Elnökség 
a Budapest, VII. ker. Barcsay utcai két és félszo
bás, nagyobb ingatlanra, melyet özv. Huszti János
né elfogadott bérleményként. 

Az ERT a főgondnok javaslatára gazdasági ad 
hoc bizottságat hozott létre, Mik6 István főgond
nokhelyettes elnökletével. A bizottSIig tagjai: Bé
resn é Léta Zsuzsa, ifj. Bencze Márton, Dem
j án Sándor, dr. Kis Zoltán, Orb6k Attila, dr. 
Pe rczel Attila, Schmidt Gábor, S ilye Lidia. Ez 
a bizottság 1999 rebruárjától, az Elnökség megbí
zásából müködött. Az ERT meghallgatta. Mik6 Ist
ván beszámol6ját az elvégzett egyházi gazdasági 
vizsgálatokról, és meghozta a szükséges döntése
ket. 

A7. ülésen meghívottként részt vett dr. Szabó 
Árpád kolozsvári püspök, aki felllzólalásában az 
anyaegyház nevében szeretettel köszöntötte a je-
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lenlévőket, s egyúttal sz6ban mindenkit szeretettel 
hívott az augusztus 14-i unitárius találkozóra 
Szejkére. 

Mikó István beszámolt az ICUU (Nemzetkö
zi Unitárins Univerzalista Tanács) 1999. május 3-
10. között, Balatonfóldváron tartott konferenciájá
róJ. A rendezvény nagy sikerrel zárult, mely egy
házunk nemzetközi hímevét is emelte. 

Az ERT elfogadta a MVE 1998. évi zárszámadá
sát és az 1999. évi költségvetést. Az Imre Sámuel 
Korond-Dunántúl AlapitványTÓI úgy határozott, 
hogy az alapítvánnyal kapcsolatos minden kérdés, 
beleértve az ellenőrzés, döntés jogkörét is, az ERT 
hatáskörébe tartozik. Valamint az ERT kérte az a
lapítvány kuratáriumának elnökét, Szász Jánost, 
hogy 8 napon belül nyújtsa be a püspökségnek az 
összes idevonntkoz6 iratot, elszámolást. 

A7. EKT a Heltai Gáspár Kft. vizsgálatánál, ifj. 
Bencze Márton kérésére, függet len könyvvizsgá
lói bevonást tartott szükségesnek. 

Szász J ános lelkészt a MVE Nyugdij Tanácsa 
1999. január l-i hatállyal véglegesen nyugdCjazta. 
Szász János az ERT ülésen visszavonta feifolya
modását, és tudomásul vette a NyugdCj Tanács ha
tározatát. 

O. Sz. I. 



Emlékezés Dr. Kaszai Csabára 

Nagyajtáll könnyű mcgtalálnl a lelkészlakot. 
Jóllehet nincs közveUe n(1l ~ templom mellett. 
Kriza J ános emlektábláJa hlVja fel rá ~ flgye~
mct. a ki Itt születe l!, akinek Mv~dró~áJ a, sze
kclysc~ [eIkét h'irták a vi lág ele. Nepmeselnek 
lalAn legrokonszenvesebb flúJa a .barmadi.k 
tcstvcrM

, a legkJsebb. a ki áldotlá teszi a _ csala
d olo győz az élet nehezsegel felett bátorsagaval. 
ercJevel. esztvc1 es mosolyáva!. 

Ebböl a faluból Indult Pestre 1917-ben. egy 
s1.ékely lányka, mosollyal. nagy remenysé~el. 
KIsgyörgy Anna volt a neve. S ahogy ameseben 
irva van. lalálkozoll egy debreceni fiúval. Kaszai 
Pálla l. Szerelem . majd házasság lelt belőle . Ket 
e llentétes tcrml:szct ts egy teljes harmónia. 
amelyet lsten négy gyermekkel. kél, nú~al é~ ket 
lfll10yal áldott meg. Azutá n Uzennegy ev kovet
kezelt. nehéz és küzdelmes. és ujra kopogtatott 
egy jövevény. Ö volt a vadrózsak harmadik 
fiuja. a legkisebbik . 

Akik áléltük. jól tudjuk mit jelentett ez a 
dátum. 1945. május 9 -e. Hihetetlen örömmel es 
zajJa1. tüzlJátekkal és vaktában kilö?özö~t r~k.é
tákkal ünnepeltek egy bor/,almas haboru vegel. 
Öt nappal ezután beköszöntött a harmadik fiu a 
I<aszai családba. aki a ke resztségben Csaba és 
Mihály nevet kapta. Elképzelhetjük mennyi 
öröm . mennyi boldogság. mennyi felszabadult. 
bckét vágyó szeretet ö lclhe tte á t a gyermeket. és 
megérthetjük . hogy miért tudott és Igyekezett 
annyi segítökesz emberséget vIsszaadni ebből a 
szereletböl felnőtt korában. 

Nézzük azonban tovább élettörténetét. Iskola
it Peslszenllőrtncen. felső tanulmimyalt az Eöt
vös Lorand egyetem jogi fakultásán végezte. 
Ügyvéd lell. KollégáI. ügyfelei tisztelték. szeret
ték. Gyermekkorától összefonódott a sorsa az 
uni tárius egyházzal. ami náluk családi vonás 
volt. hisz édesapja. bátyjaI. növérei mind végez
tek valami egyházi funkcióI. 

Dr. Kaszai Csaba Ogyvédet, a Magyarországi 
Unitárius Egyház jogtanácsosát és Elnökségének 
tagját az egyház saját halottjának tekintette. Te
metése 1999. május ll-én 11 órakor volt a kispesti 
Új temet6ben. A ravatalozóban Be ncze Márton 
püspök, Orbókné Szent-Iványi n ona főjegyző 
imádkozott az elhunytért. Szász János lelkész 
mint családtag is búcsúztatta. Az unitárius egyház 
nevében Mikó István f6gondnokhelyettes , az ügy
védi kar és a barátok nevében dr. Pintér András 
mondott beszédet. A s imái Rázmány Csaba és 
Kászoni Józsd lelkészek barátként is bocsátot
ták utolsó útjára dr. Kaszai Csabát. 

1969-ben. még az egyetemen Ismerte meg fe
leSégé t. aki kollégája volt. s akitől kisfia ls szü
letett: a Klscsaba! 

Bar Pesten nőtt fel. a szülői ház lelkébe csö
pögtette Erdély rajongó szeretetét. Első IMaga
laSai után egyre gyakrabban vette az útirányt 
kelet felé. Egyre nehezebb csomagokkal Indult 
és egyre gazdagabb lélekkel t/!:rt vissza erröl a 
földről. Egyre többen Ismerték és szeretlek meg. 

Milyen nagy lehetett apai öröme es büszkesé_ 
ge. amikor kisfia lassan nőni kezdett. és Irányi
tásával egyre Inkább édesapja nyomdokain kez
dett jam\. Közben mennél jobban emelkedett 
szakmájaban. annál Inkább csatlakozott a Ka
szai-hagyományokhoz az egyházi életben. 1994-
ben a Magyarországi Unitárius Egyhéz jogásza 
lett. Apa és fia szívvel-lelekkel való együumun
kálkodását hirtelenül cs várallanul szakította 
szet az élet. 

A harmadik. a legkisebb é lelsorsa - a mesek 
szabályai szerint diadalmasan reJeződlk be. A 
táltos hozzásegíu kis gazdáját a sárkány levagá
sához. De a mesek szabályai nem kölelezőek a 
mindennapi életre. Talán a táltos csuszott meg. 
Talán a boszorkány lepe tt közbe. klsíkosította a 
sziklákat és a harmadik gyermek. a legkisebb. 
bátyjai Ulán zuhant amelybe ... 

Draga Csabáml Tragikus halálodat megelőző 
este együtt voltunk mind. egyházi barátaiddal. 
Kertük. vacsorázzál velünk. S te ránk mosolyog
tál megszokolt kedves mosolyoddal - .JIlost nem 
lehet mert el kell menjek valamilyen szemlére 
egy tArgyalással kapcsolatban. majd holnap!" -
mondtad. s Idléptél az ajtón. Másnap rádJott a 
vegzetes szívroham. 

De talán egyszer beváltod S7..avad! lsten áld
jon. pihenj békességgel. 

Szász János 

A temetésen több százan rótták le.ke~eletüket, 
barátok, kollégák és nz egyház hívei,. hls.zen Csa
bát mindenki szerette. Munkáját, a vil.á~t és egy
házit egyaránt nagy kitartással és pre<:lZItással vé
gezte Egyéniségével mindenkinek a szívébe lop~ 
magát, mert ahol megjelent, sajátos .. humoráv ö 
derűt teremtett még a legnagyobb feszültségek k -
zepette is. Eltávozása sokunknak. ílrt hagyott .a 
szívében. ru Unitárius elet és a SaJát nevemben IS 

búcsúzunk t61ed Csnha! 

BenclI:e Franciska 
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Emlékezzünk! 

1849. július 31. 
Fehéregyháza 

Emlények 
UI 

Ot! nyugsúk immár csendes rög alatt, 
Nem bántja többé IIZ .,Egy gondolat~. 
Mely annyit érze, hamvad II kebel, 
Nyugalmát semmi nem zavarja fel. 
A lázas álom, II szent hevülés, 
Amtl fél jósla t ... vagy fél 6rülés, 
Mely II jelenre htlg, azon tipor 
S jöv6be néz - most egy mareknyi por. 
De jól van így. 6 nem közénk való -
S ez, a mi f4j, ez ft vigasztaló. 
A könny nem éget már, csupán ragyog; 
Nem törlöm még le, de higgadt vagyok. 

Gyak ran , ha IIZ ég behu nyln már szemét , 
Gyakran érzem lobogni IIzellemét . 
Szobámba leng az a nyi lt ablakon, 
Meg-megsimít,ja a forró homlokom. 
Hnllom s uhogni könnyü lépteit 
Én önfeledve ajkam sz6l: te itt? .. 
S döboonve ismerek fel rnjzomon 
Egy-egy vonást, mit szellemujja von. 
~Övél kiáltom, itt, el; itt ővé: 
A szin er6s, nem illik együvé." 
És áldom 3zt 3 láthatatlan kezet ... 
Múlass velem soká, szelid emlékezet i 

Arany János 

• • • 

Petőfi halála 

_ - - Minthn most is előttem látnám azt a 
délceg alakot, azzal n lángoló, sugárzó arccal, a 
dacos fejjel. Mintha most is hallanám a hangját, 
azt a szívb61 jövő, szívig ható ha ngot, amely hí! ki
fejezője volt lelki indulatainak. 

Minden igaz volt nála: szerelem, barátság, gyü
lőlet, harag, rajongás a hazáért. és a szabadSágért.. 
Semmi sem volt hamis, semmi sem mérsékelt. -

J ókai MÓr 

• • • 

Petőfi napján 

- - - Mér t keresitek, hogy hol született? A 
porban , ahol születik minden, ami nagy. Született 
ismeretlenül és szegényen, születet t a s zabadság 
istenének jókedvéb6l, rabláncok háromszázados 
csörgéseib61, ... villámok csatáiból, viharok szerel
méb61. Születését nem hirdette százegy ágyúlövés, 
gyámoltalan karjait nem takarta aranyos pólya, 
keresztvizet fejére nem csurgatott knrdinális: csak 
egy jött-ment szegény embernek kérges tenye
re simogatta, csak egy egy(igy(l pnrasztasszony
nnk örömkönny{l,je locsolta . Mit akartok többet? A 
géniusz születése csak oly3n csoda, mint n szivár
ványé vagy az égboltozat kékségéé. - --

Mó ra F e renc 
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:;teológiai míffJd'J 

,,~I (éldi. O~1tt ju tllbomön'J nélhül" 

, 

Az Urvacsora 
Az úrvacsora a keresztény szertartások között 

kiemelkedő jelent6ségű és fontosságú. A római ka
tolikus, az orthodox és a keleti egyházak szentség
nek tekintik és a protestáns felekezetek nagy 
része is köz\l~tJenül Jézustól származó ,.sákramen
tumot" lát benne. A szertartásoknak általában az a 
lényege, hogy a szertartás résztvevői egy múltbeli 
esemény szimbolikus elismétlésevel a múltbeli tör
ténet mai mondanivalóját élik meg. Az úrvacsora 
esetében ez a múltbeli esemény a Názáreti Jézus 
asztalközössége, ezen belül is különös hangsúl lyal 
az Utolsó Vacsora. 

Amikor a szertartás teológiai mondanivalóját 
kutat juk, első renden azt az irodalmi testet kell 
megvizsgilnunk, amelyben ez a különleges asztal
közösség, a Nagycsütörtök esti vacsora elbeszélése 
bele van szerkesztve. Ez a bővebb keret a passió
történet. Az utolsó vacsora nem csupán epizódja a 
történet egészének, hanem magyarázó, jelentést 
adó mozzanata. 

Jóllehet a Nagyhét eseményei mintegy krónika
szerűen követik egymást az evangéliumok lapjain, 
mégsem momlhatjuk azt, hogy a történettudo
mány eszközeivel veriflkálhaUk. A törtéllettudo
mányi kérdőjelek alapján azonban nem lehet 
az elbeszélés hitelességét elvetni. A passiótörté
net ugyanis műfajáball más mint egy krónika. A 
passiótörténet a hit értelmezési munkája egy 
olyan különleges eseményre, mint Jézus kereszt
halála. 

Az evangéliumok keletkezési folyamatában a 
szerkesztői munka tŰllik a leginkább jellegzetes
nek. Hiszen a szerző célja éppen az, hogy össze
gyűjtse a hagyományban szétswrtall fellelhető em
lékeket Jézusról, és ezeket általa logikusnak vélt 
rendbe helyezze. Ezt a jellegzetességet figyelhet
jük meg a passiótörténetben is, bármelyik evange
listáná!. 

A tény: Jézus halála. 

A hittapasztalat: Jézus él. 

A kettő közötti összefüggést boncolja és magya
rázza az a történethalmaz, amit a Nagyhét esemé
nyeiként gy(ijt össze és rendszerez a szerző (nyil
ván az egész evangélium is ilyen szempont szerint 
íródott). Ez azt jelenti, hogy az evangéliumokban 
leí rt történetek nem kronológiailag, hanem logika
ila~ követi~ e.gymást. Elképzelhető, hogy az evan
géhum fr6Ja időben esetleg egymástól távoli ese
ményeket helyezett egymás mellé, mert hite alap-

ján ezek szorosan összefüggnek egymással. Elkép
zelhető, hogy egyes részleteket megváltoztatott 
másokat kiegészített aszerint, hogy mondanivaló: 
jához hogyan illettek ezek. Ez a munka jóllehet 
sok vonatkozásban ferdítéseket is eredményezett 
celjállak őszintesége és tisztasága azonban vitá~ 
felüli. 

Vajon meg kell elégednünk azzal, hogy a törté
netben csak az evangelisták hite érthet6 meg, és 
magukról az eseményekre1 semmit nem mondha
tunk? R. Bultmann szerint igen, le kell mondani 
erről az igényró1, de ebben a lemondásban nem 
szegényedik el a hitreflexió. Az újabb teológiai is
kolák ellenben azt sugallják, hogy nem szabad 
szembe állítani az események hitelességet és 
az ősegyház hitét, mert a kettő között folytonosság 
tételezhető fel. 

Vegyük sorba mindazokat a nehézségeket és 
problémákat, amelyek az Utolsó Vacsora mondani
valójának megértését nehezítik. 

Az elsö igen fontos kérdés az, hogy ez az alka
lom pászkavacsora volt-e, vagy sem. A kérdés nem 
újkeletű. Már a második századból is vannak do· 
kumentumok arról, hogy egyesek pászkavacsorá
nak, mások nem annak tekintették az úrvacsorát. 
Sőt, a Biblia lapjain is találkozhatunk ezzel a 
problémával. Éppen a legkorábbi ",szereztetési 
ige", az LKor.ll.28 kk. elemzése mutat erre rá. Hi
szen Pál apostol egy meglévő gyakorlat bírálata
ként használja eszközül a Jézusnak tulajdonított 
eredeti szavakat az úrvacsora szereztetetésérő\. 
Az apostol által bírált korintusi gyakorlat ugyanis 
a legkevésbé sem emlékeztetett a pászkavacso
rára sem külsőségeiben, sem mondanivalójában. 
E szerint alig egy-két évtizeddel Jézus után, leg
alábbis a "pogánykeresztény" gyülekezetek között 
volt olyan gyakorlat, amely az úrvacsorát ne~ 
hozta összefüggésbe a zsidó pászkaÜDneppel. S6t, 
a jeruzsálemi gyülekezetben is ~ az Apostolok cse
lekedetei szerint _ naponta vettek részt a )<.enyér 
megWretésében", ami megint csak arT~ u~, hogy 
ez az alkalom nem a pászkavacsora mmtájára fel: 
épülö szertartás volt. Mégis, a négy újszövetségi 
közvetlen dokumentum nem hagy kétséget afelől, 
hogy az Utolsó Vacsorának köze volt a zsidó Hús
véthoz. 

Az első nyilvánvaló utalás az idó"pont m.egjelöl~. 
se, és egyben ez már az els6 ellentmondás .iS. ASZi' 
noptikus evangéliumok és János evangélil~ma. el
térnek egymástól az Utolsó Vacsora id6ponlját ille-
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tően. Az eltére!! látllzatra árnyalatnyi, 
mindössze egy nap, ez azonban fontos 
uemléletbcli különböz6ségre utal. 
J6zus koráb(ln a pászka bárány és az 

lín. kovásztalan kenyerek ünnepe összeolvadt és 
egyetlen ilnncpkört alkotott. 

A pászkaünnep, i!!etve a kovásztalan kenyér ün
nepének elrendelése Ex. 12-ben olvasható, amit 
kés6bb még többször megismételtek, illetve kiegé
sz!tettek. Eszerint a Húsvéttá egyesült ünnepet 
Niszán hónap 15-t61 21-ig, hét napon át tartották. 
Ennek úgynevezett el6estéjén, Niszán H-én kel
lett levágni a pászkabárányt és rituális keretek 
közt elfogyasztani. Az ünnep mondanivalója az E
gyiptomból történt megszabadításra való emléke
zés. 

