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helye leu annak az esemény.
nek, mely 1945 óta el&zöt gyűjti
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mindazokat, akik unitáriusna k
vallják magukat, és találkozni
szeretnének egymással. Találkozzunk sugusztus 14·én ott!
További informáeiókért fordul·
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00-40·66·213308.
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Pünkösd

punkö&!. A Lelek kitöltés(:nck es az egyháZ

kétsegel gyötrik: aki szúleUk. az haUdra Jut e!!yrncgalaku h'lsának ünnepe. Kicsit m ostoh án bászer. ..Meri testnek gondolata a halAl. a Lélek
nu nk vele. A pünkösdh Ö7. nem kötődn ek gon dolata pedig élet és békesseg. - - mondja a 8.
k u lön ösebb . klhivó hagyom ányok. nem ka fejC"~et elejcll. l!s e b?öl a h itből Jut el a b I7.Qnyos _
sag)g: felulemelke<hk az ember n test erőtlensé.
punk ajánd ékOI.Tartalma lls~.tán vallási jellegli.
Akinek a pünkösd valóban unnep. annak é lele- géhöl a lé le k erősségére. mégpedig 1ll'.ert. meri
ben Jelczik egy reJte-l:etl. ben ső vC7krfonal. is- az lsten Lelke segit ebben. mer t ml magunk lS
tenhez tart ozónak vallja magát. tudatosan vagy eh h ez tartozu nk . mint lsten gyer meket.
tudattalanu!. hol makran cos es k iván csI. hol
A magyar n yelv. igy a b ibliás nyelvilnk sem
engedelmes éS J6ra törekvő gyermeke a Minden- különbözteti meg a J élek" ké t jelemesct. Az erchat ónak. Dc válja az alkalmakat. amikor az deti nyelveken a n efes. psziché valamint a ru a h .
ünnep fényében m egmosakodhat. amikor mcgpneuma egyará nt a lélek szóval Jelöll. A nyelv!
crösiLhct! a kötést. mely II h e tköznapokban
~egénysegbó l erényt kovác solva. engedless(;k
scm engedt c1tl:velyedni. Igen. vannak. akiknek
úgy tekinte n e m . mintha összek aJXsolódá sában
szükségü k van az íinnepre.
azon osuina ls e két tartalom. ösztönösen .
A Klsherceggel
Az ember é lete:
egyúlt
taláUuk
test és lélek egy·
meg ml is. újból és
sl!ge. A lelkünk .
a
.belénkruvalújból. c találkolAlOU-o az élet Isten sok szent l ehet ő
séget: ..Jobb leli
hez emelő ereje.
Az ember é ppen
volna. ha ugyan attól nefes. psziabban az Időben
ché '" lélek. mer t
jössz. Ha peldául
lsten teszi 372á.
délutan
négykor
Ezzel különbözteti
trkC"l-el majd. é n
m eg az e mbe rt.
már háromk or elhogy a halhatat kezde k önl ln l. Milan lelket leheli
nel előrébb halad
belén k . Az e let lS
az Idő. annál bolazert válik 57..entleszek.
seggi:. me rt [sten
már tele
é le tebe k épes olIzga lommal
vadnI. Csak emb er
és aggodalOIllmal;
le h et. aki ezt lud f~lfedezem . milyen
Ja, és gyerme ki,
d rága kincs a bolaki ezt alázattal
dogság.
ha
akarja vAl laI n \. Iscsak ugy. akarml·
ten láthatattan arkor jössz. sohacá t hordozzuk. C"Isem fogom tu dn i.
az e m ber re nd e ltetése. Es a n ogy lehetőse",.Ű nk ;
hany órára öltöziessem dlszbe a szívemet : ...
Es ha már k ellően kifényesíteUCtk belső szobán·
l(:tü nk lsten é ló valóságába szerkesztett. a kap kat. ha i:rl,clmileg rahangolódtunk pünkösd csolatot lel k ünkben tartjuk. Igy a léle k Isten -érmeg\1nneplésere. jó unitanus módjára. adjuk zékelésü nk szerve. melynek funkctója az Imod meg az ertelemnek . ami neki jár: tcgyiik fel II kozás. Az élet állandóságaban tehát e ket dOI?g
kérdesek etl Vltlaszoljuk meg egyii tt!
adott: lsten Lelke, mi n dig. min d enütt aktIV,
l. Micsoda a Ulek és ml a kulönbség a (kJsbe mert lsten n em csak van. lete é p p Lelke Al tal folUs) lelek. a ml lelkünk között?
lyam atos ll! t. tett . EbbOl oltott szikrát belénk. cz
a m! lelkünk. E kettő harmó ni ajában keresendó
ll. MI történ t pünkósdkor?
Istengyermekségünk. E h a rmónia nélkűl lelm. MI történik ma? MI le h et a ml dolgunk?
Pál apostol - amin t a rómaiakhoz szól. szem- k ünk csak a nagy hiányt érJléketJ. De hiszem.
besill öket 67.éselkkel: Az elÖ7.l1 részekben 17--8 vallom. ez a htany. ez az űr betölthető. ,Az űres
fejezet) a mélysegböl kialt. a test és a lél ek har- ''''gn ek s1-ivó hatása van . tanul tuk a !lzlkAban.
eaban szorong. a halandó Végesség érzetm ek Talan ehhez h asonlóan az embernek ls nagy

oe
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rBJdulmnk. IUnzó hltl'ly~J:etek - na~ntekek
ts mag!'myok. tagadl'ls es kéts~ - kellenek
nhh~ h~ helyei kC!!-.lUsen élelében ..Il U:lek
kltölté"stre-. a lelki ujJt'I.!Il!Oletésre. Amig van fOlü nk a halltlsra. a romal roru1ekezeHel ml ls
",e!1<:rthetJük; az Inrt'l.dkozásban lehett'lvé válik.
ts ti bllalmns tIle~!p".óUtással; Abba. Alyánk klr~:Jezödlk. hogy jr.I~-vC:rI~ lsten gyermekei va ~ryunk. Jl:2us161 tum,ltunk lIyenekké lennIl Úgy
,1szonyul lelklink (pszichénk) lsten LelkéhC"J:.
",Int gyermek a Sl!l1h'iJéhcz. melyel a belSl'í össztUttl!1 és a sz.,t>adon válIalI felelőss<:g hatl'lnn
n't.1o!. Ebben a leikt újJáv.tlJet?>ben a gyermek
ne,It akar. nem tud maskent elnl. minI az Atya
akarala szertn\. Máskent hiába is magyaráznunk kctsegbcesetten a vltáp;nak. hogy mluztan
keresztények vagyunk. minkel lsten lelke vC"J:trel ... Hitelessé esnk akkor válunk. ha ez Illegmllt;)tko1.ik Cleitlnkön. ha gy(tmö l cséről nreglsmerszlk a ra. szavnlnk-Iettcl n k összhanAia Istcnhe:r. méltó. Ez nz egy embert mtll6ság hnrcolható kl. a többi. nemzeti. vallási. hlvatlt.sbéll
ÖTl<':r".ctúnkböl fakadó méltósllgunk ennek tartozeka lehet csupán.
II. MI ls történhete tt