A leölt bárány vére jelképezi Jahvéhoz való tar
todst. Ezt annakidején az ajtófélfára, illetve a sze
möldökfára kenték, hogy a pusztító harag, ami 
Egyiptomon átvonul, elkerulje a zsidók 'gy megje
lölt hajlékát. Innen kapta a nevét az ünnep, Pé
szách - az elkerülés ünnepe. A kovásztalan kenyér 
szintén a kivonulást jelképezi. Ha sietve kell kivo--
nulni Egyiptomból, akkor nincs id6 tésztát kelesz
teni, Isten vezetése sokkal fontosabb az emberi ké
szül6désnél. 

Jézus idejére ez az ünnepkör jó néhány módosu
láson, hangsúlyeltolódáson átment. A pászkabá
rányt hagyományosan Jeruzsálem falain belül kel
lett elfogyasztani, ezért a város határait jelképe
sen megnagyobbították. Kötelez6 volt a vendégsze
retet, a pászkavacsora elfogyasztására be kellett 
fogadni az idegeneket. A Templomban II papok 
szeTtartásszerGen levágták a bárányt. A magán
házaknál, többnyire családi körben elfogyasztott 
vacsora sajátos forgatókönyv szerint zajlott. A szi
noptikus evangéliumokban közöltek, illetve Pál 
apostol szövegének elemzése alapján J. Jeremias, 
a kiváló Újszövetség-szakértS arra a következte
tésre jut (és ezzel többnyire egyetért a tudományos 
közvélemény), hogy Jézus ,.utolsó vacsorája~ e sze
rint a forgatékönyv"'Szerint lezajló Pászkavacsora 
volt. Ez a forgatókönyv vázlatosan a következ6: a 
vacsora szertartását Jevezető" id5sebb, illetve te
kintélyesebb személy ünnepi áldást mond, és el
fogyaszt ják az első pohár bort (ami nem min
den esetben volt a mi fogalmaink szerinti bor). EI
fogyaszt ják továbbá az egyiptomi szolgaságra em
lékeztető" Jteserll ftiveket". Ezután a tulajdonkép
peni Pászka-liturgia keretén belül a házigazda el
mondja a Pás~ka-haggádát, azaz a szabadulás tör
ténetét. A résztvevóK eléneklik az ünnepi ún. Hal
Iéi-zsoltárok els6 részét, majd megisszák a máso
dik pohár, a hallél-pohár bort. A vacsoraasztalra 
készített kovásztalan kenyerek közül az egyiket, 
az ún. "afIkajmónt" a házigazda megtöri és imát 
mond. Ezután elfogyasztják a bárányt és a kovász
talan kenyeret, majd az étkezés végén IlZ asz
tali imához kapcsolódva a harmadik pohár, az 
áldás pohár bort is. A vacsora zár6aktusllként 
szétosztják a negyedik pohár bort is, eléneklik a 
Hallél-uoltárok befejezö részét, és dicséretet mon
danak a negyedik pohár felett. 
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Bármennyi formai és turtalmi kérd6jel ia menti 
fel az Utolsó Vacsora pászka-jellegét illetően, az 
bizonyos, hogy az evangéliumok szerz6i és Pál 
apostol is hagyományt fogadnak el, (Imelyben (I 
Nagycsiltörtök esti események n Pászkaünnep 
szerves részét képezik, mégpedig t ipológiai szán
dékknl. A tipológia az a teológiai folyamat, amely
ben egy-egy bibliai (ószövetségi) eseményt, törté
netet, vngy személyt egy jelenlegi történettel, ese
ménnyel vagy személlyel azonosítanak, és a két 
történet jelentését így összekapcsolják. Ebben a 
"tipologizálásban " a régebbi anyag a jelenleginek 
elÓKépe, "típusa". Ajelenlegi jelentésének és jelen
tőségének megértéséhez annak a valamikorinak a 
jelentését hívják segítségül. Ez a teológiai munka 
meglehetéisen jellemzo nemcsak a Jézus-korabeli 
zsidó vallásra, hanem magára az Ószövetségre is. 
:Éppen az Utolsó Vacsorn tényleges Pászkavacsora 
voltát megkérdőjelez5 vonások utalnak arra, hogy 
a hagyományban egy ilyen tipologizálási folyamat 
ment végbe. Mindazok, akik reflektáini akartak 
Jézus halálára, úgy vél ték, hogy leginkább a hús
véti bárány képe az, amely alkalmas arra, hogy 
jellemezze Jézus szerepét, azaz a bárány Jézusnak 
mintegy "el őképe", típusa. Tették ezt annak tuda
tában is, hogy nem álltak megbízhaté információk 
a Nagycsütörtök esti tényekról Pál apostol azt 
írja: ,.én az Úrtól vettem", azaz hitbeli meggyőző
dés és nem a dokumentarista aprómunka öntette 
formába a szereztetési igéket. Az Úrvacsora jelen
t6sége eszerint a pászka tipológiában rejlik. Jézus 
a húsvéti bárány, Jézus az "Isten báránya". Ez a 
kép nagyon messze van a latin kereszténységben 
meghonosodott, engesztelő áldozatot jelentő 
,.A.gnus Dei"-tól Jézus az első keresztény hagyo
mányban nem engesztel6 áldozat, hanem a Pászka 
báránya. Ha engesztelő áldozatként értelmezték 
volna, akkor a Jom Kippurhoz, az Engesztelönap
hoz kapcsolták volna Jézus halálát, és Jézust nem 
a ,.bárány", hanem a bíinöket magán hordozó "bak" 
szerepével azonosították volna. 

Mit jelentett a húsvéti bárány a korabeli vallá
sos szimbolikában? A Pászka az "elkerOlés" ünne
pe. A bárány vére biztosítja, hogy a vele megjelöl
teket elkerüli a pusztító harag, az elsőszülötteket 
lekaszaboló halál. Eszerint J ézus sorsában a s;:a
badulás-szabadítás motfvumát vélték az evangé
listák leginkább jellemzonek. A hagyománytörté
netet és a hagyományozástörténetet is fIgyelembe 
véve azonban nyilvánvaló, hogy a pászkntipológia 
korántsem volt egységesen elfogadott. Sokkal való
szfníibb, hogy a Húsvét utáni kereszténység elein
te ,..Ilsztlllközösséget" ünnepelt, most már a remé
nyeik szerint közöttük lev6 feltámadott Jézussal. 
Ismerve a palesztinai társadalom mindennapjai
ban kiemeit jelent.6ségíi asztalközösség sorsközös
séget kifejező súJyát, nem meglep6, hogy a formá
lódó jézuskövető közösségek a hét első napján 
rendszeresen megtartották a "kenyértörés" közös
ségi rítusát (ld. Ap. Csel. 20:7). Feltehető, hogy a 
keresztényekhez csatlakozó farizeusok köréból 
szárnlllZ1lak II teológiai értelmezési kísérletek. Pál 
apostol, maga is képzett írástudó a farizeusok eso
port jából, már átvette azt a hagyományt, amire a 
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k' . " l eke~ctl1ck (rt levelében hivatkozik. 
ormluSl hgy" ,01116 korintusi levél valóS:!;Ínűleg 

Ismerve, ogy II . ló h á 
Kr II 54.ben keletkezett , nyllvánvn , ogy II P .sz-

. . ló· Jé'''' halálát kbvet6 els6 két évtll':e-
kn-" po gln II ' dó ed 
den belli l kialakult és Inindenképpen ~91 er e
tű. A korintusi levél. mint legkorábbi tírv.llcsor~. 
dokumentum nTTa is utal, hogy II pászka-tl poJ6gt; 
!ihoz már h~zzáknpcSo!ódott ll. "szövetség vére 
omloint. A vér nz élet, mégpedIg az Is tent?1 ka

g tt él t II héber gondolkodásban. A vérrel történt 
~pecs~telés~ II személy, ilI~tve llép cg,észére 

_ . é Y t ezért is Jehet ri szovetségkotés Je le. A 
laa 19 II , ,. 'be Mó á ldo-
S · . .. · -'-gk,·' té5 torténete II zes az mlu szove...... . . é I 

t ti leölt állatok vérével hmtl meg II n pet, e pe-
::é~lve ezzel 6ket Jáhveh s~öve tségébe. Az eva~
géliumi hagyomány egy máSik vonulata ezt a szö
vetség-jelző vért Jézus vérének e l ó'képé~eI, tfl?u,~~
val azonosítja. itt tehát egy "s.zövet.~ég-tJpológla IS 
fellelhető. Ez utóbbi azért IS szulethetett meg, 
mert a zsidóságról lassan leválni készül6 és k~ny
szerülő keresztény gondolkodás így tu~ta .legJob
ban kifejezni a zsidósággal való kontmllltás és 
szembeliállás egységét. Ebben a form~.ban Jézus 
Ai szOvetséget" jelent, és ennek létreJotte éppen 
lllllálriból vezethet6le. 

A pászka- és a szövetség-tipológia ~n7\1etl cS?' 
harmadik is fellelhető o szereztetéSI Igék szö
vegének elemzéséból A ,.sokakért" hebraizmusa, 
illetve az "értetek" görögösebb változat~ egyaránt 
ézsaiási idézetnek minösíthero, mégpedig az Ebed 
Jahveh énekek tóbb helyéról Leginkább persze a 
hires 53. részre gondolnak a teológusok, amelyben 
a ..szenvedő szolga~ sor-

vetsőg , vére". jelet. Nem lehet eMgszer I. • 
hangsulyozlII n7.onbnn, hogy ellentét.- ""trnl 
bell (l kózkeletíi fé lreértésekkel, egyik ~ 
jelleg rem tnrtal mnua nz "engesztel6 
áldozat~ motfvumát. A pásl:knbtlrány nl: lstenhel: 
tartozás jele, a Szenved6 S;r;olgn rámutat a kudarc 
és a bukás életet adó szerepáre, n szövetség pedig 
az Istennel. való viszony módjárn utal. 

Az első keres"l:tények tehát nem gondoltak és 
zsidók lévén nem is gondolhattak arra, hogy Jél:u$ 
halála Istent kiengesztelő Jte1yettes elégtétel~ lett 
volna. 

Az eddigiek alapján képet kaphatunk a Jél:uS 
halálát értelmező" és az Utolsó Vacsora történeté
ben lei rt h itreflexiÓTÓL Ennek teológiai igazsága 
nem kétséges, megértése és reprodukálása minden 
generáció teológiájána k kikerülhetetlen feladata . 

Vajon csak eddig juthatunk el? Nem lehet feltár
ni a teológiai elbeszélés hátterében meghú:e6dó 
történelmi anyagot? Nagyon sok teológus igennel 
válaszol erre, és habitusának vagy felekezeti hova
tarlozásából rakadó korlátainak megfel e lően felál
lítja a maga "történeti válto"l:atát~. A híres E. Sta
uffer példá\11 úgy véli , hogy Jézus az "eretnekek 
pászkáját~ fogyasztotta azon a neve"l:etes vaCllorán, 
azt, amit nóhány nappal korábbali vettek maguk
hoz azok, akiket a Szanhedrin id61egesen k iközösl
tett. (Érdekes, hogy a nagy magyar íTÓ, Kodolányi 
János szép Jézus regénye, az Jtn vagyok~ , teljes 
egészében ezt a staufTen konccpciót követi , nem
CIIak az utolsó vacsora vonatkozásában). 

Csupán kevesen van-
nak olyanok, akik "sinc 

sát a leölt bárány sorsá 
vaL kiontott vérét a bá
rány verevel jellemzi a 
dalok szerzője. A keresz
tény gyülekezetek való
ban Jézushoz hűségesek 
voltak akkor, amikor az 
Utolsó Vacsora monda
nivalóját az Ebed Jahvé
vaj is ötvözték. Jézus 
ugyanis akár példabe
szédeiben, akár más 
módon, de egyértelmíien 
utalt a rra, hogy vállalja 
az Ézsaiás próféta köny
vében szerepl6 "Szenve
dő Szolga" sorsát. 

"IJe mondjad - nézz csak e sötét je lekre 
az égitesten, mikről földi ajkak 

studio" képesek belefog
ni a történet rekonstruá
lásába. Erőfeszítéseik 
nyomán többé-kevésbé 
elrogadott lénnyé súlár
dult az, hogy az úrvacso
ro bibliai elbeszélése 
ténylegesen megt.örtént 
pászkavacsora alapján 
születeLt. Arra gondolvo, 
hogy Jézus munkássága 
csupán né hány év Iehe
tett, sőt az sem kizárt, 
hogy mindössze egyetlen 
esztendőre tehető, elég
gé valószínű, hogy éppen 
a"l: ~utols6~ pánkavacso
ra elbeszélése maradt 
fenn a hagyományban. 
Lehetséges, hogy ez nem 
közvetlen II halálát meg
el6ző napon történ!, 
minde nestre akkor, amI
kor mnr kialakult tanít
ványi kör vette köni!. 

Összességében tehát a 
bibliai szereztetési igék 
három tipológiát egyesí
tenek: az időpont és 
a vacsora többi körül
ménye a pászka-jelleget , 
a kenyér megttirésekor 
említett .,tiérettetek 
megtöretik" fommla az 
Ebed J ahveh-val való 
a"l:onositást és a pohár 
vételéhez f(!zött "új S"l:Ö
vetség az én vérem 
által" kiegészítés a ,.szö-

Káin felő l beszélnek képzelegve?" 
Paratliso, CorIto fI. 49-51 

FOLTOK A HOLDON 

((olytatjuk) 

Dr. Somogyi f.,ás:r.Jó 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl ... 
Józan Miklós (1869- 1946) 

Ebben a számban az UnitlInus Egyház 26. püspö
kére, a 130 éwel ezelőtt szűletett Józan Miklósra 
emlékezünk. 

Józan 1869. december 6-án, a Torda melletti Tor
da/úron, a Turi-hasadék förött kiszélesedó Rákos
patak völgyében lekvő kis faluban szülelett. 

A falu neve már 1366-ban szerepelt a határjárási 
okiratokban. A XVL századtól a Thury nemzetség tu
lajdonát képező, a főútvonal közelében fekvő hely
ség sokszor volt ellenséges dúlasnak kitéve. A IL Ra
kóczi György fejedelem letételére betörő talar kán, 
Sejdi Ahmel kiengeszlelésére kOldött kolozsvári uni· 
tárius klfi!llyblr6, Unczegh János itt találkolott a tata
rokkal, majd naplójában meg is örökitelte Túr község 
égését és szljra fűzött lakóinak nyomorúságat. A ve
gyes lakosságu falu öt felekezet képviselőit e
gyesítette, kiknek - akkori - példás ősszhangban 
zajló életét bizonyítotla az 1848-as szabadságharc
ban való közös részvétele. A két nemzetiségü falu 
gyermekei közös iskolában tanultak . Itt alakult ki 
bennük az EI közösségi tudat, amely nem ismerte azt 
a nemzetiségi kérdést, amely - a későbbiekben -
annyi egyéni és közösségi tragédiának vált okozójá
vá. 

Józan Miklós (apja Elek tanító, anyja Baki Rozália) 
ebben az iskolában kezdte tanulmányait. lit sajátítot
ta el a négy alapmüveletet, és innen indult a tordai 
al- és a kolozsvári fCígimnáziumba, a magasabb tu
dományok elsajátítására. 

A kolozsvári főiskolára 1870 végén érkezett, alig 
két éwel a ,,kiegyezés· után, amikor az iskola élén 
Kovács János, a régi tanárképzés és nevelési mód
szer utolsó képviselője álli, aki - amint Gál Kelemen 
írta (A kolozsvári unitárius kollégium tört. 1935) -, az 
angol-amerikai és magyar kapcsolatok elmélyítésé
vel szolgálta a korabeli magyar törekvések ügyét, és 
az irodalomnak, apósa, Kriza János kölleményeinek 
összegyOjtésével tett szolgálatot. Tanára volt az 
1876-ban az árkosi zsinaton püspőkké választott Fe
renc József; a protestáns szabadelvüség és a vallá
sos eszmék fejlődésének bátor hangoztatója, Simén 
Domokos: a tudományos alapokra épülő teológia cél
tudatos munkása, az élettant tanItó, későbbi nagyhí
rű orvos-professzor, Gyergyai Árpád: a szintén orvosi 
tevékenységet folytatott Bartók István és Hajós Béla: 
a vallás és tudomány közőtti összhang hirdetője Pé
terfi Dénes és a későbbi püspök Boros György. 

Józan az érettségi vizsga (1887) letétele után, 
1887-től a Teológia hallgatója voll. Teológiai tanulmá
nyaival párhuzamosan a kolozsvári egyetemen -
mint rendkivüli hallgat6 - a bölcseletben, a pedagó
giaban és az irodalomtörténetben igyekezett elmé
lyÜlni. 

lelkészi szolgálatat - mint IV. éves teológus -
1890. julius 6-an kezdte Polgárdiban, segédlelkészi 
és iskolamesteri minösftésben. Kétéves in&ni szolgá
lata alatt alkalma nyilt bepi11anlani a magyarorszagi 
unitárius szórvanyéletbe és főlmérni azokat a tenni-
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valókat. amelyekkel a későbbiekben hasznosan szol
gálta a korabeli egyházi és társadalmi életet. 

Józan Miklós 1692-töI1695·ig Oxfordban tanult. Itt 
ismerkedett meg az angol egyh3.z1 élettel, és alakí
totta kl azt a baráti kört, amely biztositolla számára a 
nemzetkozi találkozókon való részvételt és szerep
lést. 

Angliából ha,zajövet - néhany hónapig - Darason, 
a gr. Teleki Avég-csa!adnal volt házinevetó, majd 
három évig a torockói egyházközség lelkészeként 
működött. 

1899. oKlóber Höl Budapesten szolgált, mint az 
ollani, területileg hatalmas egyházközség és a hoz
zátartozó szórványok egyedüli !elkésze. Négy évtize
des itteni munkáját csak az I. világ háboru után köny
nyit ették meg hitoktató lelkésztársai. 

Az I. világháborút kirobbantó politikai és gazdasági 
események nem jelentettek Józan munkájában na
gyobb nehézségeke\. Az 1676-ban alakult egyházkö
zségben harmadik lelkészként szolgált, s tevékeny
ségét olyan egyházközségi elöljáróság (presbitéri· 
um) segftette, melynek tagjai közt volt pl. Bedö Al
bert föerdőmester, Székely Ferenc igazságügymi
niszler, Nyiredy Géza miniszteri tanácsos stb. 

Az I. világháborúig Józan az egyházi élet megszi· 
lárditására törekedett. Ebben a presbiterium és az 
egyházközség azon tagjai segftették, akik vállalkoz
tak egy-egy kerületben a hivek felkut?-tására és a ta
nuló ifjak valláserkölcsi oktatására. Igya budapesti 
egyházközség jegyzőkönyve inek tanúsága szerint 
1900-ban 95, 1904-ben már 113 ifjú részesült vallá
serkö!csi nevelésben. Ezzel párhuzamosan folyt a 
konfirmációra való felkészftés, melynek eredményes
ségét a felnövekedett új nemzedék egyházhoz való 
hüsége igazolta. 