az elso kereszteny pl1n-

kösd alkalmával?
A nugypénlekl IragMIában meggyengült tanUványok nem tudtnk Jezus szemelyes Jelenl éte
hiányában Mesterükhöz mCltóan. tanllása szerin t c':lnl. gondolkoznl cs Illég kevcsbC cscleked·
lll. A tanitvimyok alapvető kcJ.sege: nem tudtak
szembenézni a halál té nyevel. Jézus életében
örök életről bes2elt - most nincs. egyszerre cSl,k
a csúfos halált leli. Ha az az áldozata !lZ elmülásnak. akit ren dkjvQllként bt:csiiltek. menynyIvelinkább áldozalok ök. az csendok. Ámltr.ssal cs tagadással. Ilöreesel és gyávasággal terheli továbbelcsl kisé.r\elükre érkezell ri húsvét
öl"Ömigal.saga. De a fellamadasban hinni. a
hitbe vakon beleburkolózni - kevés. Tovabb kell
lépnI. a hitet tovább kell vinni! Előre. hatóva
kell tenni!
Husvel mcgvilágitotta a tanitványok szamára.
hogy mlts tulaJdonképpcn az o dolguk . Hirtelen
öss1.eállt a kep. értehnet nyertek Jczus kimon dott szaval. Intelmet. Meghagyta a tanilv6nyokmLk . hogy maradjanak Jeruzsálembell. a ku darc szinlercn. Ahol vagytok. oda jön majd el a
P6rtfogó. a vigasztaló. a Lélek - ij!crle. Ha elfut nak Jeruzsálemből. a nehCzscgekből. akkor cl bújn:lk az új feladatok elöl. h ogy húsvéttól pün kösdIg kihordják a megszületesre varó\. az egyhá7.at. Itt kell maradnI. Illép;pedlg együll. Ne en lledJenek a külső es belső bomlav.lft.sllak. ne
sr.óródJan ak S1.e1. El!yfltt várjanak a Szentlélek re. lsten erejere. "'ely vezeti öket. Maradjanak
~ermekt ah'izallal. A Jézustól hallOlI Imabun
lsten Abba. Atyaként szólilhaló megl Tehúl a
fdkl!szulcs elsOdlcJl:cscn ebben a kapcsolaIban.
az imádsagban gyökeredzik. Husvét utft.n 40
napon át csend h onolt a tanih'anyok életében.
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Az útkeresbl kéTdesekkcl telt td6s1.lLka ez. IUL.kérdeznek. J&usrn b CI válaszol. ktllla7.IIJa bot -

lásalkat. Aldozócsütörtökre ertk meg a tanitv,,nyok öntudata. ekkolTtL. kepcsck !lOJálilobukra
állni. Jl:2us szerint. dc nélküle ls dönteni . l.elekben csak ekkor engedik el. il mennybe. AJ".
egykori kels~llet (:", ködöt maga a Lélek oszlatja
el. a7. ImádsaAbr", meglelt eró. Ekkor vah""t
rendkivüli tört(:nlk. A Lelek mindenkor. mindenhololI van. De a'nikor ..egy akarallal egyfllt
vaI6nak-. akkor az isteni erő. a Lelek csodál
tcsz. Megleln ek eu.el az erővel 61 al.ok akik
eddig .máS nyelvet- bcszeltek. erllk egymas szavát. Egyformán szeretett gyermekei Istennek. cs
ezt egykent 61 egyszerre tudják. Az w.onban.
hogy a Lélek hat. n em kivételes esemény. atlól
válik a7.zlo. h ogy ebből leli lesz; me!!alaku \ az
egyház.
lll. Pünkösd azonban nem maradhat csak

történelem. Nem szabadna csak vallásos rutInná. kiüresedell re tortkává alázn!.
De hogyan azonosu ih a tnánk tartalmával. a-

mikor annytf(:le nyelven - annytfi::1e követ f\tJunk? Amikor kikopott a gyermeki blUllom gondolatainkból? A,nlkor tele vagyunk fcl elcmmcl?
Amikor a ml lelkOnk csak fájdalmuk tárháza?
Amikor menekülesre biztat a megeJt kudarc?
Akkor amikor pflnkösdre k(:szOlünk. meghallhatjuk Jezus tanítványaihoz Inte7.ctl InIelmelt;
maradjalok Jenl7..s6 Ieulben. a próbártt. tcvó várakozás helyen. Odu érkezik a PárlI~ó. a Lelek.
hogy egyült a ti lelketekkel bizonyságot legyen
aITÓl. hogy II valóban lsten gyer mekei vagytok.
Ebböl meri tet1 erőt a római gyúleke-l.eL ls Pál
biztató. megerösitö szaval nyomán. Számunkra
ls e""l. a bl~tonsá~. a kitartás kútreJe. Miután
ellenltllOndásba kerültünk Istennel (:s önmagun kkal. számitllUlunk arra. hogy az ISIeni
Lelek oda hkezlk. ahol vagyunk. élü nk es
Imádkozunk.
Milyen jó lenne ma érteni felebarátaI nk nyelv(:\. milyen Jó volna ha bennOnket c':rte n ének...
Ha a tartalom kölős . ha az akarat azonos. merI
az isteni akaratra hangolt. csak akkor érthetjü k
e~llásl. Ha em' akarattal lennénk egyi"111.
akkor segíten e ben nünket a Lélek. saJ úl ma gu nk fölé emelne. Ahol az Alyalslen mej.!s7.ólltása. imádkozásun k mögött teljes valónkknl. alazalosan és tellre készek vagyunk. 011 blzt09sá
válik a köles: lsten ID=mekelk~nl mindenre
van erőnk. Az e mbert ciCI lemplom lehel. mcJy
mcgszentell ösv.ctarlozásunkat. lill lsten ~'er
TIlekelként éll1nk. kitölti lelkét ránk - es ez nap
mint nap mej!történlk -. mindenbell J67.mlul
döntünk és erovel, mert bennünket lsten lelke
VC""l.Crcl.
Amen
Mik lősi_Vári

",,""lin

Dr. Rezi Elek

Az unitárius kereszténység felfogása
a szentlélekről'
A téma teljesebb megragadása érdekébe n néhány bevezet6 gondolatot szeretnék megszólaltatI.

lll .

Köztudott, hogy a kereszténység felfogása a
szentlélek kérdésáben nem egységes, sőt olyan véleménykülijnbségek voltak és vannak (lásd például
szánnaz.1sa, a Filioque-tan), amelyek teológiailag
megosztották a keresztényságet, és a teológiai egység helyreállítása napjainkban is elég reménytelen
feladatnak tűnik. Nem álUtjuk azt, hogy a szentlélek szánnazásának kűlijnooz6 értelmezése vezetett
az 1054-ben bekövetkezett egyházszakadáshoz
(szkizma ), de annak egyik feltétlenül nyomós oka
volt.
A dolgozat célja nem az általános keresztény ta-

nítás bemutatása, hanem az, hogy az unitárius kereszténység szempontjából vizsgálja es lehet6ság
szerint tisztázza II szentlélek helyét és szerepét teológiánkban. Ezért a történeti mérlegelést, vagy
összehasonlítást csak ott tesszük meg, ahol erre
feltétlenül szükség van, és a dolgozat célja azt
megköveteli.
EI6adásomban a pozitív unitarizmus vonalán
szeretnék haladni, ezért arról akarok szólni, hogy
mit jelent számunkra a szentlélek, és nem arról,
hogy mit nem.
Természetesen a szentlélekkel kapcsolatos megállapításunkat nem tekinthetjük végérvényesnek,
és távol áll a dolgozat szelleméW1 a tekintélye!vüség felállítása. Ez IInnál is indokoltabb, mert az
unitárius teológia a szabad vizsgálódás követelményeinek szellemében hangsúlyozza, hogy hitelvi
rendszerünk (e gyszerűen hittanunk) nem statikus,
hanem progresszív. Valljuk, hogy az értelmi megismerés es a hitbeli meggyőződés nyitott, ami aztj elenti, hogy az ember, mint lsten gyenneke, sohasem tudhat IInnyit, hogy még többet ne tudhatna,
sohasem lehet olyan hite, hogy az még ne mélyülhetne, és nem lehet olyan jó, hogy még jobb ne lehetne.