Az I. világháborút megelőző időszak egyik legje
lentősebb eseménye a Józan Miklós kezdeményezte 
budapesti Dávid Ferenc Egylel megalakulása volt. 
Az Egyesület .,az egyházi élet ápoláSát, az unitárius 
és szabadelvű mozgalmak megismerését, tudomá
nyos, nevelésügyi és térsadaimi kérdések megvitatá· 
sat, az ének- és zenenevelést tOzte zászlajára. Igen 
jelentős volt J6zannak 1901-ben, a Brit és Külföldi 
Unitárius Társaság londoni gyűlésén, majd 1905-ben 
a genfi konferencián való részvéte.le, melyen ~z 
angol és amerikai uniláriusokkal megismerteIle a fo
városban zajló egyházi életet. E látogatásának anya
gi vonzata azok a pénz-segélyek yoltak, am~ryek öt 
éven keresztül rendszeresen kerullek átutalasra és 
amelyek nagymértékben hozzájárultak az egyházi 
élet fellendítéséhez. 

Bár Józan Miklós a budapesti egyházközségnek 
voll lelkésze, munkaterülete kiterjedt az akkori Ma
gyarország egész - Erdélyen kivüli - területére. _B~· 
dapesti szolgálatának első éveiben nemcsak a fova
rosban lakó hivei adminisztratív összegyűjtését vé
gezte el, hanem fölkereste a Szegeden, Hoomező
vásárhelyen, Orosházán, Temesváron. Pozsonyban, 
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SelmecMnylln és Hetesen lakó unitáriusokat is, erő
sllve bennük az Unitárius Egyházhoz való tartozás 
tudatát. 

Az L világháború után bekővetkezett P?litikai vá.llo
zas a budapesti egyházközség életéb~n IS nagy VISZ
sza esést eredményezett. A kommum~ta uralo:m.mal 
bekövetkezett aZ egyházak müködésenek betiltasa, 
elrekVírálták az anya- és jegyzőkönyv~ket: Megsz~~t 
a közbiztonság és a rend helyreállásáig Jozan legalls 
lelkészi müködése is korlátok közé szoruU. 

A Trianoni békekötés· után Magyarország politikai 
éleiéi a revlziós törekvések irányították. Az erdélyi 
tefÜlelVá!tozással bekövetkezett követelményeknek 
eleget tenni nem akarók nagymérvü áttelepedése, 
problémaiknak a revlzióval történő megoldasa, a 
Józan Miklós vezette budapesti egyházközség életé
ben is új igényekkel jelentkezett. Józan e~ge~ve . a 
revizióval jelentkező előnyök nek, az egyh.azkozseg 
életét is e térre iranyitolIa. Telte ezt azért IS, mert a 
trianoni béke a csonka·ország és Erdély unitárius la
kosságát elszigetel1e egymástól, és megakadály.o~.ta 
nemcsak a hitbeli érintkezést, hanem az egyháZI lor
vények altal addig gyakorolt jogok érvé~yesítését is. 
A hivek számszerü rohamos felduzzadasa, a mene
külés nyomorától való menekítés szándéka új nehé
zségek elé állftolla Józan Miklóst. Ezért, 1924-ben 
az új körülmények kívánta egyházi élet munkálásá
hoz fogott. Elöször is a megnövekedett tanulói lét
számot igyekezett az egyházi életre fölkésziteni. Ezt 
hitoktató lelkésztársai segitségével oly sikeresen vé
gezte, hogy pl. 1921·ben mar 200 tanulót r~szesílet
tek hitoktatásban. 1937·ben már 165 elemi, 85 pol
gári, 96 gimnáziumi, 22 felső~e:r~.s~.edelmi., 6 f~.lső~ 
ipariskolai és 33 tanitóképezdel IfJU Jait valIaserkolcsI 
nevelésre (Id. a bp-i egyhazközség jegyzőkönyveit). 

Józan Miklós szervezésében és irányításával in
dult be a tágabb értelemben vett egyháztársadalmi 
élet is. 

A Dávid Ferenc Egylet vallásos estélyeket, felolva
só Crléseket, jótékony cétLi hangversenyeket rende
zett, jeles unitárius közéleti előadók közremüködésé
vel. Az egyhiztársadalmi élet erősltésere - Józan 
kezdeményezésére - 1922-ben megalakult a Magyar 
Unitárius Nök Szóvetsége; 1927-ben a Brassai Sá
muel Ifjusági EgyesOlet; az Iparosok és Kereskedők 
Bölöni Farkas Sándor Köre; a Leányegylet és a 345. 
sz. János Zsigmond Cserkészcsapat. Az egyháztár
sadalmi megmozdulások keretében jött Iéire a Ma
gyar Unitárius Társulat (1923); a kolozsvári Unitárius 
Véndiákok Találkozója (1927); és a Konfirmál/ak 
Szővetsége (1938). Az unitárius szellemiség ápolá· 
sára alakult Józan közremüködésével az Aranyosrá
kosi Székely Sándor Vegyeskar (1926); a Hel/ai Gás
pár Bibliakór (1938) és a Keresztény Magvető Baráti 
Kőre (1939), mely utóbbi a nagy mullLi erdélyi unitá
rius !olyóirat magyarországi terjesztését szolgálta. 
Kezdeményezésére létrejött a Diákvacsora-akció, 
amely az időközben létesül t misszióházi diákotthon 
lakóinak nyújtott hathatós, a tétfenntartáshoz szüksé
ges segftséget. 

Józan Miklós szervező készségét bizonyította a fő
város peremkerOleteiben létesült pes/szenterzsébeti, 
a rákospalotai, a pestujhelyi, a kispest wekerlete/epi, 

az ujpe~ti, az angya"őldi, a zuglól, a sashalmi és a 
budafoks gyülekezetek létrejötte. Az erdélyiségGket 
az Eg~azban megélő, 10leg ErdélybOI 'ttelepült Ia
nrt.ók ~özrem.űködésével alakUlt új gyülekezetek ma 
mar. többségokben a budapesti egyházközség gon
dozasa alatt állnak. 

Jelentős szerepe volt Józan Miklósnak a Misszió
h~ lé.t,:s.ítésében is. 1922-ben, mint a CsonkaofSzá-
9.1. Unllanus Egyházkör vezetője egy bizottság élén 
tajékoztalta a dr. l. C. Cornich vezette, az erdélyi és 
magyarorsZ:ág! .unitáriusok sorsat tanulmányozó 
angol-amenkal blzottsá90t egy Misszióház létrehoZá
sanak fontosságaról. Javaslatának realizálására vá
sárolták meg 1923·ban az akkori Rákos utca 3. 
szám alaIIi épületet a Misszióház céljaira. 

Az egyházi propaganda céljából létesItette Józan 
1922-ben az Unitárius E!rtesft6 c. lapol, melynek éve
ken keresztül főszerkesztője volt. Az 1922. június 15-
én megjelent lap beköszöntője - mely Józan lelkészi 
programja is volt - Igy han9zott: " ... békés együttmŰ. 
ködésl óhajtunk a többi egyházakkal s az egyenlő 
elbánás, kölcsönösség és viszonyosság elvét han
goztatva, nem csak az országos törvényre hivatko
zunk , hanem a krisztusi szeretetnek örökkévaló ér
zésére ... Ettől várjuk és reméljük a felekezeti béke 
és összhang helyreallilasát az egész vonalon." 

E program alapján veti részt Józan - többek között 
- az angyalföldi református templom fölszentelési 
ünnepségén (1933): a Keresztény Ifjusági Egylet 50 
éves jUbileumi ünnepségén (1933); Hódmezővásár
helyen a Bethlen Gábor Szővetség kulturestjén 
(1934); a Református Konvent Kálvin ünnepén 
(1936); Majláth Gusztáv Károly katolikus püspök te
metésén (1939); a reformáció Vigadói Emlékünne
pén (1940); stb., de palástosan jelen volt a Szent IsI
ván napi körmenet résztvevői közölt is. Előadást tar
tott Papán a Református Nőegylel Kultúrestjén 
(1934); üdvözlő beszédei mondott a Bethlen Gábor 
Kör 10 éves jubileuman; felolvasott a balassagyar
mati Református Konferencián (1g34); imát mondott 
a Protestáns Diákszövetség Konferenciáján (1937); 
stb. Jelen voll a koronaőr·valasztáson (1933); a Fa
luszövetség 11. Kongresszusán (1933);.a .Kőrösi 
Csoma Sándor emlékünnepen (1934); a VitéZI Rend 
avatóünnepén (1936)· az Akadémia Buda felszaba
dftása ünnepén (1936); a lanftók Eö~ös ünnepén 
(1938)· a Magyar Honvédség kolozsván ünnepélyes 
bevon~lásán (1940. okt. 15.); stb. a fent fel.sorolta~ 
csak kiragadott részei társadalmi szerepléseme.k, hi
szen budapesti lelkészi szolgálata 40 esztendejének 
ilyen irányú részletes bemutatása túlhaladná Józan 
Miklósnak e lapbani bemutatását. 

Józan az I. világháború után, 1925·ben jele~ volt 
az Amerikai Unitárius Társulat ~s a Sri! és Külföldi 
Unitárius Társula! 100 éves jubileumi unneps~~n, 
ahol három és fél hónap alatt 67 helyen préd!kalt. 
Me látogatla a prágai Szabad Egyházat, é~ ,elen 
volt

g 
1927-ben a Haladó Keresztények_ prágai Nem; 

zetközi Kongresszusán. 1928·ban korutat tett a 
Egyesült Államokban. . 

Az unitárius propagandát szolgálta az Egyh~ZI 
Könyvtárral éppen úgy, mint a közke~ellségnek o~ 
vendő rádiós islenliszleleti szolgálataival. 1936 é 
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1941 közön 22 alkalommal közvelllette a Rádió egy
házi beszédeit. 

Nevéhez fűződött a Duna-Tisza menti Egyházk6r 
élelrehlvása (1902), melynek előbb esperesi, majd 
1920.101 püspÖki helynöki vikárius liszlségél löllöne 
be. 

1926-lolla9la voll a Felsóháznak. 
Mini kora jóképzettségü és kiváló mOveilséggel 

rendelkező embere, kivette részél az irodalom mun
klllásébol is. Önálló munkái ,A kereszténység és a 
szociális munka" (1906): ,A protestantizmus /eendr5i 
a nemzeti egység meg/erem/ése érdekében" (1928): 
,A fejedelem és pepja" (1940); ,Ara/ás" (1943): 
.. Szem/ól szembe" (1944) elmen jelenlek meg. 

A már emlftett, 1922·ben megindllott Unitárius Er
leslló c. Iap 131 egyházi jellegú elmélkedését, be
számolójál és egyéb cikkél, az Unitárius Egyház c. 
lap 20, az Unitárius Szószék 2 tanulmányát közölte. 
A Keresztény Magvelö 15, az Unitárius Naptár l , a 
Nők Világa l és a Fiatalság Barátja 2 eikkét adta 
közre. irt még az Erdélyi Szemlébe, a Magyarság és 
Vallás e. lelkészk6ri kiadVányba (1942), Péter Lajos: 
,A székelykeresztúri Orbán Lajos gimnázium 150 
éves emlékünnepe" c. munkába (1944), valamint az 
Abrudbányai-Ferencz: "Egy Istenünk, egy ma9yar 
hazánk" e. kötetbe. 

A bécsi döntéssel ismét két részre szakadt UnitiHi
us Egyház hiveinek jelentős része Dél-Erdélyben, 
román fennhatóság alatt maradt. Ezeknek lömeges 
Észak-Erdélybe ,,menekülése" ismét fe iborItotta az 
egyházi élet egyensúlyát. Az azelötti ún. Csonka-or
szag területéről Erdélybe visszatérő és a Dél-Erdély· 
böl Észak-Erdélybe távozók a kolozsvári központú 
erdélyi Unitárius Egyház hiveinek lélekszámat gyara· 
pilották. Józan püspÖki tisztsége gyakorlása ban e
zeknek vált legfőbb lelki gondozójává. Ugyanakkor 
végezte az egyházi kózigazgatás nem minden ne
hézség nélküli irányitasat. A német megszállás évei
ben távol maradt minden szélsőséges politikai moz
galomtól. Bár az orosz megszállást követő zavaros 

időszakban félretájékoztaton ifjak bántalmaztak. ez 
nem akadályozta meg abban, hogy élete hatralévő 
szakaszában is a krisztusi szeretet szószólója le
gyen. 

Eseményekben és alkotásokban gazdag élete 
nem maradt elismerés nélkül. HIvei megbecsOlésén 
és szereletén túl közéleti munkásságát fe/s6Mz/ tag
ságga/ (1926), a TESz Szövetség keresztjével 
(1930) és a Magyar Érdemrend NagyksrssztJévsl 
(1943) ismerték el. Egyházától a legnagyobb elisme
résben részesOlt: pusp6knek valaszlották, 

Püspöki tisztségét 1946. január 4-én bekövetke· 
zett halaláig viselte . 

Ma emlékét elsősorban a budapesti egyMzköz
ség őrzi. Nevére 1941-ben -tanulók segélyezésére 
- alapitvány létesült, 1942-ben megfestették arc' 
képét, 1950-ben mellszobrát a Tanacsteremben he· 
Iyezték el. 1998·ban a lakitelki Népföiskolán rende
zett Unitárius Emléknap keretében (áprills 18.) dr. 
Sztankóczy Zoltán egyháztanacsos alia ,,Józan Mik
lós budapesti pOspÖki helynök és a hazai egyház új· 
jaszervezése Trianon utan" clmú munkájában alHlott 
emléket a nagynevO püspöknek. 

Józan Miklós nagysága Egyhazahoz való viszo
nyában mérhetö le. Ha azt vesszük figyelembe, hogy 
a budapesti egyházkózség lelkésze és a Duna-Tisza 
menti egyházkőr espereseként a Magyarországon 
élo unitariusokat egyhazba tömörltette, elismertette 
jogi és közélet i téren az Egyház létezését, az unitári· 
us értelmiséget bekapcsol ta az egyházi élet vezelé
sébe, mélyiteUe a külföldi unitáriusokkal kiépltett 
kapcsolatokat, céltudatossága és nyfltsága biztosI
totta egyháza és saját tekintélyét, akkor méllán sorol
hatjuk az Egyház nagyjai közé. 

Örök nyugovóra a házsongárdi temetö Fekele slr
kertjébe helyezték. Slrkövén ezek a szavak olvasha
tók: "Mi mindenüt! otthon vagyunk, mi mindig haza
megyünk." 

Kelem en Miklós 

Unitárius Egyházjog 
ru. ,.általános rendelkedsck" után a MUE Szervezeti 

'nlrvénye sorra veui az Egyház jogint.é~ményeit, és az 
,alulról épitkeds" elve alapján eltlsUlr IIZ egyházkötség
gel és annak halÓságaival fogllllkozik (Sz1'v ll. rész). 

Általában az egy megh at ározott közigazgatás i t e
rületen la kó unitáriusok alkotnak testületileg sur' 
vczkedve egyházközséget. Az egyházközségek lehetnek 
anya-, társ-, szórvány- és leá.nyegyMtköuégek. 

A Magyar Köztársaság teTÜletén lakó minden, magát 
unitáriusnak valló magyar állampolgár tagja lehet vala
melyik cgyházkömgnek. 

Új egyházkömgek alakulásához, a meglev6k társulá· 
!!ához, általában az egyházkömgi jellegnek és viszony
nak a módOllftásáho'l. az. Egyházi F6tanáu hotzéjárulása 
nlik$éges. 

Unitárius egyh ázk özségi tag a~ a megkeresztelt, 
nagykorú személy, aki az unitlirius egyház hitelveit és 
a~ ezekbo:! fakadó erkölcsi elvcke~ magára nézve köte· 
lez6nek ismeri el. és az egyházközség fenn\.llr tásá
hoz anyagilag illó' mértékben hozzéjárul. 
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Az egyh ázk özségi tag jogai: 
_ az egyházi ti aztségvisel6ket megválasztani, s azok· 

nak szabályszer(! hivatalos szolgálatát igénybe venni; 

_ az egyházi intézmények jótéteményeit é lvezni; egy· 
házi tisztségekre megválllsztani; 

_ vallásügyi, illetve egyházi jogai sérelme esetén mll
gának II fennálló Wrvények értelmében védelmet és jog· 
orvoslatot keresni. 

Az egyh ázköuégi t ag kö te lességei: 

Val1áaos és ~I .. ~"I,,!'."' 
részt venni; II~ 

taní; gyermekei .,,;;~;; öl~,;:~~;"I~ 
a fennállÓ egyházi 1< 
teletbcn tartani; ::::-: i felettes 
hatóságainak 
Thvékcnységé~ az egyházközség maga szervezi és igaz

gatJa az egyházközségi hatóságok és tisztségvi$eJo:k 
útJán, az egyházi fo:halÓság felügyelete alatt. 

I 
\ 

r 

\ 



I 

\ 

I 
\ 

Egy h ,b;köuélfl halóaAjfOk: ~ kll!gyuljls 1'3 ft keblitll 
n~C$, 

~;gl'hl$.&köz.ségi lin.15o!lfViI,,~J6k:." I c lk ~8l. IIZ ",nek. 
\cz.<r. Il gQndnok, /I ~n1:UiroJl. II kcbhtMni\esosok. R ./Cg)'
l ll. ,,~cgyMzfi . 

A kllzgydl~~ 117. I'gyhAzköZ~1! $1.cn'c7.eMben Icj(főbb 
1", lnr<)~.nl h o7.ó é_ IrÁnyí tó h atÓSÁ,. Ebb61 követke: 
zIk: JOG'" "-. köu,le8~ge III egyh!b:ko7.~g \'RlIunennyt 
! 1 8z\..8égv,~I6jét ll. 87.~"",·é~ !>esú",,}IUltnl. 

Fehlgydctét "7. E:gyhát.i l{ép,-;scI6 "'mác~ é~ fil Egy
lubi F6t.nnAcs gyllkoroija. 

Az ellyh á:r.községi kÖ:':llYÚlés e lnöke egyh ll.ú 
,'észrö1 n lelkcs:r., v ilági rélll.röl II f(O ndnok. A kllz
llyuMs é"j rendes IIMzejö"eteló.t nu\rciu~ 15-;g kell meg
tmlan;' de rendlúv(lli e8Ct~n IS öSSlch1\'hat6. 

A kozgyulós halározlllképcs. ha II w.gok fele jelen van. 
Illi niJlC$jelcn II tagok egykettede. II kbzgyalést meg kell 
isnlétclni . Erre II 1llcgjclenl<!k többségi (SO%+1) hlltám
~(t{lI l1l nlti~1I Icgko,.~bblln lt2 órll mulw.n kerulhet sor, és 
ez esetlJcn II megjelentek Il'l.$zlhnárll tekinlet nélkul II 
kbzgyiill'$ hat~rozlltképessé \'álik. (Ez~ R köruhnl'nyt a 
rneghi\'óblln kbzőlni kell.) 

A közgyülés hntÁskörébe t"rtozik: 
a ) a lelkész és az ének\'ezér mCg\·álautása. dijlc\'eWk 

lIlC'gálll.p.tása 1"$ az Egyházi Képvisel<i Tanács elé ler· 
jes1,tése jóv~hagy~s végcu: 

bl az egyházközségi gondnok, ~nzw.I'O!I,jegyzó, a keb· 
litan~C80S0k és az egyházfiak ml'g-.'álantáSll. A ,'álas;r;· 
tolt tisztséG"iselök a kozgyiilésen fclesk.lsznek. lia a 
meg-.·álluI7.tott nincs jclen. tőle II legközelebbi keblitaná
csi ulésen veszi ki II lelMsz az e$kiit. 

cl Az Egyházi Fótanácsbll kuldendó' kép\'iscIÓlnek 
lIlegvála.szt4sa: ezek mcgbízólevelének kiadmAnyozáSII; 

dl hatArozathozlltlll cgyhá1;köz.'léb"Í ingallim eladása. 
",18árlá$a, csere-szerz6dés. kölcsön\'óU-1 Ulrgyában a 
kölg)'Úlés elé terjesztett javaslatokról. E haUlrozRtokat 
jÓ"áhagyás ,'égett a7. Egyházi Kópvisel6 Tanács elé kell 
terjeszteni: 

el határozllthoUltal a gondnok, illelve R ~nzu\.ros 
által kés7.Ített és a kebliumács il-ltal véleményezctt óvi 
zlÍl'lIzámadásról és költségvelésról. 

tu egyházközségi közgyülésck jogában áll a gondnoki 
és a pénzlál'Ol!i tisztséget egyesíteni. 

Az egyhálközségi kózgyüMs hlltál'(lZatll ellen felleb
be~ni lehet az Egyházi Kép,'iscl6' Tanácshoz. nu\&Odfo
kon M. EgyhlÍzi Fö't llnácshoz. A fcllebbcz~s II kÖ7.gymé· 
sen szóban bejelentendö', és 15 napon belül irásban indo· 
kolandó. A másodfokli fellebbezéseknéla 15 napoa hau\.
rid6' az ell6fokú halározat kézhe~\'ételéttn U1Í.mit. 

Kcblitnnács (Presbiterium domcslieum consistori· 
"ml 

A keblitanács az egyházköz~g elsőfokú igazgatás i 
és \'égTeh".itó hatósága, Tev~kenységéró'\ köteles a 
kÖ7,g7ülóanck beszámolni. Jogll. ÓS kötcles~ge IJcSZ1Í.mol
talm az egyházköz~g valamennyi tiszl.3égvisclőjét és bi
wttaágát.. A keblitanács _ az egyhbkör.sl!g lélekszámá
t61 mgg6en, a megválasztott tisztségviscl6kön kivitl _ a;r; 
Egyházi Képvisel6 Tanács ~ltal meg~llapfLOtt számú 
u.gból áll. 

Keblitanácsosnak az az egyháztag \'I\lasztha16, aki a 
tórvény el6ír:,a fellételeknek megfelel. A keblilanácllOllO
kat .a közgyulés 3 évre válaulja, újrlwálasztha16k. A 
keb!,tanács tagjai jogaikat csak személyesen gy!\korol
hlltJák. 

A keblita.nács negyedévenként legalább egy8wr ül 
~~"' . Elnöke egyházi r észrm a lclktiHz, világi rész. 
rol " lIondnok. 

A Iu!blltlln'CII tet'ndól, 

,,) végrehAjljn a közgyQlés h II. fellJ6bb elJYhb,. hatóQ,. 
guk hlltál'Ozatai t; 

hl t'l'rklldik 1I~ egyhlh'kö&ség vlI.lIhi é. erkölcsi élete 
felett: 

cl 6rkbdik,afelett, hogy az iswntiutelet, (l. kereszwIés. 
a konfim,áCIÓ. 111. úrvacsoraout.l\s, II htl.7.ftIMg megáldá. 
!!ji, II temelés ~~ a;r; egyhá~ ünnepek IIlklllmain a;r; qy. 
házközség lRgtlll az egyház. törvények szerint ve~nek 
rhM, ill. részesliljenek a lelki javllkhlln; 

dl ö'rk&lik afelett, hogy a templom eSllk egyházi célo
kat szolgáljon: 

el gun.doskodik a ,bibliaórák: gyülekezeti Öllszejbvew
Ick rendjóról, valamint egyháZI énokeskönyvok iSmeret
terjeszt6 valláserkölcsi tartalmu könyvek, fi.I~lek wr. 
jeszlése utj~n a hitélet élénkílésérm: 

O gondoskodik II h ozzá fo rduló rászoruló lI:r.e,é
nye.kfÖl, árvákról, bctegekről R kefCllztényi kö
nyörüle t szeUem óben : 

g) elkészíti II dijle\'elek tervezetlil, és awkllt a közgyil
lésnek továbbítJn: 

h) felügyel KZ egyházközség vugyonára, annak ép8~g. 
ben taflására.jövedolmez6ségt\re, gyllrllpllásAra, az egy
hh; é pi.iletek karbantartására, IIszük~ges biztosítAsok 
megkötésére, NyitvánlllrtJa /IZ egyházközség mindenko
ri vagyoni lwlyzelél, és a közgy(1!éscn ar. indokolt clt'.iwr
jcszléseket megteszi; 

il évenként máreiu! IS-ig 2-2 példányban '·élemén.ye
z~88el a közgyiilés elé terjeszti /I megel6'zt'.i óv gondnokí, 
illetve ~nztArosi zárS7.flm1l.dást, vIllamint a követkczt'.i 
óvre elökésdtett költségvetést; 

jl ingllllan tulQjdonjogának megszerzése, elidegonílé
!IC, "Ill/lmint uj épulet ópít6se, val.'Y r6ginek nagyobb 
mérvü átalnkítása alklllmávlll - az egyhl!>.; főh1lt6ság 
és RZ illetékes polgári hatóság engedélyét beuerzi; 

kl 11.2. 1I.lnp(tólcvelek, illetve adománylevelek eredeti 
póidánYRit megőrzós vógeit felte rjeszti IlZ Egyházi K6p· 
viselő Tanácshoz; az egyházköuégnél hitelell másola~ 
marad: 

II gondoskodik a vizsgál6szék I.!I.gjainak elszállásolásá· 
ról ós ellátásáról: 

ol) szerzl5dés!II!l felfogadja II hllfangowt, vll8Y temp· 
lomgondozó~, s felügyel. hogy híven és lelkiismeretesen 
végozzék munkájukat. 

A kebliumácsosok vagyonilag felelősök mindAzokért 
II károkért. melyek R keblitanács te\'ékenységt\b6l ered
nek. A kárlérllés klltelezetlségo Ilwnblln nem terheli 
azokat, akik II hlll.ároz/lLOt ft keblit.amlcsi illéahen elle
nczték, 8 ezt jegyz6könyvbe vétetlék, 

Az egyházközséget az egyhá;r;; és a polgári ~st6ságok 
el6tt a keblitanács elnllkoi együtt vagy kiJIlln-kulön ké p
visolik: az egyházközsógct szükség e!ll!tlin .a kebli.tanács 
által encl megbízott kebHtanác!lCs is kÓpVt80lhetl. 

A kebliLllnáclI hstál'OZaLll ellon ft fellebbezési suindék· 
nak a gyil1ósen szóban történt'l' bejclenlé80 e1!l!té~ 15 
napon bolül lehet !ráabun _ indoklás.sal - fel1ebhezm, cl· 
s6fokon !It egyházközség közgy(lléséhez, másodfokon a~ 
Egyházi Képvise lö' Tanácshoz, harmadfokon az Egyház. 
Ft'.itnnácshoz, ugyanC88k 15·15 napon belül, 

A kcblitanács állandó vagy alknlmi (ad hocJ.biz?t!litI· 
goknt szen'ezhet a gazdasági, n szociális, a nl1SSzlÓt és 
egyéb fcladalOk ellátáaArll. 

Or. Uirlncz t:rn6 
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A Napfogyatkozásról utólag és másképpen 
Mire olvasóinkhoz eljut a lap, mindannyian túl

leszunk II felfokozott érdeklődésen, ami az évezred 
utolsó Napfogyatkozását kísérte. Van aki látta, 
VIIIl aki nem, mert néhány helyen derűs volt az ég, 
máshol felhőK takarták II rendk{viili égi jelenséget. 
Felejthetetlen lehetett az élmény a látók számára, 
pmikor a Nap, az élteM és fényt hozó pár pen:nyi 
sbtétség után újra teljes fényében és melegében 
ttlndöklött. 

A nagy Napfogyatkozást megelőzően sok min
dent hallhattunk. Asztronómusok, asztrológusok, 
jósok, klilönböző vallások világvége-hirdetői mind 
másképp várták és értékelték az eseményt. Egy 
dologban mindannyian megegyeztek, abban, hogy 
II sötétség eltakarja II világosságot. Nem kell ehhez 
komoly asszociáció, hogy megértsük II jelentését. A 
Nap többek köz.őtt tudatos énunk jelképe is, a 
Hold amely eltakarta, a tudattalané. Nem akarok 
pszichológiai elemzésbe kezdeni , hogy ez mit je
lellt , de azt hiszem, kezdi már az olvasó érteni. A 
tudatalattink mélyén található mindaz, antiról 
nem tudunk vagy nem akarunk tudomást szerez-

ni. Mi unitáriusok hiss;z;ük és valljuk. hogy lsten 
~zabad. a~ratot ad?tt nekünk embereknek, hogy 
Itt e foldl életben IS megteremthessük lsten or
szágát. Hallgatjuk a rádiót, nézzük a televfziÓL él 
elborzadunk. Már megint háború, természeti ka
ta~ztTÓfák, pénzügyi válságok, csalások, rablások, 
gyllkosságok. ts most nézzúnk szét közvetlen kör
nyezetünkben, munkahelyünkön, családunkban 
és végül né;z;zünk ő'súnt,én önmagunkba isi Nem 
ugyann;z;t a növekvő' ;z;űr;z;avart látjuk ott is? Biztos 
hogy Isten országa felé megytink?! Nem csapott.~ 
át a szab.ad akarat szabadosságba és akaratosság_ 
ba? MelYik énünk kerekedett felül? Úgy gondolom, 
a felelet a kérdésre egyértelmű. 

A választás még mindig rajtunk múlik. Istentől 
kapott lehet6ségilnkkel pTÓbáljunk élni, és ne ki
csinyes emberi gyengeségeink mögé bújjunk el, 
mert a felelősség a miénk. A felelősség a Földért, 
az utódainkért, és az emberiségért. 

Bencze Franeiska 

Világvége vagy újjászületés? 
1999 évét éljille Szépen kerekednek már a 2000-

es év nullái, jelezvén azt, hogy nem akárnti vár 
reánk, hanem egy ritka e;z;redforduló. Ahogy min
den korábbi kerek dátumnál, akár csak századfor
duló is volt az, újra erősödik bennünk a balsejte
lem, 

Mit hoz az ismeretlen, mit higgyünk a jövendölé
sekró1? Felszaporodni látszanak a jelek és ómenek, 
beteljesülni látszanak a jóslatok, amik kétségeink 
közt legkevésbé biztatást nyújtanak. 

Megmondta Nostradamus, leírta a Biblia és a 
számtalan ősirat, hogy valami mostanában válto
zik, valami véget ér. Látók és próféták hirdetik a 
végitélet közeledtét és a megmenthet6 kiválasztot
tak kiváltságaihoz vezető helyes utat. 

Az 1999-es év, csakúgy mint a tavalyi, valóban 
katasztTÓfáktól terhes. Mintha megsürűsödtek 
volna a tennészeti sorscsapások, mintha valóban a 
tizenkettedik órába léptünk volna. De valóban ret
tegml.nk kell mindezekt61? Nem lehet, hogy csupán 
saját félelmeinkkel né;z;ünk farkaaszemet? 

Ha így is van, a veszélyek mégiscsak kézzelfog· 
hatók. Napjaink döbbenetesell pusztító erejű kato
nai arzenálja és a környezetszennyezés sosem lá
tott mértéke minden józanul gondolkodó emberben 
a reális fenyegetettség érzetét kelti. Új vírusok és 
beteg5égek jelennek meg, robbanásszerGen nő a;z; 
emberiség léleks;z;áma, mikilzben rohamosan fogy
nak bolygónk meg nem újuló nyersrmyagkésdetei. 
A tudományos felfede;z;ések aggasztó távlatokat 
nyitnak a gént.echnológiában, és az exponenciális 
tempóban fejlődő s;z;ámítástechnika is ismeretlen, 

16 UNITÁRIUS ÉLET 

akár rémiszt6vé váló jövővel riogat. A mGholdas 
távközlés és az Internet globális hálójában napra 
készen szemlélhetjük az aktuális katasztTÓfák és 
tragédiák sorozatait, a szórakoztató filmekben 
pedig egyre több a legprimitívebb ös;z;tőnökre ható 
tartalmatlan és tanulság nélküli erőszak. 

Mindezt látva szinte beletörődően sóhajtunk fel 
_ igen, a;z; Apokalipszis lovasai közelednek. De 
vajon nem éppen a beletörődés és a szükséges opti
mi;z;mus feladása visz minket egy rettegett jövő 
felé? A megváltoztathatatlannak hitt végzet mint
ha magától kezdene megvalósulni, holott nyilván
valóan saját gondolatainknak és a;z; abból eredő 
tetteinknek következménye lesz az, ami reánk vár. 

Mindezekr61 egy régi, kínai mese jut eszembe. 
Volt egy város hajdanán, ahol az emberek köwtt 
egy furcsa legenda élt, Úgy tartották, hogyha a 
város főtetén álló kőoroszlán szeme egyszer vörös
sé válik, mindnyájukat özönvíz pusztítja el. Egy
s;z;er a városba vetődött két tréfacsináló diák. 
Ahogy a történet a fülükbe jutott, elhatáro;z;ták, 
hogy megrémítik a város lakóit. Egy éjs;z;aka fel
más;z;tak a szoborra, és vörös festékkel festették be 
a;z; oros;z;lán szemét. Ahogy a szobor szeme vörösre 
vált, a várost hatalmas özönvíz pusztította el. 

Miért idézem mindezt? Mert a jóslatok sokféle
képpen válthatók be. Az idézett mese bet~ljesulés~ 
egyszerre misztikus és eszközéhc:n mégJs. pr6.zal. 
Köznapibb példával élve, ha valakinek a;z;tJósolják, 
hogy belőle geuerális les;z;, akkor ebben a hitben 
éppenség miudent megtehet azért, hogy valóban 
generálissá váljék. 

, , 

• 

,. 



A jbvendölések vnlóságosságll azonban más 
módon ;s ignz lehet. Vannak olylln események, 
nlllelyeket nem lehet s~álldé~oltan l~trehozni. nem 
lehet logikusnIl me!lósolm. még'ls megérezhe
tök. Ilyenek például a várntlnn természeti ~ataszt. 
J'Ófák. II közlekedési balesetek vngy más kIszámít· 
hat:ltlnn sorsesemények. Korunk legnagyobb meg· 
ismerési távIntnit sejtető tudománya, II kísérleti 
pllmps1.ichológill világosan bizonyftjll a1.t 1l1. embe
ri képességet, amit cgyszeriien lIlo;-génésnek vagy 
jov6én:ékelésnek nevezhet~nk. Mmde',l e~~r?en 
mííködik egy olyan észleléSI forma, amI a kozeh és 
távoli jövő eseményeit vetíti előre, újfent hnngsú
Iyozoltlln olyan esetekben is. amikor azok megtör
lénte a jelen áUapotáb61 logikai úton kikövetkez
telhete tlen. 
Ajovőérzékelés ténye mintegy azt sugallja, hogy 

a jövő meg van Irva. vllgyis végső soron nincs mit 
tennünk, a dön tés felelőssége nem a mi keztinkbcn 
van. A helyzet ennél bollyolultabb, és egyben re
ménytelibb is, hiszen ha belegondolunk, egy-egy 
megérzett jövőbeli eseménybe eloorzetullk a lapján 
bcavntkozhatunk, adoU esetben pedig meg is szün
tethetjuk. Ha például valaki azt álmodja - az ál
mokban ugyanis pamnormál észlelések sokkal a
kadálytalanabbul jutnak kifejezésre -. hogy más
nap autóút ján baleset éri, akkor azzal, hogy nem 
ul autóba, tulajdonképpen megszünteti a megérzé
sét kivált6 okot. Ha viszont az esemény nem kö
vetkezik be, akkor vajon mit érzett, mit álmodott 
meg példank alanya? 

Ezt a képtelenséget a parapszichológiában 
bea\'atkozasi paradoxonnak nevezik, aminek felol
dását az jelenti, hogya megvalósuló jövőt illetően 
választási lehetőségeink vannak. Közösjövőnk ala
kulását illetőcn igen találó és elgondolkoztató ha
sonlatnak tekinthetjlik a nálunk is vetített, Ön 
dimt cím(f televíziós sorozatot. Szavawnk és cse· 
lekszilnk. Az írás alapmotívum.1t jelentő lehetsé
ges világvége nyilvánvalóan mindenkit érint, igy 
megérzéseink és céltudatos tetteink is közösek kell 
hogy legyenek. Ennek megfelelően - jól felfogott 
koWs érdekünkben - é rdemes megismernünk a 
cselekvési lehet6ségeinket is. 