2. Kiindulásként meg kell említenünk, hogy az
unitárius teológia, habár elismerte a szentlélek je·
ientö"ségét (hitvallásunkban is szerepel), nem nagyon foglalkozott annak részletkérdéseivel. Jó
példa erre nézve II Keresztény Magvet6, amely
megalapítása óta egyetlen tanulmányt sem közöl e
tárgykörben. A jelentősebb hittsni munkák tárgyalják (Enyedi György, Szentábrahámi L. Mihály,
F~rencz József, VarglI Béla), de eléggé szííkszavusn. így nem véletlen, hogy csak a pünkösdi egyházi beszédekben találkozunk részletesebb tanításokkal (lásd KerMagv.).
·Elh"oa>~.Ua. 1998. """ember 20_21. köz&U Budape.ten tar·
lOU teológi., konferenciJh~

Valahogy úgy érezzük, hogy amikor a téma viu.
gálatánsk szükségszer(ísége el6jön. mintha egy bizonyos fokú idegenkedés vonulna át a tanulmányokon. Pedig a szentlélek II keres~tény teológiának
é~ á.ltllláb.an a vallásos ~Ietnek nemcsak IIlapvetö"
kIfeJezése, (kulcsfogalmIII) közé tartozik de nélkG_
lözhetetlen eleme is.
'
:Mivel msgyarázhllljuk az idegenkedést? A lehet.
séges válaszok közűl kiemelném a következőket:
- ne szolgáltassanak Ujabb alapot a vitára IITTa
vonatkozóan, hogy nem osztják a többi keresztény
felekezetek felfogását (a szentháromság hllrmadik
személye);
- a szentháromság dogmája kiváltott egy tartózkodó magstartást a szentlélekkel kapcsolatosan,
ezért sokszor megkerülték a kérdés lényegét, és
arra keresték a választ, hogy mi nem a szentlélek
(miért nem lsten? miért nem külön személy? stb.).
Pl. Szentábrahámi Lombard Mihály hittani munkájában így érvel; ,.A szent lélek nem Isten. Ezt "
magyarázatot bizonyítják azon helyek, amelyek szc·
rint a szent lélek csak Istené, Istcrlt61 uan és adatik ... más kifejezések szerint is magáM/lstcntől ha·
tarozottan meg van kiilönooztetve' (itt a lényegre
és a személyre gondo!);
_ Istenhez közvetlenül tartozónlIk fogva fel, nem
tartották fontosnak külön részletezni, kiemelni.
Minden részletezés a trinitás-tan gyanújával fenyegette il vizsgálódót;
_ a Hitvallásban való fenntartása bizonyos mér·
tékben azzal magyarázható, hogy ragaszkodtak a
keresdény fogalmsk struktúrájához, s nem skarták nyilvánosan ,.keresdényietlenné~ tenni a hitvallást;
_ II szentlélek értelmezése a keresztény teológiában fokozatossn a krisztocentrikus teológizálás részévé vált, nmi ellentmondott az un.itárius teológia
teocentrikus azemléletének. Ugysms a keresztény
értelmezés szerint a Lélek határozottan Krisztus
lelke, nz a másik Vigasztaló, aki átvette Jézns szerepét a Földön. Ez azt jelenthette, hogy Jézus s
szentlélekben, illetve általa. van jelen a keresztény
hívő emberben. Hivatkoznak a Róm 8,9-te, mely
szerint TI azonban nem test szeril/t éltek, hal/cm
U/ck SZ;rillt Iza Istell Lelke lakik bennetek. De aki·
ben nincs m;g Krisztus Lelke, az nem az ö~~·.
Tumészetesen az okoknt még sorolhstnán k. Érdemes lenne annIIk 8. vizsgálata is, hogy a pünkösdi egyháú beszédeinkllek hány s~ázlllé~a szól a
szentlélekről, ilnnak mibenlétéről, munkájáról, hatásáról, és hány a keresztény cgyhá~. megalapítá·
sárói (sokszor minden kapcsollIt nélkul).
Felvet6dik a kérdés: Beszélhetünk·e a .... ról, hogy
aZ unitáriusok leértékelték n szentléle k J~!e~tősé
gét? Válaszunk határozott NEM! Az unlt.ánusok
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vnllotl~k,

hirdetté k, tonították, de éppen dogmoti.
ka' megfontolások m;oU tartÓ%.kodÓOn ke:telták,
3, Mi a s:tentlélek? A Bibliában kb, 17 féle meg·
neveúasel találko%.unk, mint példáulisum ereje,
lélegMt, súl, in16, vigasztaló, prófétai kenet, ;go·
wg, bölcsemg lelke, sz.abadság sulleme; ~tb, Ca%.
Ószövetségben o héber ruáh 378-szor, oz UJs;rovet"égben o pneuma 379-szer fordul el6), de hosonlft·
j1l tűzhöz, sebese n zúgó $zlllhez, gol1lm1:'hoz stb, A
megnevezések és hasonlatok azt sugallják, hogy a
suntlélek vnlnm; olyan, amit nem könny(f megha·
t~l'(1zni, megnevezni, csupán kÖT'Ülírni és hntása;·
ban lehet Illegtapasztalni (oz evangéliumokban
egyllbké nt n(lm találkozunk egy sDjátos meghotá·
rozásáva l),
A megnevezések és hasonlatok ktilönbözősé·
gei ellenére van egy közös vonásuk, mégpedig az,
hogy oz isten. oktivitásra utalnak valamilyen for·
mában. Isten felemelő, nemesítő megelevenítő
munkája (tevékenysége?!) jut kifejetésre. Ezért helyes nek vélem Arthur Long, nngol unitárius teoló·
gus állitását: ~ szentlelek {oIJglmó,IXJI! egy ó,rió.si
es~me lukrIJWdik <lZ é/ő, személyes Jslenr{f/, gZ
Orr6l, gz élet gdójáTÓ/, a világegyetem mögött mozo
ga/6 crorUl, lIz emberek ihletójérol, és mil/den
nemes értékek {omisáról és glgpjáról,·
Az. unitárius gondolkodás so ha sem választotta
8Zét lsten egy tultl,jdonságának megnyilvánulását
rnngától:l tultl,jdonság hordozóját61, Istentől. Isten·
hez t.artoz6nak, Istenb61 kiáradónak, Istentől kiin·
du16nok fogto fel.
Dávid Ferenc lsten erejllnek nevezi, 8 ezen meg·
állapítása áthogyományoWdik az unitárius teoló·
giába: ~. , a léleknek az ö igéje a Szent Irásban vé·
teltetik az er6ért, amelyet oz lsten osztogat min·
den teremt6lénynek (állatnak), amellyel azt akar·
ja, hogy létezzenek és éljenek. Másodszor az em·
bemek nemCllak életet ad, hanem az étetnek ékesí·
tésére bölcsességet és tudományt, omellyelomos·
tani idoSben is sokakat megtl,jándékozott... hannad·
szor, hogy nemcsak megelevenfti és táplálja (élteti)
az embert, és külső" bölcsességgel Djándékozz:l
meg, hanem természetét megti sztftja, megújftja és
újjászüli az örök életre~ (A prédikáci6inak első"
része. A szent lélekrol sz616 prédikáci6. 169- 171).
Szentábrahámi Mihály említett hittani mílvében
odávidferenci álláspontot szólaltatja meg: ,.A szent
lélek istennek amaz ereje (Lk 1,35; 49: ApCsel 1,8;
Rom 15,13; Kor 2,4·5), amely által Isten at 6 hiveit
megszentelte és más isteni tultl,jdon ságokkol meg·
tijltijtte~ (i.m. 148). E meghatározást Varga Béla
mélyítette el, pontosabbon körülhatárolta, surin·
te: ,;I szentlélek Istennek reánkhat6, bennUnk mG·
kód .... , minket felemelő és hatásnibnll meguentelő
ereje".
A szelltlélek tehát az élő Is tennek a%. alényegé·
ból való tevékenysége, amely által kt\zvetl(l ll kap·
csolotbo kerülünk Istennel. Ugy is mondhotjuk,ls·
tennek közveUen hatása mireánk. A kijelentés
által közvetve ismerjük meg Istent, a szentlélek
hotáao által kö%.vetlen kaJlC.'IOlatba kerillUnk vele.
Igy II szentlélek ..nem egyéb, mint o jelenben re·
ánkható "ten".
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Meggy6zödéaunk szerint n szentlélek nem vnla.
mi Istenen kfvul áll6 kulön SZ<l mély, vagy hatalom.
vagy ern, hanem lsten aual o tevékenységév/"l.
amely állal 8U! mél)'l!8, lélek szerinti közvetlen
kapcsolatot teremt n%. emben-el. Igy 'értelmezve,
pünkösd nem csupán O keresztény egyház megnla.
kulásának ünnepe lesz uámullkra, hanem n
szentlélek kitöitélIének (lnnepe is, a7.0%. Istell ve·
lünk való személyes knJlCsolotállnk illlnepe.
A szentlélekben Istennek olyan tevékellységét
látjuk. mit akár n teremtésben vagy a gondviselés.
ben. Ezen esetekben is szoktuk így neve%.n; Threm.
t6 lsten, Gondviselő' lsten - de alattuk sohnsem tlr.
tünk külön 'steni személyt. A szentlélek esetében
- kerülve a dogmatikIli árnyalatokat - (gy szólhatnánk: Megsuntelő lsten.
Miért használjuk ll. szent jelzŐl? A szentség egy
gyűjtőfogalom, o vallási értékek összességét jelöli,
amelynek megszemtllyes(t6je lsten, Valami azllrt
szent, mert a szentség megszemélyesít6jéhez tar·
toúk vagy vele össufügg, belo51e ered, vagy hozzá
kapCSOlódik.
4 . A fogalmi meghalúro:z:ís után igen jelent6's ot.
hogy tudatosuljon bennünk a szentlélek munklijá·
nak mikéntje. eredm~nye. Mit idéz el6 bennünk?
Melyek hat6erejének következményei az ember
életében?
A szentlélek által lsten közelségébe kerülünk.
Istent közvetleniJI tnpo.sztaljuk meg azáltal, hogy
hitet ébreszt bennünk. A görög gondolkodás oz el·
vont, o tárgyilagos igo.zságot kereste, amely sze·
mélytelenIiI jgnz, változhatatlan és örök érvényCI.
Olyan mint egy matematika képlet, vagy egy kétségtelen történelmi dátum.
Az ilyen igazságot egyszer(lell tudomásul vesz·
szük, vagy akár halomra is gyüjthetjuk,anélkúl
azonban, hogy megmozgotna vagy bensőleg érinte·
ne minket. A szentlélek által ébresztett hit azon·
ban több oz objekt(v ismeret nél, életünk egészét,
egységét érinti; személyiségOnkben ragad meg
minket. Az. ilyen hitbeli .ismeret~ az igazi állandó·
ságot és val6di marndand6ság elemeit hordozza.
Nem egyszeri! tudomásulvétel, nemcsak .von",
hanem ihlet, sugall, hot, történik és érvényesulni
akar. Ez a hitnek olyan egzisztenciális jellege.
amely o megragadott bizalom és a felismert iga·
zság erejével indíttatást od oz egész emberi élet·
nek, s olyan irán)'Ú életviteire lendíti azt, amely
Isten akaratának megfelel.
A szentlélek a belső átalakulás mozgató ereje. A
felismeréstól, a m/"gelégedéstól, akiegyensúlyozottságt61 o biztonságérzet, a hnnnónia, az ö!"Öm
megtoposztalásáig vezet. Mindezek azok oz ..AJán·
dékok", amelyekkeilaten megáld mink~t. Egy
olyn n kezdetet jelent, 1Imely a végs/!" betelJesc?ést
keresi; ke%.detét egy életen át tartó ~t.1lokulás] fo·
Iyamatnak. Ezt nevezzük bibliai nyelven lijjászule·
tésnek, amely nrro utal, hogy a "szentlélekkel
meggazdagodott ember Bzámárn az élet min/!"s.é·
gileg kulönbözik az azt megelőző formától." Egész
életirányulás válllszadás o szentlélek által su~ollt
Isteni akaratra. Egy fejl6dési meggazdagodás] fo·
Iyamattal szemben, amely azt jelenti, hogy a