Szó volt eddig az el6'érzetekr61, amik valóban 
tükrözhetik a jövő tragikus verzióit, és s1.6 volt 
arról is, hogy választani mindig lehet. Az önbetel
jesítő jóslatok azonban nemcsak a konkrét cselek
vések által válnak valósággá, hanem a gondolat 
mágiája által is. Szintén parapszichológiai megfi
gyeléseken alapuló tény, hogy tudati elvárásaink 
folyamatosan hatással vannak környezetünk vé
letlenfolyamataira. Ahogy a híressé vált kockado
Ms kísérletekben is az eredmény befolyásolhatóaá
~át állapították meg, ugyanúgy _ ha észrevétlenül 
Is - alakítjuk magunk körül a dolgok kimeneté t . 
Ha belegondolunk abba , hogy mennyi véletlen sze
repel akár a fizikai rendSzerek ponto" állapotát 
meghatározó részecskeszintű folyamatokban vagy 
akár egy egyazeTÜ emberi cselekvéssorozatban is 
~zt láthatjuk, hogy a világ _ mlltematikailag kife: 
Jezhet.et!enül S?k - lehetSéges állapotának alaku
lását mmtegy Irányituni képesek a tudat elvárá-

sai. Ez a. megállnp.rtás már nem áll meSS1-C például 
n buddhIzmus máJá rogalmának lényegét81 . 
nttől , hogy a magunk körül tapasztalt világ':a~~~ 
a tudatunk á ltal teremtett káprázat, illúzió. 

Ez a~ illúzió vágyainkat és félelmeinket tük ... 
egy .ónási közös álomhoz hasonlóan val6aágk~~i. 
me!lelenítve tudatunk képeit_ Azonban ha á 
buddhi1.~u~t idé~tük, érdemes sokkal alnp~t&~ 
filo~filll sZlllte.n IS megvizsgálni a világvége fenye_ 
gető rém~t. MlutMI ezekben a filozófiákban a vi
lágnak limes kezdete, ugyanúgy vége sem lehet 
IO,vábbá n~iután n világ nem hely, hanem _ az eM: 
zőek a~apJán értve - tudatáliapot, fizikai értelem. 
ben sZI',ltén nem elpuszUtható. AIlIÍ a tudati lét és 
a tudatI élmény szempontjl'lból igazán fontos, az n 
v?gyakból fakadó szenvedések mcgszüntetése azt 
vlsz~nt - vagyis a félelmeinket és fájdalmainkat _ 
meglnt csak a gcircsös tudati ragaszkodások szülik. 

Egy kínai mondás szerint .,rniel6'tt elindulsz a vi
lágot megváltani, járd kónil háromszor aházadatH. 
Valahogy igy vagyunk mi is a világvégével valami 
olyasminek látjuk, ami másokon múlik: valami 
sokkal többtó1 fé lünk, mint amit megélni képesek 
vagyunk. A történelem évczredeiben mindig is há. 
borúk tomboltak, tűzhányók törtck ki és járványok 
pusztftottuk. A történelemben eddig még mindig és 
mindenki meghalt, meghalni egy életben pedig 
mindig csak egyszer és egyedül lehet. Ha egy száz
milliókat elpusztftó lIukleáris háború söpörne 
végig a Földön, a szenvedések akkor sem szorz6d
hntnanak tovább az egyénben annál, mint amit 
egy ember elviselhet. A félelem és a szenvedés 
mindenkor sajállelkünk betegségének tekinthet6. 

Mindezekkel nem azt kfvánom sugallni, hogy 
nincs értelme reménykedni vagy tenni egy jobb jö
vőért, éppen ellenkez81eg. az egyén fel el6sségére 
kívántam felhívni a figyelmet. A világ sorsát akar
va·akaratlanul kollektíven irányitó személyisége
ink összetevői ugyanis általában éppen saját ma
gunk számára ismeretlenek. Márpedig az önmagá
ban jelentéktelennek tűn6 egyéni h~lamok állnak 
össze történelemfonná16 erové. Bennünk él az a 
lelki békétlenség. ami testet, esélyt, eszkózt és be
leegyezést biztoslthnt a pusztuláshoz. A sötétség 
szörnyei napvilágm kerülve semmivé válnak, .11'
nyéklényük csak a nem tudás homályában létezik. 
Ismerni kell a veszélyt, de nem kell a remulet bű
völetébe esni áltllla. Az ördög falm festése ugyan· 
olyun tömegesen mílvelt teremtő mágia, mint ami
lyen egy békésebb, boldogabb világ elképzelése le
hetne. 

Az ezredforduló, az augusztusi napfogyatk.ozás 
és még rmnyi minden a beteljesü!ni hits~ó Jelek 
közül vIllóban valaminek a végét Jelezhet!. Véget 
és kezdetet egyaránt, hiszen a kettő egy és u~an
az, lehet6ség az újjásztileté~re. Hogy IInlycn 
módon kell továbblépnie II vdágnak vagy akár 
s~át magunknlIk, r~tunk múlik. ilI i döntünk be
látásunk szerint. tettel és gondolattal, együtt és 
külöu-külön. 

p"ulinyi Thnuls 
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Gyermekeknek 

KedVes Gyerekek! 
Végre in a nyar. elkezdődött a valdlció. Vé!lre addig al

halUnk. ameddig akarunk, este nem kell ko.an lelakOdnl, 
's még kirAndulhatunk, u\azhalunk IP,. Mindannyian készü
HI nk valahova. Van aki a nagyihoz vidékre. van aki a Bala
lonhoz igyekszik, és van akinek killfőldre ls sikenll eljutnia. 
Mindenkire szamos érdekes kaland vár. Talán csak az a 

• 

A pillaJ'lQó Igy: 

rossz, hogy barlItalnkat. osztálytársainkai nem vihetiilk IT\II . 
gunk1<al. A kapcsolatnak azért mégsem kell megSZakadnia 
hiszen Ozenelel mindig. mindenhonnan, mlndenldoek Lellei 
kakleni . (PI.: e-mall,posta. postagalamb. jelz(lrakéta, fast_ 
jelek ... ) 

Nem csak mi emberek, hanem a minket k6r())vev6 ler. 
maszat is Ozen. A virllgok példau\ Igy teszik: 

• 

, , 
mU\cnJc;.k. 

"nV" ',.: .... i , 
Ol",. rot.... • 

• J.~.;'(lrd.. '$iI',,,, """."f" ve U""! 
J(" voQ.c,. '!If 'It .. ,.,.- ~,)(tIfIt. t4w. 
o.. ..... '., ~ ..... a! ... ,t"""'""'~ 
AA-d"t. WlWW ..... ! It 

KOldeni is tó Ozenetet, de kapni talan még jobb. A képen két olyan férfit lattok, akik Istentől kaptak Ozenetet. Pr6baljálok 
meg kitaiaini. kik ök! 

Uunet.t. 

" .' ,"ok., pillants unk bele az Ozenelekbel Ezek segítenek megérteni, hogy miM Iródon a Biblia: 

IZRÁEL GYERMEKEINEK (Az Dzenet persze nekOnk ls szöll) 

Húz.zátok at az Y-kat miközben olvassatok, és igy meg
fert1\etrtek az Dzenetet. Az. 5Mózes 6.4-9-et elolvasva még 
t6bbet tudhatsz meg az Dzenetrö1. amely a Föld minden 
emberének egyformán szói. 

Több mint ezer Mel ezelőtt Pál apostol Irt egy levelet 
nmóteusznak, de nem magyarul, hanem gOrOg01lrta. Néz
zétek. In egy rOvid részlet belőle: 

• • 
;:.a"!- ~!"''f~ \hÓ!nuGTOf 
, ' ..,.".~ .... '" .. O~ 
G~Ó"'-Gw.IK.~t"···~ :r-~, , , 
e~vc'9~ "', 'If~! tA'8 J'OV, ~f<'l 

IUGl'/\'Jrf O{ T"" dILotV' T~'v 
1,1/ Sl\U.lO CX:~'!l 

Ha klvllncsi vagy az Ozenetre. akkor elolvashatod azt a 
2nmóteus 3,16-ban. 

Nagyobb testvéred. szDleid biztosan 
Biblllllól. Mutasd meg nekik ezt a rejtvényt, 
meg agyOn megoldanil Ha szOleldtöl kérsz 
lalan sikenll egyedOl is megoldanI. 
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Melyik a helyes valasz? 
l . Melyik vallas szent könyve a Biblia? 

aj iszlám bj keresllénység cj zsicló 
2. Hány könyvb(il élló gyűjtemény a Biblia? 

aj 66 b) 49 cj 130 
3. Milyen nyelven Iródtak az Ószövetségi könyvek? 

al angol bj héber cl oszt jak 
4 . Kik (rtak az újszövetségi könyveket? 

al evangelisták és apostolok 
b) szerzetasek és apacák 
cl Arlsllotelész 

5. Mi volt a négy evangélista neve? 
al Mérton. Márk. Lukacs és JlUlOS 
bl Máté, Marie. Lukács és Pál 
cl Máté, Márle, Lukács és János 

Jó mUl'lkál, kellemes időtöltést! 
(Helyes megoldás: l b; 2 a; 3 b; 4 a; 5 cl 
Kéuiilt: /I Go Mead, /Ingat nya/Va hiftankooyv fa/hasz· 

ndfdsaval. 
Szász Adricnne 

, 



_ .. ~~ prole.fán~ "agYOIt. M",' ,I~n, 
_bc>dd,'u, ~.pndlllll'Ú 
mmthn m.b , ... I/ih ,mnl.· 

(Jókai Mór) 

PARTIUM 
irodalmi, művészeti folyóirat 

A folyóirat nenl újkeletű, de néhány éve a Kelet-Ma
gyarországi Szabadelvű ProtestÁns Kör lapja. A szerz6k 
is a régiek, újakkal kiegészulve. Hiánypótló lap a maga 
l>em.'!ben, még országos viszonylatban is. Összehasonli
lásban bármely hasonló kiadvánnyal felveszi a versenyt, 
his7.en a lap szerzői mind bizonyitottak már kötettel. 
V/lgy állandó megjelenéssel. Grafikái modemek és ízlé
seook. Tartalmi felosztÁsa a következőkböl áll: próza, 
líra. hitélet, hírek, tanulmány, kritika, bölcselet, világlá
tás, képromü\"észet. 

Felteheti IIZ olvasó méltán vagy méltatlankodva. de 
pua~ta kíváncsiságból is a kérdést, ha ilyen színvOnR.las 
II lap, akkor miért kell róla írni, miért nem találja meg 
a~ olvasó? Bizony erre választ kell adni. mert nem ma
radhat meg\'álaswlatlanuL Köztudott. hogy az ország 
legszegényebb \'iMk.'!n jelenik meg. é~ ez több oldalról is 
"álaszt ad a kérdésre. Itt az emberek e lőször a kultúrá
tól "oliják ciII pénzt. ha egyáltalán van. Azután maguk
tól. a !.est táplálása, ruház{isa területén igyekeznek apó
rolni. Reménységuk szerint a gyermeknek kell biztosíta
ni minden lehetségest., hogy ők egyszer jobb körülmé
nyek közé keruljenek. A lapnak mégis meg kell jelenni, 
mert his5Z\ik. hogy van rá igény. Szándékosan nem idéz
tem a benne megjelentekböl, mert úgy szeretném, ha az 
ol\'asó bele111pozna. és a maga igénye szerint döntene II 

lap mellett és lenne rendszeres olvawja. Negyedéven
k~nt nem olyan jelentős kiadás. hogy a~ igényes, kultú
nha éhező ember ne tudja vállalni a megvásárlását. 

Álljon itt a cím, amelyen érdeklődni lehet személye
&en, levélben vagy telefonon: Kelet.-Magyarországi Sza
badelvű Protestáns Kör, 4800 Vásárosnamény, Szabad
ság tér 36., Pf. 2. Teleron: 06 45 470-371. 

Beregi 

Beregi unit.irius istentisztelet V.is.ir05n~n,,!nyban. 

Beregi híre k 
Vás:!rosnaménYb.an a p[in~ösdl ünnepkör az Idén gazdag volt 

programokban. MáJUS 22-én. szombaton az EötvÖS-kúriában ka
pott hetyet a gyülekezet. Ezen a napon tMént meg az ünnep!lyes 
használatba véle!e. Keresltelő ls volt. ami bizonyIlia. hogy élttk6-
pes a kicsiny gyulekezet. 

Pünkösd első nap~n Kalmar Sándor ny. rel. lelkts.z 'o'tnllflg
szolgálata tette e~lékezetessé a napot. A klasszikus pünkösdi tör
ténet ala~J:!n buzditotta a jelenIévÖket. hogy figyeljenek lsten lelkt
nek költunk mun~Jkod:!sára. men így lehetünk bátrak a tanlMny. 
sápban. O~lulán NyiregyhWn gyÜltek össze a hIvek, hogy Nyil
ral le.v~nte koc~ontlltlkés.z ig~hirdetéset meghallgassák. Mivel az 
~tóbbl IdlJben lobben.löttek umtáriusok Erdétyb51, így telmerOli a2 
Igény, hogy ezután minden hónap ulolsó vasárnapján együtt legye· 
nek. Hétl/ln Vásárosnaményban volt úrvacsorai Istentlwelet. ame
lyen Igencsak szép summal voltak jelen a hivek. Al 6'11lzede elin
dult munka gyümölcse kezd beérni. 

Az istentiszteletek után beszélgetésre maradtak együtt a jelen· 
lév/lk. Vásárosnaményban lelmerül1 az igény. hogy elérhet~ Id~n 
belül a cig:!nysoron legyen Istentiszteleti hety, ahol a clg~nyság 
egybegyülhel. Ennek pártolól az ifjúsági kör és a Dandos Gyula 
kör, sőt azok ls slÍvükön viselik a telvetett problemát. akik ma mé9 
nem tartoznak az Itteni szórvány gyülekezethez. 

Május 3O-án Ujla Kalmar Sándor szolgáll a gyülekezetben, aki 
arról beszéll a tanItbban, hogy mint e!/lSlÓr ott és ak\(or gyOleke
zet alakult Jézus kö~etésére, úgy ma is elindulhal egy kicsiny csa· 
pat. akik peldaképellehetnek a ma még kíviilállóknak. 

Ezen a vasárnapon 3zIstentisztelet utáni beszé~elfsen elhatá
rolták a jelenlév/lk, hogy ezután minden hónap első vasárnap dél
után együtt lesznek. 

A nylregyházlak pedig a hónap utolsó vasárnapján tognak talál
kozni, hogy Igy épltsék a testvéri kapcsolatol. 

Kis szigetek ezek a csoportOk. de biztos jelel annak, hogy az 
első pOn kösd nem múlt el nyomtalanul az emberek életében, b az 
a szellemiség ma ls képes új gyülekezeteket életre hivnl. 

Minden alkalommal Felhlís SzabDIcs szórvány.gondnok buzdi· 
totta a Jelenlév/lket aktívabb mun~ra. 

lsten aldása legyen az elkezdett mun~n, 

Cigánymisszió 

A Beregben egyre nagyobb érdeJ~Md.és
sej kísérik a cigány fiatalok az ullltánus 
misszi6 ifjúsági istentiszteleteit. 

Mindenkit megfog a tiszta jézusi hit 
emberszeretete és evangéliumi közvetlen
sége. 

Példaképükkel Balázs Ferenccel vall
ják: 

.Jézusban látom az isteni cél megvaló
sulását, világgal, emberekkel, Istennel 
boldog egységben él, benne Istenországn 
megvaI6sult.~ 
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Konfirmáltak utazása Erdélyben 
Az ifjak naplója 

Ebben az évben Kászoni József lelkész úr, 
lU: Unitárius Egyházközösség, az UNIK és II IX. 
keruleti linkomlnnyzat i ház támogatós,ával ismét 
elmehettunk konfirnmndus t-á borbll 'Ibrock6ra. A 
most konfinnáltnkból 6-an és hozztijuk csapódvn 
még 6-ali jöttek el. Igy 1999. június 23-án a Hő
!P'CS Endre utcai templom el6l indultunk egy kis
busszal. A csonmgok betustkoJása utá n mi is elhe
Iyezkedhl.nk és elindultunk 'Ibrockó felé, A busz
ban beszélgettünk . zenét hnllgattunk. Lnssan bár. 
de \'égre eljutottunk Kolozsvárrn, ahonnan a busz
nak II cse.réjél'el egy óra mulva már II szálláson 
rendezkedttmk. Mi, II 9 lány, egy 2 szobás hUtós
ban kAptunk helyet. A fiúk és II lelkész úr másik 
házba kerültek. Este beszélgett tink, majd nyugo
vóra té rt tiuk. 

Másna p II rossz idő miutt vúrosnézésre mentünk 
Kolozsvarra, ahol el6bb egyutt néztük meg a fonto
sabb nevezetességeket, majd 2 óra s~abadidő ala tt 
mi is körbejártuk a várost. Hogy Kolozsvárra el
jussunk két lelkész segített nekiInk. akik egy mik
robuszl és egy Dada-t ve~ettek. A mikrobusz veze
t ője a kolozsvári lelkész: Farkas Dénes, Dénes 
bácsi, a Dada vezetője, a torock6i lelkész: FerenCI 
Gábor a lias Gábor bácsi. A város alapos megnézése 
után hazamenlÜnk \'acsorázni, rengeteget beszél
gel túnk és nevettünk, majd hálózsákba bújtunk és 
elaludtunk. 

Másnap az idő javult. de még így sem volt az 
igazi. Minket ez nem rettentett \'issza, fgy elindul
tunk a reggeli után a 'lbrdai-hasadékhoz. Mikor 
oda-vissza megjártuk. egy retre telepedtünk (közel 
Throckóhozl. bogrács ban fQtt gulyást ettünk, anlibe 
mi hamoztuk a zöldségeket és a krumplit, de n 
megfo~és Dénes bácsira és Gábor bá'- ra maradt. A 
finom fala tozás után és j6izü kacngások közepette 
értünk v i S5~a a táborhelyre. ahol ez a jó hangulat 
késő estig meg is maradt. 

Kbvetkező napon a búvópat.akhoz \·ethik az 
irányt. Aminek a megnézése után még ott marad
tunk. A patakban fürödtu.nk. a parton sza.lonnát 
sutöttunk és magunkat sütleltük a nappal. Mikor 
már mindenki megsült elindultunk vissza a ko
csikhoz. és az autók hazavittek minket a szállás ra . 