suntlélek ajándéka nem egyBZerllen a kereul.$l!g, zonyos vágyat kelt és Igy jövendlíbeli örökségünk
vagy n kézrátétel következménye. hanem egy reményét ébreszti , azt mondja az Irás róln. hogy
olyan .!16 törlén.!s, amelyet az els6 keresztények IS záloga~ (a bibllai helyeket mellöztem).
átéJtek. Etért a su ntIéjek birtoklása tulajdonk.!pA szentlélek munkája tehát éplt6 és új i letet tepen a keresztény ember jellegzetessége. Annyiban remm valóaAg. Ez az uj élet nemcsak egyéni.
valóságos keresztényi életünk, amennyiben teljes hanem közösségi arkon i8 meg kell nyilvánuljon
bennünk a szentlélek; ha ez hiányzik, felszínes, (egyház). Ezért állította Ferencz JÓ"lSCf is. hogy a
formális vagy éppen tekintély valhhouágár61 be· auntlélek "egyeslt6 kapocs, amely a kebleket Ó3z..
8zeköti".
stélhelÜnk.
Az ApCsel 19,2 kérd'!$.!t ,KaptB;tok-e sz.entlel.
5. Természetesen a szenUélekkel való meggazda.
ket, amikor hív6kk.! lettetek?" - Igen komolyan gooásnak emberi oldalai. felt.\telei is vannak. A
kell venni, egyrészt atért, mert önmagunk vallásos megszentelödés olyan folyamat, amit önmagunk.
öntudatának számo nkérése, másrészt mert Isten· ban mi végzünk el, nekünk kell megnyitni értel.
nel való életközösségiínk pr6baköve, A választ nem münket, szivünket, formálni akaratunkat, s min·
lehet megkerülni, csak igennel vagy nemmel vála· dezeket azért tudjuk tenni. mert lsten mindeukre
szolhatunk. Ha a válasz poútfv, akkor elégedettek adott képességeket. A megszentelo5dés folyamata
lehetimk, ha negatfv, akkor azonnal keresnünk tulajdonképpen aka ratunk r:!.hangolása az isteni
kell a leheWséget, hogy a MegszenteJ6 Isten tegye akaratra, m.!gpedig olyan m.!rtékben, hogy az
.!16vé, elevenné a mi vallásos életünket.
ci akarata bennünk és rajtunk keresztül mClköd.
hessen, A "ráhangolás~ kiváló alkaloú lelki el mé·
k;. ApCsel 20,22 "Ezt mondván rtijuk le helt, és
Igy folytatta: Vegyetek szentlelketi" - igen figyel· lyülés, az önvizsgálat, az imádkozll.a.!s a jócseleke·
meztetl> felhívás. E:bMl az következik, hogy a detek gyakorlása.
A jézusi tanítás és életvitel is segit minket a
szentlélek munkája egyetemes, állandó és közvetlen (nemcsak Jézuson keresztűl), azaz bá rh ol, bár- szentlélek adományainak felismerésében és meg·
ragadásában. A jézusi mérce nem jelenti akara·
mikor bárki részese lehet adományainak. A fen·
tiek s~lIemében a szentléle k kitöltése nem feje· tunk alá rendelését vagy éppen feladását, hanem
Z.6dOU be az első" pünkösd alkalmával (ApCsel egy tudatosult nabad vágyódást a Wkéletesebb
2,1.47). nem egy egyszeri és megismételhetetlen, élet iránt, a vallás nyelvén szólva, Isten akaratá·
hnnem folytonos ténnyel állunk sze mben. Ez Isten ban való tudatosulást. Maga Jézus is erre figyel·
meztetett: .... mert nem a magam akaratát kere·
aktivitásában leli magyarázatát.
sem, hanem annak az akaratát, aki elküldött
A Megszentel05 Isten munkája álta l válik az engem" (az Atyáét) (Jn 5,3/bl
ember Isten templomává, és részér61a felelet Isten
Konklúzióhénl: a szentlélekre nekünk, unitáriu'
imádása és a jó cselekedetek gyakorlása (IKor
soknak is szükségünk
3,16; 6,19; 2Kor 6,16; Mt "Fénye kí séri lángoló heviinket,
van, nem azért, mert egy
7.21; Jk 2,17-18). A jósa lánga lát{jst:és ezakkora,
nagyon gyakori bibliai fo·
cselekedetek gyakorlásá~ amint becs ünkön tu l " Kegy kitűntet."
galmat kell megmagya·
úgy is nevezhetjilk, hogy
ParadiSQ, Canto XIV. 4()..42 ráznunk , értel meznünk,
bizonyságtételre hiveI a
FÉNY ÉS KER ESZT
hanem azért, mert élo5vé,
szentlélek által az Isten.
elevenné, buzgóvá teszi
A bibliai pünkösdi törlévallásosságunkat. A val·
net világosan el6nkbe
lás általa lesz. empátia, és
tárja, hogy mind a szólók.
nem fel szInes, kúls6", kul·
mind a hallgatóság bírták
tikus megnyilvánulás éle·
a szentlelket.
tünkben.
Szentábrahámi Mihály
Nagy tévedés lenne
megállapítása igen találó
visszatartani magunkat
ma is, "A szentléleknek
mindattól, amit lsten ne·
kegyelme nem egyéb,
künk adni a kar, vagy nem
mint Istennek ama hat·
figyelni arra, vagy felcse:
hatós mfiködéae, amely
rélni vagy helyettesfteru
által a hlv6k szive. nem·
az ci adományait az élet
csak örömmel Wltetnek
múlandó adományaival.
be, nanem meg i8 vilá·
Kempis Tomás t,nláló sza·
gosittatnak, az akarat a
vaira figyeljünk: .Tartsd
kívánsággal együtt buzo
s
szívedet
szabadon,
dittatik, mi pedig alkal·
emeld Istenhez~. Csak így
masokká tétetünk az Is·
áradhat szívünkbe Isten
tent illető dolgok meg·
szeretete a szentlélek ál·
hallására. és teljesitésére,
tal az apostol !Urint is:
mi okból amennyiben a
"mert szfvünkbe áradt
világias dolgokt.ól elváIsten szeretete il nekün k
laszt, az írás azt mondja
adott azentlálek által"
róla, hogy megszentel, és
(rum 5,5),
amennyiben mintegy bio
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Dr. Sztsnk6ezy Zoltán

Ki a keresztény?
A kereszténység családfája
A ktivetketilkben megjelen6 sarok értékeléSllhez
hn$znos lehet a legközelebbi számban megtalálhll_
tó ábra, amely a~ értelmezést nem ~avaró öss~e
vonások árán sematikusan elénk tárja a jelenkori
kereszténység családfáját. A rajC/; az Évangile et
Liberté címa franciaországi protestáns havi folyóiratb~1l jelent meg, szerkesztó"je pedig Prof. Chris·
tion MazeJ. o Monpellier-i Teológiai F'akultásról.
MelMkelhetnéllk azt az összeállltást is, amelyet
Gerhard J. BeHinger dortmundi professzor mutat
be az Akadémiai Kiad6nál megjelent Nagy Val_
Mskalauz c. könyvében. Ezt az utóbbit bárkinek
mÓ<ljában ál! megtekinteni, és meggy<'íz&lni arról,
hogy caa k olyan resC/;letkérdésekben mutat eltéres t, amelyek a tis.ztánJátást egyáltalán nem befolyásolják (igy például a keleti ortodoxia nemzeti
egyházainak rész[etezése). A mi váHalkozásunk
nem ("ílz maga elé más relt, csak arra kiván választ keresni , hogy hol a helye az unitarizmusnak
eze n a so kágú családfán, és miként értékelhet6 ez
a hely a keresC/;ténység egésze rel6l és miként maga
az ullitarizmus rel6l. Mindkét értékelésben termé_
szetese n klilónféle utak és módok létezhetllek és
vála sz thatók is, amelyek közlil a következ6Kben elmondand6k csupán egy, de aC/; olvasó által is megítélh et6en körilltekinM és átgondolt megoldást kl·
nálna k.
Ez a családfa már önmagában is elgondolkoztatha t és ko'·etkeztetések levonására ind(thal. Az
unitarizmus megleheMsen kis ágaesktlja ennek a
fának, és könnyű lenne kijelenteni , hogy ha ez az
ágaeska letorne, attól az egész fa még nagyon
is életk épes maradhatna. Ezzel .szemben a nagy fa
léte és fej l<'ídése nélkül az unitáriu s ág bnmagában
lIem létezhetne. Bizonyára ez a gondolat is szerepet játszik :lzoknál az egyházi vezetóknél. akik el
is jutnak OIY:lll felelőtlen kijelentésekhez, hogy az
llnitáriusok voltaképpen nem is kerentények. Ha
ezeket a kijelent6ket felhivjuk, hogy véleményüket
teol6giai, teológia történeti érveléssel is támasszák
alá, akkor vagy egyáltalán nem adnak megalapOwtt választ, vagy érvelésük legfeljebb (Iz antitrinitarizmu8 min<'ísítésig. illetve vádig terjed.
A csal/idfa fontos vonása , hogy minél ink/ibb kö-

zeledlink jelenllnk felé, II kereszténység egyre több
Ilj hajtást és /igat hozott létre. AJ; új TÚgyeket és
hajtásokat a mindenkori többSllgi egyházak legszIvesebbe n azonn:l! lecsipték volna, ami azért
nem síkcnilhe tett, mert a társadalmak fejlődésé
vel egyultjár6 igények hozták 6"kct létre. Ha az
ágak kifejlődését nem sikerilll visszafojtani, okkor
később kiderült, hogy bizony az egész fa éleMt is
károsan befolyásolta volna az új hajtások hiányo.
A magyar l1agy egyházak is emlékezhctllek saját
16. sz:ízadi helyzetükre, amikor II lutherizmuBés a
kálvinizmus ki aknrt sarjadni a nyug:lti keresz~nyaég egySlIgbe szorított törzséb61. Nem lehetett
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visszafoj~ni, ~ ma. már az egész nyugati keresz.
ténység IS eh8men, hogy az új hajlAsokkal az
egés.z fa lett. éle.tképesebb. De ugyanezt be kellene
l~tll1 az umtanzmuu al kapcaolatb:lo is, és nem
Vls.sz:lmewzendó", hanem értékes termést (géro
haJt~snak kell~ne tekinteni, amely olyan válaszo_
kat LS tud ~dll1 korunk új kérdéseire, a melyekhe7.
más vallások nem lehetnek elég kötetlenek.
A kereszténySllg családfái a fa tOnsét csak
:lZ egyetemes zsinatokat követő", tehát a 4-5. évszA_
C/;adok utáni hel~t alapján jelzik. amikor sikenl.]t
a kereszténységet, helyesebben s mögötte álló egyházat egySlIges és döntő" monOpOlhelyzetű társadal_
mI er6vé tenni. Ezt megeló"z6en azonban a keresz.
ténység első s záudaiban ilyen egységes kereszténység egyáltalán nem létezett.
Adolf Harnack dogmatbrténete j6 áttekintést
:ldh:lt azokról az irányzatokról, amelyek legalább
oly:ln szerteágazó s zerkezetet és képet adIlának a
kereszténység egykori tápláló gyökérzetéröl, mint
amilyenné a jeleniInkig annak koronája fejlődött.
A keresdénység közös vonása, hogy minden felekezete önmagát Jézuaig vezeti vissza, és ez nyil_
vánv~lóan ugyanúgy vonatkoC/;ik az unitarizmusra
is, mint akár a lutheri vagy a kálvini egyházakra.
A koronát táplál6 nedvek a gyökerekt6l aramianak
felfelé , és nem a törzsben keletkeznek. A kereszténység életereje nem Niceában fakadt, és nem Niceától kezdve él tet, hanem éppen magából Jézusból, illetve az <'í megismertetésére torekv6 evangéliumokból. AJ; unitarizmus egész hitrendszerének egyik legfóbb vonásaként jelölhető meg, hogy
igyeksC/;ik a lehet6 legközvetlenebbül aC/; evangéliu.
mokra épitkeC/;ni. Ehhez az unitárius törekvés hez
korunk legnagyobb hatású teológusai közül kettő"t
idézünk. Teilhard de Chardin szerint jelenünk és
jöv6nk kereszténysége már nem épulhet Niceára.
Hans Küng szerint már feltöTÓben von az az ökumené felé vezet<'í teológia, amely a keresztéuység épületét következetesebben az evangéliumokhoz igazítja.
A kere szténység egészét adó egyházak nem egyfonna nagyok, ha h(veik számát vesszuk alapul, és
így lehet ugyan nagy egyházakról és kis egyhá.zak:
ról beszélni. Ez az osztályozás awnban mennyISégi
és nem min6Sl1gi kategóriát jelent. A Reronnáció
első lépéseinél a mai nagy protestáns egyházak is
kicai, de kereszté ny egyháza k voltak, szemben a
két n:lgy (a római kIItolikus és a keleti ortodox) keresztény egyházzal. Korunkra bel61uk is nagy egyházak lettek, és fel is öltötték o nagy szervezetek
turelmetlenségét o mllsságot képviselő kis egyházakkal szemben. Aki olyan min<'íségi osztályozást
val! :l nmgáénak és okur érvél.'yre juttatni. ~rnely
csak saját igazát hajlandó ehsmern l, ~s mmden
más keresztény hitnek nem csak az Igazát. de
egye nesen II létjogosul tságát is vitatja, annak fi_

gyeimébe lehetne njánlaui a Márk és a Lukác8 evangéliumában az ismeretlen ördögilz6 jézusi megítélését (Mk 9, 38---39 ás Lk 9, 49-60). JánO!,
a tizenket\A:'k között másodikként megnevezett apOstol beszámolt Jézusnak aITÓl, hogy a~rt ti ltották meg a Jázus ueváben való gyógyftást egy sikeres .ördóg(lwuek". mert nem tartozik az {;( körük.
höz. Jázus awnban nem adott uekik ;gS%8t. mert
hinen eZ az ismeretleu nem ellenük, hanem mellettlik vnn. ha egyszer Jézus útján jár á. az {;( nevében cselekszik jót. A kereszténységeu belül ma is
C$ak nz lehet az egyes egyházak értékelésének
lllapjll, hogy mennyire h(fségesek Jézus kijelentéseihez és mennyire tudják közösségüket nz {;( lítju·
kOIl vezetni, és az 6 két ffl pnrancsát - nz Isten és
a felcbnrát s zeretetét - II mindenkori táffladnlmnkban a megvnlósftáshoz segíteni.
Az Újnövel$éc fanusítása

Lukács evangelista szerint az Úr Jézus útjának
híveit Antiochiában már Pál apostol éB Barnnbás
egyiiUes ottani m(iködése idején, vagyis Pál miszsziójának elején keresztényelJ.nek (Khrisztianosz)
nevezték (Ap Csel 11.26). Az Ur Jézus útjn nz 6 tn·
nCtásainak és életmódjának n megjelölését jelcntette. UgynIlcsak Lukácst61 származik az a tudósítás, hogy az clső gyülekezet már a Jézus kereszthalálát éa feltámadását követő" első pünkösdkor
rncgnlnkult, és közösségi életük lényegét az apostoli t:mításban, 3 kenyénnegtörésben és az imádkozásban való részvételilk jelentette (Ap Csel
3,421. Ugyanebben a lukácsi könyvben olvashat.6,
hogy a jeruzsálemi hívek kózössége önmngát már
ekléuiának (egyháznak, gyülekezetnek) nevezte.
és sze rvezetten 3 tizenkét apostol, illetve B hét diakónus irányította hitéletúket, szociális gondosk0dásukat. Mindebb6l kovetkezik , hogy a keresz·
ténység v311ásként is, egyházként is 3 Jézus hatálát kovetó els6 évtizedben már létezett és virágzóan terjed t Ez az egyház és ez a hit azonban nem
volt trinitárius, hanem osztatlanul ClInk egyszerilen keresztény. 3melyben még nem alakultak
ugyan ki. dc egymás mellett már formálódtak azok
az irányok, amelyeket három évszáz3d múltán politikai befolyást.61 egyáltalún nem mentesen - II
4-5. százndi zsinatokon az egyetemes (katolikus)
egyház és hitvallás váltott fel. Ettöl kezdve valóban n trinitárius kereszténység vált meghatárorová, és róvid két évszúzad alatt vngy beolvasztottn
vagy kisu>ritotta a másképpen hlv6 vnllások3t. Ar.
egye\A:'mes zsinatok eredményeként megsz!lletett
trinitárius kereszténység előlt awnban Mrom évszáZadig együtt léteztek a kereszténység unio, bio
és trinitárius irányai.
A zsinatok felöl a kere8~ténység születése felé
haladvn B hit tartalma egyre inkább egyszer(fsödik, és jut egyre közelebb a jézusi igehirdetés való·
ságos ~artalnlához, illetve ugy is mondhntó, hogy
mm!!l mkább haladunk az eVBngéliumok születé~t6\ a zSÍl13tok felé, annál bonyolultIIbbá. annál
mkább 1iI0wfikussá válik a keres7.tény hit turUllnm. A 4- 5. názadok 7.sinatain eldóntött hitvallási
Bzovegckböl egyértehnüen ki is tílnik, hogy a viták
nem az Isten·hit , nem Jé>;us tanításOl; é, kóvetése