Vasárnapi nap egy pihenő nap volt, a nagy Szé
kelykói túra előtt. Délelőtt istentiszteleten vettünk 
részt , ahol Kászoni lelkész úr prédikált. Ennek be
fejez6dése után Gábor bácsi megkeresztelt egy 6 
hónapos kislányt. Ezek \'égeztével átmentünk a 
Throckói Néprajzi Múzeumba, ahol megtekintettük 
a kiállítást. Ebéd után szabad volt a vásár. A lá
nyok (mi) a száUáshelyen mamdtunk és rengete
get nevettünk. A fiUk túrázni mentek. ahonnan 
caak este lO-re értek haza. Látván, hogy milyen 
rúradtak, vacsorát adtunk nekik, majd mindenki 
aludni ment. Az idő már 2 napja egész jó meleg 
volt, de most a hétfÖi kiránduláson sütött a legjob
ban. Ekkor másztuk meg az 1129 m magas Szé-
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kelykovet . Aminek II megjárása valakinek 3 óra 
volt. de volt . aki 2 óra késéssel ért vissza 'tOrockó. 
ra. Mindenki fámd ulIl tért haza, de ha nem, akkor 
is II nap látható nyomot hagyott az arcán , nyakán 
vállain, karján, volt, kinek a hátán is . Ilyen fájdal: 
masan ébredWnk reggel , amikor ugyRnolyan in. 
tenzitással stitött a nap, millt az előző alkalommal, 
így a lelkész l\tral az élen s~abadnapot hirdeullnk 
és egész végig otthon hűsöltünk /is játszottunk: 
17 órakor Ugyall meglátogattuk egy magyar holgy 
panzióját a közelben, de így is végig lustálkodásS./I I 
töltöttük a napot. Este összepakoltuk a csomngo. 
kat , és éjfélkor éjszakai túTára indultunk. Bhon_ 
nan 2.30-ra haza is értünk, és nagy nehe~en 
elaludtunk. 

A mnsnap volt a legrosszabb nap a hétb61. hisz. 
haza kellett jonnünk. Elbúcsúzt\lI\k vendéglátó. 
inktól. Mindenki fáradtan és szomonínn rá~kódott 
hazafelé a buszon. De megegyeztünk, hogy leirjuk 
egy-egy nap történetét, hogy \'isszaemlékezhes. 
sünk II 7 szép napra és hogy másoknak is kedvet 
csinálj unk. 

Sipos Emese Lilla 

* * • 

Székelykő lábánál 
Az 1999-es évi erdélyi J..irándulásunkon Throck6 

vidékét tekintettük meg. így II szálláshelyiInk Th
rockón volt. 1999. május 23-án , szerdán indultunk 
n Högyes Endre utcai templom elöl kis döccen6k 
után, ugyanis a gyülekező 7 órám \'olt kitüzve, de 
miutá n végre mindenki megérkezett , a legfonto
ssbb még hiányzott, a busz. 8 órakor azonban elin· 
dult a 12 fös csoport Kászoni József lelkész vezeté
sével, és 6-7 óra körül megérkeztunk Torockli ra. 
Miután elfoglaltuk szobáinkat és kicsit elrendez
kedtünk, mindenki kórülnézett II ra luban és le· 
fényképeztuk a környezö hegyeket, köztük Torockó 
büszkeségét a Székelykot, melyet hétfön megmász
tunk. 

Más nap, a kissé rossz idő miatt, úgy döntöttünk, 
hogy Kolozsvárt né~~ük meg. Tordán is átmenWnk 
és megnéztilk régi ám gyonyörű templomát, me
lyen meglátszottak az idő es II különböző támadá
sok nyomni de ez tette különlegessé. Megérkez
tünk Kolozs'várra , ahol a város nevezetes látnil'a
lóit tekintettük meg. Először a Brassai Sámuel U
ceumot , majd az Unitárius Püspökséget és \'égül a 
mellette le .'ő unitárius te mplomot. A püspökségen 
megtekintettilk nz unitárius püspökök és a~ e~·
há~at tá mogató emberek képeit valamint címe~lt. 
A híres Szent Mihály templomhoz és az el6"tte ~ 1I~ 
Mát.yás sUIborhoz is ellátogattunk. A házsongnrdl 

-



temetöbe il elmenttink, Il,hol Sra.ssai Sámuel és 
l<riza JánOI sírja elött hszteletunket tettük. A 
rövid szabad program után szálláshetyiink felé vet
luk utunkat, ahol a finom vacsora elfogyasztása 
után élményekkel gazdagon tértünk nyugovóra. 

Szabó Anita 

• • • 

Junius 25-én reggel j6 kirándul6idő fogadott 
bennunket, II számunkra még igen korai időpont
ban: 7 6rakor, Az eget csöppet sem a bárányfelhők
re hasonlító felhőK takarták el, nem volt hideg, de 
mégsem az az idö volt, hogy nyugodt szívvel vehet
tunk volna fel rövidnadrágot. 

A reggeli után egy gyors kupaktanács követke
zett. melynek döntése értelmében: a 'furdai-hasa
dékban tett kirándulásunk után, déli fél l-kor, 
bográcsgulyás főzésére kerUlt volna sor. A rövid 
megbeszélés után, utnak ererltúnk. 

A Tordai hasadékhoz érkezve felemelő látvány 
tárult elénk, pedig még meg se kezdtük a turán
kat. A hasadékba vezető ut egyszerűnek tant, 
amíg meg nem pillantottuk az első fúgg6hidat, 
melynek látványa többúnket elgondolkodtatott 
azon, hogy folytassuk-e a kirándulást? 

Mivel az emberi természet kiváncsi és mi is em
berek vagyunk, érdekelt minket milyen lehet a ter
mészet alkotó erőjének eme csodálatos képződmé
nye. Rövid idő után rátérWnk arra az utra, mely 
átvezetett. minket a hasadékon. Az ut egyre jobban 
elkeskenyedett, olyannyira, hogy a végén már l 
ember is alig fért el rajta. A tura során hatalmas 
kövekkel és néhol sziklákkal kellett megküzde
nünk ahhoz, hogy haladhassunk el6re. Utunk felé
nél járva egy csodálatos vízesésnél találtuk ma
gunkat. Pár perc pihenő után folytattuk utunkat, 
melynek következő állomása egy ujabb fligg6hfd 
volt, mely az eddiginél is keskenyebbnek látszott, 
ám mi .haláltmegvető bátorsággal" jutottunk át 
rajta. Már csak pár szikla és k6 választott el min
ket attól, hogy átérjünk ahasadékon. 

A hasadékon tul egy szép kő- és sziklamentes 
dombságot találtunk, ahol megpihentünk. A hasa
dék egyáltalán nem emelkedik, és mi sem a távtól 
fáradtunk el, hanem a sl:iklák kikerülése és az iz
galmas felfedezések sora merített ki. Viss!afele 
mindenki szeretett volna fényképezni, de a táj saj
nos "nem fért bele~ a képbe. 

Miután visszaértünk a kocsikhoz, 6ráinkra pil
lantva meg kellett állapltanunk, hogy a 112 l-es fő
zéllb61 1/2 3-as lehet csak. Ebédünk elkészítéséhez 
egy Torock6ho! közeli rétet választottunk. A sza
kácsok Kásroni tisztelendő úr vezetésével kiosztot
ták a teendőket: zÖldségpuooláa, vlz- és fahordás, 
terftés. A közösen megpucolt l:öldséget a bográcsba 
tettük, Igy már csak a várakozás feladata mRradt 
ránk. Eközben egy ,J<.edves kis" tehéncsorda csapó
dott .hozzánk, akiket elég nehezen tudtunk elker
getm al. ebédilnktól. Másfél óra alatt főtt meg 

az együtt elkészltet~ gulyás, melyet farkasétvágy_ 
gyal ettünk meg, MIUtán mindenki j6l1akott, ti. ptl.
takb~n megpr6báltuk elmosogatni az edényeket, 
de nuvel nem v?lt J?elegvfz, nem jártunk nagy si
kerrel. Egy röVId Slesta után visszaindultunk kö
zeli szálláshelyiInkre, ahol a napnnk még közel 
sem volt vége, bár ezt már nem részletezném. 

Milló Rebeka 

• •• 

A búvópatak 
Szokás szerint Gábor bácsi jött és ébresztett 

bennünket. Reggeli után beszálltunk az autó
ba. Elindultunk a búvópatakhoz. Előre elmondták 
hogy onnan ahol az autót leparkolják, még lega: 
lább másfél 6rát kell gyalogolnunk. 

Megérkeztünk és leparkoJtuk sz autót. Kiderült, 
hogy a Daciával fól lehet menni, így aholminkat 
betettúk a kocsiba, legalább azt nem kell cipel~ 
nünk. Nekünk viszont gyalogolnunk kellett. Eltelt 
kb. fél 6ra, és mi már szinte teljesen ki voltunk 
d61ve, de tovább kellett mennünk. 

Még mintegy fél 6ra volt hátra az utból, amikor 
beértünk egy igen rövid faluba. Itt hozzánk szegő
dött egy kutya "akit" a falubeliek Erzsinek nevez
tek. 

Végre rólértÜDk a barlanghoz, ahonnan a buv6-
patak ered. Körülbelül 10 percet lihegtünk, majd 
bementünk a barlangba. Egy nagyon keskeny 
hídon lehetett bejutni a barlangba. Szerencsére a 
híd nem volt tul hosszú, de annál veszélyesebb, 
mert - ugy éreztem - bármikor leszakadhatott 
volna. Mindenki megnézte a forrást, azután leiiebb 
ereszkedtünk és megmártottuk a lábunkat a pa
takban. Ameddig a viz érte a lábunkat, addig nem 
is éreztük, olyan hideg volt a viz. 

A patak par tJán szalonnát sütöttünk. Ezt köve
tően legyalogoltunk a hegyr61, és hazamentilnk. 
Otthon még elmentünk ide-oda, majd éjfél tájban 
nyugovóra tértünk. 

Lőrincz Judit 

••• 

Vasárnap 
Istentisztelet után megnéztilk a torockói múzeu

mot. 
Ebéd után szabadok voltunk, mindenki azt csi

nált, amit akon. 
Az egész úgy indult, hogy egy helyi barátomma.l, 

Tamással megmásszuk a Hosszúkőt, ami egy ~IS 
szilcJa a Sloékelykőve l szemben .. Felértünk, leü!
tünk egy pihenőre, amikor megpillantottam Zolit 
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~. O:lIli~, azt a két fiút. akikkel együtt ~áboroz
tunk. Epp felfelé más ztak II hegyen. Lekiáltottam 
nekik , hogy jöiienek fel 6"k i. a .úklárn. KOzben 
Tamásnak ha2ll kelletl mennie, ezért. hárman foly
tottuk a túrát. A Hoaazúk6t6l továbbmántunk D 

hegycllúClI ro. J ó volt a kilátá.a a I.cWr6I, ráláttunk 
Throck6.azentgyórgyre éli Throck6ro. Elhatároztuk, 
hogy a hegyeken át elmegyünk D Throck6t61 három 
kilomél.crre lev6 faluba . Az u~unk sziklákon és e r
d6kön át vezel.ctt. Öt putakon keltett átmenjünk. 
Útközben találkoztunk I.chenekkel ós bivalyokkal. 
Menet közben kiórtilnk egy tisztásra. Mialatt a 
tisztáson átvágtunk, azon vetWk észre magunkat, 
hogy egy mocsár közepébe kerUltllnk. Daninak 
bele is ragadt a cipője a sárba. SzerenclJére ki 
tudta szedni és tovább tudtuk folytat ni az utun
kat. Felmentilnk a következ6 hegyl.ctőre és kórUl
nézti.lnk . Nagy meglepetésünkre ne m láttunk sem
mit erd8kön és hegyeken kívül. Nem találtuk a 
falut. Hosazas nézeló"dés után észreveltunk egy fól
dutat, de nagyon messze volt . Végül megtaláltuk, 
és utána nem volt más dolgunk. csak menni az 
úton. Már szürkülödött, amikor beértúnk Torockó
uentgyörgyre. Ekkor má r este 112 10 is elmúlt. Si
eWsTC vettük a.-: utunkat. Torockótól még három 
kilométerre voltunk. Ha.-:afelé elmentünk o s zent
györgyi vár mellett, gyönyör(! látvány volt. 10 óra 
körül megérkezUInk a faluba . 

Otthon a lányok vacsorával vártak, ami nagyon 
jól esett, mert fáradtak és éhesek voltunk. 

fgy é rt véget a tábor vasárnapi napja. 
Taar Gcrgő 

• • • 

Június 28-án, hétfőn )lajna1i~ 1/2 9-kor vert fel 
minket heves kopogtatás közepette Gábor bácsi. 
Előz6 napi sétánk során rémiszt6bbnél rémisztóbb 
történewket hallottunk a híres-nevezetes Székely
k6r61 {halál , csigolyatörés stb.), úgyhogy némi szo
rongással fogtunk hozw. reggelink elköltéséhez, 
amely j6val szerényebb volt, mint eddig (az étkész
let kifogyóban volt ). Ezek után, délel6tt 10 körW 
(áll itólag elég későn !) vágtunk neki a félelmet (jog
gal) ébresztő 1129 m magas hegynek. Az idB szép 
volt (túlságosan is!). A tűz6 napon rcmeg61ábakkal 
léptünk egyik sziklár61 a más ikra, és közben awn 
fil6zlunk, vajon az út hány %-át tettük már meg? 
(Már túránk 10%-ánál a holnapi napot kívántuk és 
átkozluk Torockó "büszkeség.W.). A fiúk ugyan el
késtek az indulásr61, de "utols6kból lesznek az 
els6k~ alapon az élmez6"nybe száguldottak. Mi ke
serves klnok közepette másztunk fól a két hegy
csúcs között elterül6 nyeregbe (a csigák sebeslJége 
száguldás volt a mienkhez képest!), de a jókedv vé
gigklaért utunkon (énekeltünk , poénkodtunk). 
Mikor {végre-valahára) felértünk a rét re, minden
ki megkönnyebbülten rogyott le II hegy Il1nkáll lej
tÓjén felál11tott k6tömb árnyékába. Közben a fiúk 
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megérkeztek ..kil~ kítérojukb61 (kb 3-4 km). Ml n~_ 
htl.nyan még a legmagall1bb csúcsra il fcklplll,
tunk(1). (gy még caodálatoaabb kilát.áa nyfit II ld · 

volban fek"ő" píci ny fal vakra és óriás hegyekre. 
Alig értünk le II azikláról, máris (nagy er6feaz(té
sek árán) szedel6dzkodni kezdett a cao pat, é8 mcg
indultunk Jerclé" a hegyr61 (enyhén fólfelé), é8 ál
Utólag a legnehezebb úton ke"eredtünk le onnan 
"bokatörések~ közepette. Lefelé a banda két (ké
sőbb három) kisebb csapatra s.-:akadt. Az első" (élén 
a fiúkkal) különösebb nehézségek nélküllejutott 
Throckó-Szentgyörgyre, és onnan to"ábbi 3 km.ca 
séta során érkezt.ck "issza szállásunkra. A máso_ 
dik csapat bukdácsolva ugyan, de épségben leért II 
hegyr61. Én és Emese, a harmadik csapIIt (utunkat 
inkább nem részletezem) kb. 2 6rás késéssel jutot_ 
tunk vissza Throck6ra. Első dolgunk volt kedvenc 
költ6nk, Pet6fi híres sorait idézni: 

,.Mit nekem, te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája 
Tán csodállak, ámde nem szeretlek 
És képzetem hegyvölgyedet nem járja .~ 

Győrbiró ZsMia 

• • • 

Apihenőnap 

Azon a kedd reggelen valamennyien ezzel a gon
dolattal ébredtünk: Throck6szentgyörgyi "árosné

",-
Ez nem volt valami lelkeslW eszme, mert azelBt

ti nap a Székelyk6 mindnyájunkban fáradalmas, 
ám megfoghatatlanul gyönyör(!, maradandó nyo
mokat hagyott. 

Hajnalban (ami akkor kb. 8.45-ötjelentett) Csör
fi ránktörte az ajtót, e z volt az ébreszt6. 

Reggelire tojásrántottát (Judit s zerint rántott 
tojás) készitett Gábor bá' és Kászoni lelkész úr. 
Mivel tudták, hogy mi is kifáradtunk, szabadnapot 
hirdettek. Sokat pihe ntünk és fantáziánkat ki
használva játszottunk. Csak ebéd után (ami egyolb
ként igen laktatónak és ízletesnek bizonyul t> láto
gattunk el egy magya r üzletasszony sikeres hotel: 
jébe. A kulturált panzió megtekintése után BabI 
néni és a papné rengeteg Inycsiklandoző fánkkal 
várt ránk. Nos ez volt az elöző nap fáradalmainak 
kipihenése. 

S ezeket magunk mögött hagyva kezdődött el a.z 
"éjszakai élet". EI6ször sokan elkezdtílnk pllkolm, 
majd egyre többen kártyázni, s végül szedtük ma
gunkat és éjfélkor IJétálni indultunk Throckóazent
györgyre. így behozva a délelőtti kimaradást. Ám a 
rövidnek fgérkez6 gyalogtúrát félbehagyva viasUI
fordultunk és elkutyagoltunk aszállásig. 

fgy tettük mozgalmassá a pihenésnek induló 
szabadid6nket. 

Fiizék Diána 



Harmincéves az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
Az elmúlás árnya Torre Pellice felett 

forre Pellice piemonti városka. közel Tu~nhoz és IIZ 

I 
' . ,·",hoz ft valdensek vallási közösségé-o aS1.-,ranCIII n..... . 'd .•• 

k , • . é. kulturális közponl.!a. Ott tartotta, e, ..... -
ne egy ZI •• M S b,dnulmányi hetét n Európa' Protest ns agyar za 
egyetem. . . 

A legjelentősebb nyugati magyar értelm,ségl. kö~k 
egyikeként most ünnepelte fennállásának hamllnead,k 
évfordulójál. Nem kis bUukesé~el. állllplthatta ~eg, 
ho ez a három évtized rendkind termékeny ' Olt: 
E~ményesen ápolta a keresztény és ma!O'".r szellem' 
, Om'oyokat rendezte meg évente, mmd,g más és agy, ._~. ákb 
más helyen, tanulmányi hetelt, eUIUpa' n.,,~ roso . an 
meghirdetett összejöveteleit és előad.6cs!Jelt . . gyarapltv~ 
e ekkel II Nyugaton élI) magyarok Ismereteit, nemzeti 
ö~tudatát és a keresztények egysége iránti fogékonysá
gáL A több mint hatvan kiadványt megjelentet5. kön~
kiadója nyomdafestékhez jutta.tott azámos Jelen~ 
művet. mind kulfóldi. mind hazll! irók, tudósok, egyháZI 
emberek alkotásait, nagyrésZl oly~nokat, amelye~ Ma
gyarországon és a Kárpát-meden~ben a kommuruzmus 
évtizedei Illatt nem kaphattak nyilvánosságot. 