kérdéseiben folytnk, hnnem Jézus istenségét III 'd
II SzelItJélek istenségét állították vagy vi~tt..~k
olyan tételek~t tehát. arnclyekr6l az evangéliu:
mo~bsn, va8)'lB Jézus Hzenetében nem is esik szó
A VItáZÓ fel~k awnban mind II NáZ-áreti JézllIit val:
lották a Knsztusnak, és mindnyájan az li kóve\5i.
n~k vallo~t.ák magukat. Mind a többS<!gi, mind a
kisebbség"! oldIIlon állók egya ránt keresztények
voltak, azok is. akik elfogadták, és awk ia, akik
másképpen fogalmazták meg hitv3l1áaukat.
Az egész Újszövetségbe n két olyan hely Van
IIhol az Atya, II Fiu és II Szentlélek egymás mel:
lett olv~sha.tó, .és amelyeket a Szentháromság.tan
evangéhuml hlvatkoztlsnként idéztek és idéznek
Az egyik az ún. CO lnma Joanneum, János els61e:
velének <lZ II bővítménye, amely az Atyát a Fiut és
a Szent1elke~ el!Y~ek vallja (1 Jn 5,7). Ez' a szóveg_
rész a Károh Blbha legújabb kiadásaiban is vtlltQ.
zntlanul olvashat.6, az új Vulgata awnban má r ki.
hagyta. minthogy az eredeti görög szövegben nem
és a legrégibb latin fOTtUtásokban sem találh3t6
meg. Bizonyára a szentháromságos hitvallások el.
fogadása után került be gl03szaként egy 4-5. s2á.
zad utáni lMin szövegbe. A Bibliatanács magyarázatos BibliájOl, a legújabb bibliakutatási eredményekhez híven, ezt a hivatkozott szövegrészt ugyanCSak elhagyta.
A másik hiva tkozási hely Máté evangéliumának
utolsó fejezetében olvnsható, ahol a feltámasztott
Jézus 3 kiküldend6 tanftványok3t megbízza a ke·
reszteléssel és a tanítá ssal; Tegyetek tanitvánnyá
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, o
Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Mt 28, 19). A
trinitárius kereszténység teológiájában erre a szóvegrészre nem ClIak úgy hivatkoznak általában,
mint a keresztség szentségének, illetve szent szer·
tartásának jézusi eredeztetésére, hanem ugy is,
hogy ez a Szentháromságbofl való keresztségre is
utal. A szöveg jézusi eredetében maga Bultmann is
kételkedett, amit IIZ újabb bibliamagy3rázatok
még jogosultabbtl tesznek, miként IIZ II kétséget is,
hogy a Szentháromság hitének megalapozását
szolgá!hatntl. Az él6 Jézustól kapott t3nitványi
megbízatások köztltl a keresztségre vonotkozók
soha nem szerepeltek, és o feltámadott Jéznsnak
tulajdonított szavak sem hangzanak hitelesen jézusi eredetűnek. J ézus saját tanítványait sem keresztelte meg, következésképpen nem várható,
hogy ő m3g0 ilyen megbízást ndolt voiIlo tanítvá·
nyainak. De ilyen valószln(]sítések helyett m3ga
aZ ősközösségi kor történele ad kétségtelen jelzést
slTÓl hogy a háromságOlI keresztelési fonna nem
ka~lható közvetle nül Jézus igehirdetéséhez. Az
Apostolok Cselekedetei szerint sem Péter, sem a
többi apostol nem knphntott ilyen ta rtalmú n.legbízást, hiszen 3 keresztségi formula Jézus Krisztus
nevére nz Úr Jézus nevére szóló volt. Nem alaptalan tehát anllok feltételezése, hogy a fentebb hivatkozott MáM evnugélimni részlet az apostoli .kor
utánra keltezhet6. és kés6bbi formulát vetlt VIU'
sza. Másrészt n Szentháromság t.anának megfo~
mtllását három évszá!addaJ megelőzve, annak bl'
wnyság3ként se m szolgálhat.
(folytatjuk)
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Pataky Etelka
(1898-1984)
.szh..,,,,,U':k ~gyttle" ""IlY kll101'l
0":;.1,,,/ hagyom Rdd wook<im
SUrTM. kllla3tl" U~J1<!1 orokktm

S I~gyt/ ",l1wu. "'ml nUg)'iInydd·

Ezek a sorok Gidófa!vy Istvanné Pataky Etelka
Végrendelet dmCi v8rséböl valók. MOvészi ars poe!iclijiit ebben az irodalmi formában hagyta unOkéjllra
az udvarházak feslÖmiivésznóje.
Pataky Etelka éppen szaz esztendeje szű retett Dicsoszentmártonban. Már kisiskolás koraban kilünt
rajzkészskgével. Kedvenc szórakozása volt ki/esteni
Mauthner vitág-arjegyzékeil. A későbbiekben levelező/apokat masolt. Első. mestere a cseMéletkép-feslés mestere, Romek Arpád budapesti festömOvész
voll. aki 1912 nyarán feleségével és sógornőjével Dicsőszentmárton
környékére,
$zőkefalvára utazott, virágos
falusi házakat festeni . Romek
bizialására először egy cserép
pelargóllIát, később ezOst tál-

cán egy porcelim edényt,
majd a szókefalvi uniTariu$
pap lornacát festette le.
Édesapja klvánsagára Ol·
mutlbe (Olomouc) ment tanulni, Az. intéletben elemi, polgán, felsőbb leánYiskola és háltartaSI iskola is működött. Mindig hálásan gondolt vissza az
mtélet Igazgatónőjére_ Frau
Mane RossIpalek Maderre. A
német nyelven kivül elsajáUtotta a franciát és az angolt is.
Tanult felsöruhavarrást. kalapkészitést, fafaragást, lémdomborItást, kézimunkázást is.
1913·ban Műnchenben lolylatta tanu lmányait, a Neumeiercsalád mtézetében. ASavete
Neumeier igazgatla intézetben
si kerűlt előrehaladnia a nyelvés zoogoratanulásban. Münchenben két éven keres:rlül a francia szármaZásu
Fr~z 6ergner de latour magániskoláiában tanult festeni.

Ekkor klméletlenül közbeszóIt a villlgháboui: 1916ban bekövetkezett a menekülés, ki kellett Orlleni a
magyét Elöször Kolozsvarra, majd Budapesire került Hegedűs László festöm(ivész özvegyé nek Alma
U1cai házában kapott szállást, 1917-ben többedma9ával a budapesli Képzöm(ivészeti Akadémiára jelenlkezett. lizenhárom társa közOI egyedül öt vették
lel végleges képzésre, a többieket csak ideiglenes
jelleggel. ADunaparti árkádbazárban volt a m(itermük. Az. Itt töttött éVek alatt Deák Ébner laJos tanitványa voll, de rajta klvOI Romek Árpád, Tatz László
és Réti Lstván is foglalkozott a tehetséges növendék-