A [L világMboru utáni nyugllti magyal' teljesítmé
nyek sorában nemcsak a~ imént emlitettekkel, de más 
kezdeményezésekkel és karitatív feladatok ellátásával a 
szabadegyetem munkáját előke lő hely illeti meg. A többi 
kózott azzal is. hogy tevékenységét évekkel ezelőtt Ma· 
gyarországra és a vele 5zomszédos országokra is kiter
jesztette. 

Jóllehet múködését korántsem tekinti befejezettnek, 
hanem folytatni szándékozik, nem hallgatható el, hogy 
iorrc Pellicében minden korábbinál er6sebben kaptak 
hangot a nehézségek. és akadtak pillanatok, amikor né
melyek agyában a megszűnés vagy a munka javának 
Magyarországra történ6 áttelepítési terve is megjelent. 

Alig leplezbet6 jelenség, hogy mutlltkozni kezdenek az 
öregedés és kifáradás. valamint az utánpótlás hiányá
nak jelei. 

Az a korosztály, amely az 1956 utáni menekülési bul
lám és a hosszúnak Igérkez6 külfóldi lét természetes fo
lyományaként az ötvenes és hatvanas években megújí
tolta és friss szervezetekkel gazdagította az emigráns 
intézményrendszert, részben - f61eg elhalálozások miatt 
- megfogyatkowtt, részben elerőtlenedett és megfáradt 
Az EPMSZ jelent&! alapító személyiségei közul Tóth 
Jónm megbaJt, Sztp{Qll<si l$tlló'! kivált, Szöll6sy Arp6d 
és Kov6cs Andor visszavonult, Bár=y GyI<16t betegség 
tette munkaképtelenné. Már csak Balla Bálint és Szöl
~ Pói vállal szerepet, IIZ utóbbi azonban ugyancsak a 
visnavonulás tervével foglalkozik. A nemzedékváltás 
intézmények és társulások működésében az idő múlása 
okozta természetes fejlemény és az állandóan megújuló 
élet velejárója. 

A neves budape5ti orvos, sportszakérW, az evangéli
kus egyház országos felügyelője Frenkl Róbert vissza
pillantásában hánlm szakaszra 'osztotta a szabadegye
tem ~digi történe.tét. Az els6 évtizedet az építkezés, a 
~~Ika~ a haZ8.1 kapcsollItteremtés, a harmadikat II 
kl!lebbségI magyarok bekapesolásávaJ a kiteljesedés jel
l~mezte. A m.ost kezdo5d6 negyedik szakasz, Frenkl sze
nnt. a globahtás (az egészre irányuló figyelem és törek
vél) és a lokalil.ás·intimil.ás (helyi sajátosság és meghitt
ségl egészséges vis~onyll megteremtésének jegyében in
dulhatna. Igéretes jöv6kép, de létrejöttéhez nemc5ak 
e1"& elszánás és bizakodAs, hanem néhány megkeTÜlhe-

tetlen tény tudomásulvétele és elfogadbll is sziik8égel_ 
tetnék_ 

EIs6nek IIZ utánpótlás gyakortll felpanlluolt hiányát 
kellene szemügyre venni. Akik az utánpótlás hiányát 
mint nehezen megoldható problémát emlegetik. ezen 
gyakortll az egészen fiatlllok gyér uámát értik. Holott B 

betvenéveseknek elegendő' lenne csak a Uz-húsz évvel fi
atalabbakra pillantllniok, és ait C'ZekMl álló m~ik 
garnitúrában biwnyára akadna egy Iij vezetői együttes. 
Hirtelenjében a többi közölt csak két nevet említenék 
Pompéry Ju.ditét és Vályi-Nagy Ag,tesét, akikben meg: 
lenne a vezet6i szerepre való képesség. 

Már ait iménti két név is jelú. hogy időszerű lenne a 
nemek egyenjogúságában gondolkodni, és nem ragasz
kodni ahhoz, hogy az EPMSZ-hez hasonló intézményt 
feltétl enül férfinak kell vezetnie. Már korábban is, de 
Torre Pellieében mindenképpen látható volt, hogy mi
lyen tevékenyek és ügyesek a szabadegyetem nőtagjai 
Es mintha annak ideje is elkövetkezett volna, hogy öku
menikus gondolkodásban és gyakorlatban annyira úttö
r6, ugyan protestáns alapítású intézmény, mármint az 
EPMSZ élén adott esetben katolikus vallású elnök is áll
hatna. Annál is inkább, mert a tIIgok között nem lebe· 
csülendő számú katolikus is van. Végiil, az elnökre há
ruló eddigi terhek is csökkenthet6\<: lennének, ba meg
valósulna 111. egészséges munkamegosztás, és a felada· 
tok elvégzése többek között osdanék meg, ami ausl az 
előnnye l is járhatna, hogy kisebb horderejil munkában 
nevelődnének a tisztségviselők magasabb és felel6sség
teljesebb feladatokra_ (Ez a csoportmunka és az ügyve
zetői rendszer bevezetésével egyébként már megkezdI)· 
dött.) 

Enyhíteni kellene azon a felfogáson és érzü1eten is, 
amely eléggé gyakori, hogy csak az a munka végeztetik 
el jól és gyorsan, amelyet az elnök vagy más vezet6 lát 
el. A szabadegyetemnél is érdemes lenne kísérletet tenni 
a reladatok és tennivalók ésszeni megosztására. Talán 
kínál ez olyan eredményeket, mint az egyszemélyes ve
zetés. A szóban forgó társaság alapítói és öregjei köre
ben olykor az a vélemény is ballbató, bogy ha a hajdani 
vezet.6k helyébe újak lépnek, a szabadegyetem már ncm 
az lesz, amelyet harminc évvel ezelőtt megalkottak és 
évtizedek alatt felvirágoztatta.k. 

Valóban, nem lesz ugyanaz, hiszen minden nemzedék
váltás a sUlus és a munkamódner változtatásával tár
sul. Lehetséges azonban, hogy II követ.kezmé~y nem fel
tétlenül Mtrányos, lehet el6nyös is, mert IIZ Idők változ
nak, és a velük való lépésta.rtás olykor nem árt. A kísér
let megéri a fáradságot. Nélküle lassú sorvlldásslll és el· 
múlással fenyeget II jövő. Ennek árnya volt észlelhet6 
Torre Pellicében. 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegye~met har· 
mincesztendős fényes története arra köteleZI , hogy ne 
hagyj" abba és ne csökkentse munk~át, és tevék~nysé: 
ge javát se telepftse át Magyarországra, mert ~ külbo~1 
magyaroknak van sz(ikségü.k rá, és erede,,;d6 hivatáslI IS 
arra rendeli. Kívánatos lenne, hogy ne adja fel alétéért 
folyó küzdelmet, hanem találjon ötleteket és módszere
ket IImelyek révén a nehézségek legy6zhet6k, a sötét ár
ny;k tovMzállnak és II sűrllsöd6 fclhi5k eloszlanak. 

Borbándi Gyula 
tolüncben 
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK 
Füzesgyarmat 

Talán az év legszebb hónapja II mójus. Minden 
növény üde-zöld, egymásután nyrlnnk a. slebbnél 
szebb virágok. Gyönyörfi díszlet az anyák napja 
méltó megimllcpléséhez. 

Hagyománysinkhoor. híven most is megtarlottuk 
al'. anyák napi ünnepséget. Templomunkat sok-sok 
Virággal díszftettiik fel. 

Lelkészünk szavait idézve, Isten után a legdrá
gábbat, az édesanyákat köszöntöttük. 

Lelkészünk a Bibliáb61 II szeretet himnuszát ol
vasta fel. Utána szebb nél szebb költemények hang
zottak el. váltakozva a Dalárdn alkalomhoz 
illő énekeivel. 

A versmondást óvodás és kisiskolás gyennekek 
kezdték, középiskolások, fóískolások folytntlák. 
Volt egy nyugdíjas korU előadó is. 

Balázsi László lelkészünk a masort úgy állítot
ta össze, hogy eléíször az élő édesanyákhoz szóló 
hálát és köszönetet kifejező írások, majd végül a 
már halott édesanyákról írt költemények hangzot
tak el. 

A versmondók virággal köszöntötték édesanyju
kat, nagymamájukat. 

A lelkész vésztŐI tanítványai furulyajátékukkal 
és énekléssel növelték a műsor színvonalát. 

A bensőséges , meghatóan szép ünnepségnek sok 
résztvevője volt, zsúfolásig megtelt templomunk. 

Punkösd ünnepére készülve áldozócsütörtökön is 
emlékezésre, imádkozásra hívogattak harangja
ink. 

A pünkösdi tartalmas prédikáci6t lelkészünk az 
Ap.Csel. 2-bó1 felolvasott igére építette fel. 

Az Úrnak asztala megterítve várta az ünnepi is
tentisztelet résztvevőit. A Jézus életére és cseleke
deteire emlékeztető szent jegyeket, a kenyeret és 
bort Varga Andrásn é presbiteriink adományozta. 

Köszönjük a hozott áldozatot. 

Az ünnep varázsát keresztelési szertartás is 
emelte. K ovács Lajos presbiteriink fiának, Lajos
nak második gyermeke a keresztségben L au ra 
Már i a nevet kapta. A lelkész Isten gazdag áldását 
kérte a gyermekre és szüleire. A szívet-lelket gyö
nyörködtető szertartásnak, a szüI6'kön, keresztszü
lőkön kívül a nagyszámú rokonság is tanúja volt. 

Pünkösd másodnapján is istentiszteletre hívo
gattak harangjaink. 

Kora délután lelk észunk a Szociális Otthonban 
tartott istentiszteletet. Közvetlen utána Gyulára 
indult. A gyulai szórványban is e napon volt az ün
nepi istentisztelet. 

Gyula, 1999. 06. 09. 

Kné. Romvári Etelka 
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Ta vaszi ünnep eink 
Ahogy a természetben. úgy gyOtekezetOnk életében ts B 

tegm~zgalmasabb évszak a ta~asz. A tavasz mint az örök 
m~u)ulas, akér áUand6 jetzője is lehetne a Duna-Tisza 
k?zl szórvllnygyot~kezetnek, hiszen Kelemen MIktó. let
kesz évekket ezelőtl hosszú téli átombót ébrentetle föt és 
azóta a természeti képefltúl, Szilmokkai ls kifejezhető tajtIS. 
dés történt. 

Ma,. amikor mindenOlI a lélekszám logyasilf61 hallan!. 
akér ugy. hogy kevesebben hitogatják az istentiszteleteket 
akár hogy több a temetés. mint a keresztelő. Kecskeméte~ 
örömmet tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét . Nem kenllhe
tem meg ~t a ké.r~ést .v.ajon miért nem tudnak a budapesti 
központban lelvllagosltast adni ennek a gyiilekezetnek a 
létezéséről, a lelkész személyéről , az istentiszteletek rend. 
jéről, amint az sajnos hazai és erdélyi érdektődés esetében 
is előfordutt. 

A7. egyhézi étet gondjairöt széUongó hirek és az el6bb 
emli1et! probléma árnyékában felMékelődnek a szivet. lel· 
ket amúgy is meleogető események. melyekből szerencsé· 
re tőbb is jutott ezen a tavaszon. 

Elséi tavaszi unnepiink a Húsvét volt. amikor huzamo
sabb idő után újra talalkoztak a szórvanygyiilekezettagjai. 
igy az istentisztelet ulán hosszabbra nyúlik a beszélgetés: 
hogy milyen lelünk vol!, hogyan bfrták a tanyán abban a 
nagy hóban. mekkoriu nőttek a gyerekek. kinek hogy megy 
a tanulás, ki mit u1telett már, hogy áll az épllkezéssel, vol · 
tak·e odahaza ... ? Jólesik elidőzni ilyenkor kedves vendég· 
liuö családok iinnepi asztaLAnAt, amely alkalmak során erő· 
SÖdik együvé tartozásunk élzése is. Huszonnégyen vel1Qnk 
úrvacsorat húsvétkor, amely Jekordnak" számit a gyilleke
zet eddigi étetében. bizonyitva ezzel a hivek elkötelezettsé
gét vallásuk gyakorlásában és lelkészünk k~artó. lelkiisme
retes munkájának eredményét. 

Mér húsvétkor szemmel liltható volt, hogy Klsgyorgy 
Mellndánál hamarosan ujabb jövevény érkezik. gyarapJtva 
a családot és egyben unitárius kőzösségiinket is. Kelemen 
Miklós lelkész nagy örömmel vállana és végezte el az áp· 
rilis 12-en megszii1elett Bence keresztelését. mely Klsko
rősőn a csfkszeredai Kltják és a brassói unitárius Kls
györgy család jelenlétében törtent. Minden kereszte l6 
öröm és ünnep is egyben, hat még ha egy esztendőn belOI 
kétszer is megadatik, ahogy ennél a csaladnál. Isten éltes
se Mindannyiuka1! 

Amig a kis Bence husvétkor még a villlgrajövetelle ké· 
szült. ket másik unitilrius ifjú a pünkösdkor tartandó konfIr
mációra. amely szándékukat ekkor be is jelenlellék. A nagy 
távolság miau a fetkeszitésben a lelkészen kivül komoly 
feladat háru" az édesanyákm ls. akik szivesen vánaHil.k 
azt. Hogyne vállalták volna, hiszen tudják, hogy a családi 
és egyházi életen kívüt sajnos nem részesülnek a gyerme
kek valláserkölcsi nevelésben, amely nélkü! pedig müvek
ségük, látókörük nemcsak hiányos. de értéktelenebb. sze· 
gényebb lehet. és nehezebben igazodnak el a rájuk zudul6 
Információllradatban. Ezért fokozott várakozás előzte meg 
a következO ünnepünket 

Azon a reggelen szinte mindenki felidézte saját konlirmá
lását, kl hog~an készü", mi volt a helyi szokás, ki mennyire 
izguH. amely utóbbinak semmi jeiét nem tehetett a két kon
firmandusban felfedezni. Bizony(na, mert nagyon határo
zottan, e!egánsan, magabiztosan érkeztek az istentisztelet
re, Igy csak utólag derűn ki. hogy ..dehogynem izguHak1 
Izgalomra pedig vak más kellemes ok is. etfénink-e agyil· 
lekezetl teremben? 

Melt iskolapéldil.t kaptunk e családi szeretettXiI, ősszafo· 
gásbót, hiszen erre az alkalomra Erdelyből a Batázs csa
ládhoz huszonnégyen érkeztek. a pár hónapos csecse· 
mőtöt a nagymamákig, a keresztszülők. testvérek. sógorok, 
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. k laradtsagol kényelmetlenséget nem Ismer· unokatestvere ' 

hol 
UI, .,_ 

" I . Visz· 
" de hogy 

derOlt ki. 

I li a t 
Or onaszó és hangkazetla felVállVa klsé.ne a hivek ~n~' 

kél ~mely hangzásilban már·mar templomi h~ngu.lat.otlde. 
li I en mindel"lki Templomban érezte magal, ki·kl a ~a· 

~~iáJn ami oUhOI"l van, Kolozsváron, Tor~án, S zenl~yor· 
I udvarhelyen, BaláZSfalván vagy Erdely más sz09le: 
?f"köszönve mindezt lelkésziink emelkedett . hangula.w 
pr~ikilcióiának. A meghatottság könny~it ko.ral .~Olt meg 
lelőrölni. mert az ekkor következő konfHmélas ulabbakal 
csalogatott a szemekbe. . 

011 ál~ két tizennégy éves fiú . Bal~s ~ lhálV es Szalon· 
ta l Boldizsár. akik a Kiitéból feltett kerdesekre o~s.~n .. fe:'• készO~en viiiaszolva tanú.bizony~ágál tellek ,leinolIe vala· 
suknak az unitárius egyhazban, es a családtagokkal felvett 
úrvacsora által ez megerősftést nyert számukra. 

Gondnokunk, Balázs Mihály konfirmációs emléklapot és 
ajándék könyvel adott át az ifjú konfirmá!taknak, m~~?· 
szónve K~emen Miklós lelkész e téren vegzett l!lunk~lat, 
kl8melve, hogy elsó alkalommal keruR. sor konfltl~átasra 
Kecskeméten, amire ő killön is buszke, ~s arra buzditotta a 
fiatalokat , hogy ismerjék meg honnan Jő.nek. hOV~ tarto~· 
nak azt soha el ne fele~sék, és maradjanak tovabbfa IS 

ilyen jó gyermekeik szOleiknek. egyházuknak, nemzetOk· 
nek. 

Sz. K. Zs. 

Kecskeméten 1999. m~j ... s 23·in 
II Evang~likus Egyhi>;kÖ1.5~& gyü\cke;teli termében 

konfirmált kél ifjú Kelemen Miktó~ Idkhszel 

Unitárius Nemzetközi Konlerencia 
Magyarországon 

Amint lapunk korábbl szá~ban már beszámoltunk r6la. az ln· 
ternatlonal Council of Unitarlans and Unlversallsl$ (Uniü~usok b 
Univerzallsük Nemzttközi Tanácsa) 1995 márciusaban, az USA· 
ban alakult. 

Két éwel ezelőtti. egyházvezetői fórum án egyMzunk képviselői 
hivták mell a szervezetet Magyarországra. A vezet6ség őrömmel 
vette a meglllvásl, és 1999 mAjus;\ra felkérte~ minkel akonferen· 
cia megszervezésére. 

A MUE Eln öks~ge \999 ianuArjában egy helyi szervezőbizottsA' 
got hivott életre, Orb6~né Szent·lványi Ilona f6jegyző, Mlk6 Isi· 
ván főgondnokhelye ttes és Khloni József részvételéve\. 

AlICUU konferencia 1999. május 4-10. között volt Balatonföld· 
válon. Mintegy 22 nemzet 40 f6vel vett részt az esem6nyen. Fon· 
tos megbeszélések történtek az ezredév kiiszöbén rdnk váróteen· 
dOkro\. Hogyan ludják a vilag számos helyén élő uniüriusok erl3sl· 
leni egymást hitben és lélekben. Milyen irányt vegyen ez az Iii 
nemzetközi szervezet? 

Elhangzott, hogy fontos lenne egy fCiállású litkár, aki az ügyeke! 
intézi. 

k el5ző vezetőség kétéves mandáluma lejárt. Rev. dr. David 
Usher. amerikai unitárius lelkész, aki a szervezet alapltOJa és eddigI 
elnöke volt, lemondott tisztérő\. Helyébe a kÖZgyülés Aev. Jut 
McAllister, amerikai lelkesznőt választolta meg új elnökének. Tit· 
kára az eddig IS kitünő munkál végző Rev. Richard Boeke lett. lu 
öttagu elnökségben kapott helyet dr. Rezi Elek, kolozsvári főjegy· 
ző is. A háromlős jelölő bizottságba beválasztották Kánoni J6· 
zsef. budapesti lelkészt. 

A sok fáradsággal jár6 szervezést feledlette a konferencia ki· 
mondhatatlan sikere, mely emelte egyházunk nemzetközi Jó hirét. 

Al angliai unitárius egyház vezetősége levélben mondott köszö' 
netet a nagyszerrJ magyarországi szervezésért. 

O. SZ. I. 

A konferencia résztvev6i 
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK 
Pestszentlőrinc 

Ápnh .. 24-i!n. ezombaton du . 11 drakor tartottlIk táró,~ 
Utwnd~~ket. ,.Nemcsak n)"'h"ft,,:'n. hanem ~I~;ben is 
~I. "emut" - cfmszó alatt. 
S~. Adrh,n .. e gyakorl6 oegfdJelkhz lélektme16 ' ''Itala 

u!.án, -Shfvoll vendégilnk ~ea i DAn iel ~lképtervtz6.A ma
IU'C lUnt koro"" él koronAzúi jelvfnyek. tovább! B a mt r és ft 
ko"",""" palút történeti m>llt,j a és jelk~p ... ndlt<>re· d men. 
d,aV(!tí\.6a$e1 eiYbekotve tartott mindannyiunknak tetaz« "" 
mmdenkit megható ütékes cl6adolst. 

Virág Lúz1 6. az ARS RENÁTA egyOlt(!, kannu lue. a~ 1016-
adá. hoo illó" régi zenével gyönyérködtelte ft nagysdmll hallga. "",,,,, 

Szuctetvendégségünk agapé-val .árult é. igen 'wgy erkölcs; 
~. Iln,yagi .iker! aratott 

E.llto .. lzeretném megköszönni minden köuen,Qködl!nek, 
hogy unetetvendégségUnket maradandó fhnénn,y6 tették. 

\999. mAmm 28-40. vasimap de. 1060"161 .. Ko.aulh . ádió 
~'bui .dúa ft pest.szen06rinci tempLon,unkból közvtUtette ft 

,·irigv ...... "'pi ünnepi istentiszteletet. 
lU:r.mány Csaba lelké" népe.gy\llekcut ehStti ~ik.tció

i'nak \.e)<~uaa JáTlO1l 2. 13-15, tén,.lja ft l~kfuelroghatóhb J,. 
no.i bizonylték J étus embe.- volúra vonatkown. 

N. énekvNéri teendnet Bá""kai Ágnu templomu nk kán· 
IorR végezte. 

1999. l1uijus 16·án a vadn.api istentisztelet keretében ken
finnáci6i uertartást tartottunk. mcly alknlommnl templo
munkban "'ejÖ"Jent , és lsten é5 a gytl[ckezet eMU vallást tett 
hit.!n1I két hlljadon és egy ifju. név szerint.: Cduá. Andrea, 
C,hdr TImea, iQ. Gergdy Felicián, 

V,llá!unkal, melyet ez alkalommal elduör az dri nent va· 
ClDr'",,1 való élé<! 'Ita! is megpec$ételtek, klv'rliuk. hOC)' mind
hal'l" megtarUák. ~ sem magasdg. 1IetI. nwllM. sem jelen
vaLók, Jem elk/h'etkeund6k .. l ne Raklwk EI)' btenUnkt6l ~ 
Jétu. evangfliumától. 

A konlirmAlók. miután az orgona Ú a harang hangjai mellett 
le\.ették az eskut éa a korulJ'TllAci6i fogadalmat, neretettel fo
gadúk a Mal)'arnrszági Uniúrius Egyház egyhbi és világi ve· 
ut6i""k Ir.öszönt.!sét. Az ifjakat köszöntötte Be nne l\I á rton 
pü.pOk. Dr. Mu,""ay Sámud rogandnok, l\Iolná. J"'.." egy' 
házköué(i IIOndnok, a szüln n!,z~n1I Gergely Fdicián . aki 
egyházunk elmer jelvfnyével ",jándékozta meg az ifjakat. 

A konflntlálók n!uéró1 ifj. Gergely Fel ici'n köszönte meg a 
lelkénnek, hogy bevezette 6kct vallbunk örök érték!l titkaiba 

Klvárliuk II ueretett, megkonfirm' lt ifjaknak, holY a 110Mvi. 
sel(\" [, ten 'ld"a legyen életünkön és ueretett caaládjuk életén. 
hOlY rtljjon mindig hátuk mögill a ~l, legyen el6ttUk jól kóta· 
poIOtt li \Il, li es6 puhán uaen fljlcljeikre, a Nap melesen 
lilaM aKIIkat. .. amíg az úr lUZtala mellett isn\lit tal'lkozunk. 
honlozz. 6ket tenyerén &ll lnen. 

K. CS. 

Konlirrnici6 l'estszcntl6rincen 
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A gyulai szórvány híre i 

~ gyula.i szó",:ányban pünkösd masodik napján volt 
az unnepl Istentlsztelet .. ~ u":,acsorai szent jegyeket. 
a kenv,eret és bort Sotl Fngyesné adomanyozta. 
Ezzel IS emlékezve férje halálának évlordulójilra. 
E:en. a napon emlékeztOnk meg anyák napjáról is, 
koszöntésOkre gyönyörO költemények hangzonak el. 

l ste~tiszt.ele~ után lelkészünk felolvasta a Magyar
országi. UnitáriUS Egyház Elnökségének határozatát. 
Az Elnökség e határozatban, kérésünkre, a szórvány 
gondozásával Balázsi László füzesgyarmati lelkészt 
~f~la meg 1999. május l-től. A határozatnak nagyon 
orultünk, ezzel a 30 évi szünet után újrakezdett ige
hirdetés erlQedélyezve van, 

LelkészOnk felolvasta azt az adomanylevelet, 
melyben Schmidt Jánosné SzOts Piroska (volt 
gyulai lakos) és férje Schmidt Janos 5 db UnlUuius 
Enekesk6nyvet ajándékoz a gyulai szórványnak. 

Romvári Etelka ismertette, hogy SzOls Lászlóné 
lányán keresztül visszajutlatla a szórvány régi se
lyemdamaszt úrasztaHeritőjét. Az ünnepi úrvacsora
veteihez már ezzel a terítővel terítettük le az aszIait. 

Balázsi László a szórvány életének továbbvi telé
hez tis ztségviselők választását javasolta. Gondnok
nak Kispálné Romvári Etelkát, jegyzőnek Gyar
mathy Zsollol. A jelenlevők és az érdekeltek a meg
bizást eUogadták. Az istentisztelet idejéröl a jövőben 
is értesftést kap minden ismert unitárius és szimpati
záns. 

Öröm voll hallani a kötetlen beszélgetés közben el
hangzó terveket, elképzeléseket. 

KérjÜk a mindenható Istent, segítse munkánkat, 
hogy ebben a sokfelekezelű városban szórványunk 
megmaradjon, Qyarapodjon. 

Gyula. 1999. 06.10. 
Kispálné R. E. 

A harang hívó szava 

Sokak bölcsőjét ringatták Erdélyben azok közül 
akik a mai napon - 1999. június 13-án - összesereg
lettek a györi unitárius e9yházközség tel kén felállílott 
harangláb körül, hogy részesei lehessenek a leleme
lő konfirmációs (hitben való meger6sődés) Onnep
ségnek. Megtisztell5 jelenlétével és szolgálatával új 
értelmet és lendületet adott az egyházközség életé
nek dr. Szabó Árpád , Erdély unitárius püspöke (Ko
lozsvár) és dr, Qrbókné Szent-Iványi Ilona. egyházi 
főjegyző, püspőkhelyettes (Budapest). 

A természet nagy templomában jelen voltak az ős
lakos és nem őslakos unitárius hívek és nem hIvek, 
annak bizonyságául, hogya jöv6be vetett hil és az 
együvé tartozás felemelö érzése és ludata olyan 
megtar1ó er6, amely kiállja az idö és a történetem vi
harát. 

Valamennyien bQszkék voltunk és vagyunk a bátor 
kiállásu konfirmálókra és konfirmáltakra, akik lanúbi-

, 
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Konfirmáció Gy6rben 

zonyságal adták az egyház iránti elkötelezettségük
nek. Meggyőződésünk szerint ök a jövö zászlóvivői, 
hitük bálor védelmezői és a nemzet meg tartó erői. 
Blzunk bennük. Utravalóul azt kfvánjuk, hogy kerülje
nek ki gyöztesen az önmegvalósltásukért vfvandó 
kemény küzdelemből , életerejüknek és életviseletük· 
nek legyen sodrása a hit világában és az országépl!ő 
munkában, figyelve a harang hivő, múltat idézö, jö
vőbe mutató és mozgósltó erejü hangjára. 

Az emlékezetbe ágyazódott harangszó kisérte el, 
bátoritotta és hazahivogatta a vorkutai és más fo· 
gotytáborokban sínylődö magyar katonákat. Egye
seknek sikerült átvészelni a hosszú évtizedig tartó 
rabságo!, és itt a györi unitárius ki· 
csordult a könnyük a harangszó I I ne-
vének hallatán. A nagy többség nem érhette meg ezt 
a fölemelő pillanatot, és a lelkük- r - ----
ben zsongó harangszó kísérte el 
utolsó út jukra. 

Ez alkalommal is hálatelt szlwel 
mondunk köszönetet a hajdúszo
boszlói Oborzll Gyulának, az álta
la adományozott harangért, amely 
betölti nemes hivatását. 

Az Onnepség sikeréhez nagy
mértékben hozzájarult a gyór
szentiványi .,József Attila" da/egy
let, Lőrincz Ildikó, a Magyaror
szági Dávid Ferenc Egy/et buda· 
pesti lőlitkára , a budapesti Valen
tin Trió kamarazenekar, az Eszak. 
Nyugat Dunántúli unilárius és az 
unitarizmushoz közel álló müvé
szek kiállftásával egybekötölt be
mut~tkozása, a lik6cstelepi polgá
rok onzetlen segítsége, valamint a 
győri unitárius egyházközség lelki. 
pásztorának jó hitoktatói és szer
vező munkája. 

Megszlvlelend6 tanulsága a 
konfl rmációs Onnepségnek, hogy: 
EGYSÉGBEN AZ ERD! 

Sárvár, 1999.06.16. 

magas 
!lukat. 

Nagy Ignác utca 
, . vasárna pról-vasi r· 

'!:~:::~.~ tarlottun~, meghlVlu~ az Yi _, és szülel~et. A gy(i l e~ezeti 
I Ilsneletes ~r Im;lt mondott. 
_ A gyerekek ezután versel 
i-)tszottak Munka IbolVI n6. 

A lanévbucsullatól a bibl iakörben is megtartottuk. Vbás Do
mokosnj, Julika hivta meg a tár.;aságot otthonába. és tatta vendé
gül a több mini 20 fH jefenleval. Lel~űn k ápolásáról három lelkéSl. 
is gondoskodott KhzQni Jcizsel és Mikló$i-Vjri KaUnka lelkésze
ken kivíil meg tisztelt minket, O/bókne Szent-Iványi lIonal6jeoYZÓ 
asszony ls. H.iZiasszonyunk nagyon fillom es nagyon nagy trakUt 
adon. Kora di!lutánt61 késő eslig voltunk el/Yun. E he1yl ls köszön
jük Julikának a vendégséget. 

EskOvHről ls Irn ~k: az el/lzi5 ujságszamban már tudattuk, hogy 
Dr. God. Vera ~S SlarY3S lászló lemplomun~ban h.izas~gol ~Ö-

löll. Vera nél'lai [Jr. Ferenc J6-
zsef pűspö~ úr unokája. So~ 
boldogságot kivánunk nekik. A 
másik eskiM5nk r~sztvevm 
Monlágh Balán és Cs6rnvei 
Marianna, (Ik nem vo lt~k 
eddig unitáriusok, de örö· 
münkre Balázs már rf\lÓUI 
hozzánk jár ISlenti$llelelre, ~S 
esk(lv(lje elön hitel ten unitá· 
rius vallá~r61. Balázs ~des· 
apja Momágh Imre, az a 
nyew· és beszédianár voll, akiT 
az ország n~pe még mosl ls, 
sajnálalOS halála után ls su' 
relve Ti$llel. Kedves Marianna 
és Balázs, legyen áldon az 
egyOnéh!selek! 

Július Hn IS lentlslle lel 
keretében emlékellOnk néhai 
PatakfalVV Sámueln.. szOl. 
Csiky Klára teSlvolrunkre, aki 
július 6·án lett volna 75 éves. 
Ebből az alkalomb61 gyerme· 
kel. férje. unokái ts a !lyiileke
zet iil~ton emléket a meg bal
dOl/Ulmak, aid Dr. Csiky Gábor 
püspöki helynök, a Hligyes 
Endre utcai Miss.zW Ház UTre
hozójának gyermeke voll. 

SóCRlv; Fere nc Konfim",ció ~ Nagy [gnóc uldb~" 

Budapest, Im. Julius hava 
Ar~d; ~'crcn("no! 
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Protestáns örökségünk 
Mindenért hálát adjatok (IThessz 5, 18) 

M évezred végéhez közeledve, mindenekelőtt 
hálát szeret nék adni Is tennek, aki veze tte né
ptilIke t, egyházainkat az elmúlt sdzadokban . 
Hálával gondolun k II reformátorokra, akik ha
dnkba is elhozták a reformáció ajándékait, és 
sokat tettek anyanyelvünkért , nemzeti kul t ú
ránkért , és követ6ikre, akik ezt az örökséget év
századokon át ápolták. Meghajtjuk fejünket 
azok előtt, akik életüket adták vagy életüket 
kockáztatták hitükért, nemzetUkért , a magyar 
sznlmdságért. Büszkék vagyunk azokra , akik a 
viharos évszázadokoon is tovább adták h iWket 
és áldozatvállalásukkal templomokat, iskolá
kat, szeretetintézményeket hoztak létre és mű
kódtettek. 

Isten kegyelmében és segítségében remény
kedve teki ntunk az új évezred elé, ,.Atert nagy 
az Or szeretete irántunk, és az Or hűsége örökké 
larln (Zsolt 117,2) 

Az Ors zágos P )'o tes tá n s Napok Szervező 
Bizo ttsága 

A fenti közlemény kibocsátásával megkezdte 
a Szervező Bizottság idei munkáját. 

Az Országos P rotestáns Napokat 1999. októ
ber 22-31. között tartjuk meg. 

Néhány fontos feladatot már most el kell kez
deni valamennyi protestáns egyházban, hogy 
mindenek ékesen és jó rendben történjenek. 

Központi rendezvények idén is leSZIlek. A 
Protes tá n s Ku lt u rális Es t október 24-én este 
6 órai kezdettel a Pesti Vigadóban lesz. Erre a 
rendezőség ingyenes jegyeket bocsát ki, mint az 
e lőző években is. ezek nélkül nem lehe t belépni. 
A jegyeket előre kell igényelni az Ökumenikus 
Tanács Irodájától (1026 Budapest , Bimbó u. 
127.). Az igéJlylést minél elóbb kéri az iroda, de 
legkésóbb 1999. s ze p te mb e r 3·ig! 

. A közpo~ti rend~zvények sorában a budapes
ti ~vangéhkus Hittudományi Egyetemen ren_ 
deZik meg az Egyháztörté neti Fórumot, ok
tóber 27·én. Erre s zabad a belépés mindenki_ 
nek. 

A közp o nti Refo rmáció Emlékünne pé lyt 
október 31-én, vasárnap este 6 órakor 1\ Meto
di.sta ~gyház új köz~ntjában (l032 Budapest, 
Kiscelli u. 73.) tartják, ahol D. Szebik Imre 
evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács 
alelnöke tart igehirdetést, és dr: Mórhus Mihály 
refonnátus püspök, az Ökumenikus Tanács el. 
nöke, pedig el6adással szolgáL 

Az Országos Protes táns Napok azonban nem
csak központi re ndezvényeken zaj lanak. Ez
úton is kéri a Szervező Bizottság. hogy gyüleke
zete kben , iskolákban, egyházi intézményekben 
tartsanak megemlékezéseket. Ökumenikus is· 
tentiszteletek, zenei és kulturális események, 
spor tvetélkedök, ifjúsági, énekkari ta lálkozók 
különböző formákban alkalmasak lehetnek a 
testvéregyházak népének összegyüjtésére, 
kozos ünneplésre. 

FONTOS! Már most tervezzék meg gyüleke
zetek és intézmények a találkozó pontos idejét, 
témáját és mielőbb jelentsék be az Ökumenikus 
Tanács Irodájának fenti eimén. Ez évben is ké
szítü nk programfüze tet. Az lenne kívánatos, 
hogy ebbe az egész ország teroleté n megrende
zésre kerulő alkalmak mind belekerülhetnének. 
Ezért a kérés, hogya rendezvény helyét, id ő
pontját, témáját 1999. szeptember 3-ig jelent
sék be aZ irodába . Eddig az időpontig lehet je
gyeket igényelni és a rendezvények hirét bekm· 
deni! 

Tóth·Szöllös Mihá ly 
II szervezőbizottság elnöke 

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1999. évi közgyÜlése 
a miniszterelnök feleségének részvételével 

A Magyar Ökumenikus S zeretetszolgálat 
1999. június 3-án csütörtökön, l S.00·kor tartot
ta szokásos évi Közgyülését. Az ülésen a részt
veVŐK á ttekintették a Szeretetszolgálat 1998. 
évi tevékenységét, és eIrogadtJik az 1999. és 
2000. évre vonatkozó terveket. 

A KÖ1;gyülésen a S zeretetszolgálatot alapító 
protestáns történelmi egyháza k lelkészi és vilá
gi vezetői, valamint a magánszemélyek ké pvise-
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lői vettek rés zt. Ezen kfvül az eseményt jelen
létével is megtisztelte dr. Lévai Anikó, a Ma
gyar Köztársaság miniszterelnökének felesége 
is, aki önkéntesként a S zeretetszolgálat számos 
segélyakciójába n közreműködött. 

A Közgyűlésen részt vett Orbókné S zent· 
Ivá ny i Ilo na főjegyző, a MÖSZ kuratóriumá
nak tagjn. 

Nngy Ákos 
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