kel. SzeretetI vollla Benczu. Gyula tal'\flvflnya Lenni.
ám ő csak fiukat tanftott. 1923-ban a Ilagybányai milvésztelepen képezte magát a Szabadiskola ta9jaként, ahol Thorma János volt a mestere.
Időközben - 1919. október 23·án Magyarsároson
- házasságot kötött Gidófalvy Istvánnal, akinek 00bokán volt birtoka. A fiatal pár odaköltözése után az
öreg Rhédey-udvamáz egyik nagy szobajal milleremmé alakltoMk ál. Itt készűltek azol< a festmények, amelyeket 1925-t61 megcsodálhatott Erdély
művészetszerető közönsége is.
Ma már nehéz lenne elképzelni a dobokai kuria egy\<or
csoda latos kertjét és azl a VIrágÖzÖnt. melyet a gondos
asszonyi kéz varázsolt oda.
A7. ablak alalt jázmin és orgona, a ház körül páfrány, peónia, narcisz, évelő pipacs,
szarkaláb, gy6ngyvirag és fe·
nyőfák. Alattuk kőasztal és k6fotel, melyről azt tartotta a legenda, hogy egykoron Izabella
királynő is megpihent benne. A
fenyófilkon tul egy krs patak,
fölőlte
atlvelő
hidacskával.
Ezen keresZlűl lehetett eljU1ni
a gyertyánosba. Majd jött
három teraszos kiképzésü
kert. Egyikben ovalis tavacska, benne piros tavirózsak; kórötte orgonaval, májusfaval,
némel iriszekkel. A másikban
rózsával befu1tatott tilegória,
kivül nagyviragu, rózsaszlnű
akác, sok petúnia. őszi bánat,
kakukkfű, őszirózsa , csillagtűrt. A harmadikban körteták ,
alattuk hinla, nyúJtó és máslórUd. A homokos napozót fenyökkel keritették .
Ma disznók fOrdenek a lóban. A fak kivagva, a Mz
al átalakMsoktól tónkretéve.
Kelemen Lajos 1944-ig minden nyári vakáCIójál és
szabadsagát itt töltötle. amint a dobokai vendégkonyvbe frt verses bejegyzései bizonyítják.
Öszintén szólva, eleinte ól tér)!! neve csengett ismelÓsebben. Természetes is volt, hiszen apósa a
népszerű és melllln közkedvelt kolozsvári királyi kozjegyző. a reformatus egyhá zkö~ség fÖQondoka. id.
Gidófalvy István volt, A fotéri Teleki-haz négy irodai
szobajában fogadta az Ogyleleket_ Vásarhelyi Janos
retormálus pOspök megfogalmazása nyomán .,népunk igaz barátja és az erdélyi szövetkezetek apos-
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tola"-ként hagyományozódott az utókorra. Az ilj. Gidófalvy István kiváló gy6gynövény-szakér1ő és -termesztő hirében állt. ArróJ volt még nevezetes. hogy
ifjúkorában Kelemen Lajos tanltványa. volt. majd a
későbbiekben slrig tartó hűséges barátja.
Pataky Etelka is régi erdélyi családból származott.
Nem az általánosan ismert sárospataki. hanem a
désfalvi Patakyakat mondhatta őseinek. Nagyapja,
Pataky László az ősi családi birtokra. Dé~fa.l ~ára vitte
feleségét. marosvásinhelyi Sombory Knszlllnát. Végűl Magyarsároson élték le életüket.
Édesapja. Pataky Sándor lőszolgabiró volt. Egyik
leanytestvére, Krisztina férje Fel!,ncz József unitárius püspők korán elhunyt lia lett Edesanyja, Gál Etelka a budapesti polgáriskolai tanárképzöben végzett
Zirzen JankánáL A dicsöszentmártoni polgári iskolába helyezett csinos. karcsú tanítónő feltUnt a
magye gavaltérjainak. Nem is csoda, hiszen megmaradt öveinek átmémJe
olyan,
mint másnak a
nya kbősége.

Kettejük
házassagáb61 született május 28·
án Etelka, a későbbi

lestőmű-

vész nő.
Első - főleg
csendéletekből

kő,:ül kiemeli a Rádióhallgatók cimet viselő nagymé-

retu alkotási, amelyen egy falusi ház lakói örvenden~k a modern technika vlvmányának. Az arcképekből pedig hangsúlyozza a megerősődött jellemzőkés
zs~gel. "Teljes reménnyel nézünk további tejtödése
elé - zárta 'rását Kelemen Lajos.
A tárlal sikerét jellemzi, hogya kiál11tott 107 darab
festménynek csaknem a felét megvásárolták A
rom~n ~s a magya, magánszemélyeken klvOI az' Erd~IYI Muzeum és a Román Néprajzi Múzeum is vásarolt alkotásaiból.
~ má~odik idézett kritika szerzője Gulyás Károly,
akinek Irás.a a Pá~~tort(jzben jelent meg, az 1930as marosvasárhely' képkiálIlIásróI. A Teleki Könyvtár
örek~nt ..dolgozó G.Ulyás Károly raiztanár maga is
képz?muvé,~z. volt, Illusztrációkat és festményeket is
kéSZitett. (O ,ndftotta művészi pályára a fialal Vida
Árpádot és Bordi András!.)
Ami abras·
s6i kiállMs kapcsim
elitélőleg
jelentke~ett, azt
most a művésznő előnyére emelte ki a műkri ·
tikus.
Nevezetesen természetimádatát, tiszta
szlnlalasát, előkelő
technikáju

és virágképekb/ll
lestőtehetségét.
álló - önálló kiVéleményét így
állítása
1925sommázta: .,Paben volt Kolozstaky Etelka, a
várt, a Minerva
maga átlátszó,
Kőnyvkiadó
Rt.
kristályos hanegyik helyiségégulatú, csendes
ben. Ugyanitt keelmélyedésű,
rull megrendeszint, lényt, erllt,
zésre az 1928A m'sy·,d,o,i k~ri,
bájal klnáló kéas és az 1930-as is. Közben tárlata nyilt 1927-ben pein valóban szinte lehetellennek látszó feladatokat
Marosvásárhetyen, majd 1929-ben Brassóban és old meg olyan természetes egyszerűséggel, olyan siSepsiszentgyörgyön. 1931 karácsonyára pedig gyűj- keres dús színskálaval, amelyekre nyugodtan el
teményes kiallílást rendezett a budapesli Nemzeti lehet mondani, hogy »ez lérlimunka - jó aldomas
Szalonban. Legnagyobb sikerét a Torockói menyecs- voll", minden asszonyisága ellenére is művésznllnkke cimu festményével aratta. Több képét bemutatták nek.'
Bukarestben, a Salonul Olicial kiállftásan.
Utolsó komoly, gyűjteményes tartatát 1941. dekeltőt

a kiállitásairól megjelent kritikák-

Kelemen

írta 1928. május 24-én, a
megnyílt tárlatáról. ö-

Emeljunk ki
ból.
Az

elsőt

:;;',;"".~',;k~;'i;lIítása óta is

I a technikáeddig megszo"f.:?~;:-:tÚI Erdély kastéel
a képeken. A kritiés láttatja
'Il

H~~i!1;'

régi kilátó
;i~;, kidolgozásu
I .
öreg Pataky-kúriát,
,
zal. KOlön felhlvja ,';,; ";.;
a
megyei
vidám, napfényes,
,~házelők,e. Az életképek

cember 6-22. közön rendezte Kolozsvárt. ahol '40
festménnyel mintegy számol adott munkássagáról
és művészetéről. Innen három képe került múzeumba: A kemence padkan, Kükűllő vár és Alsóbajom.
Férjével 1919-IŐI 1944-ig éltek Dobokán. Akkor elmenekOltek. '945-ben Budapest ostroma után tértek
haza. Dobokai házuk teljesen ki volt fosztva. Még az
ajtókat, ablakokat is leleszilették. A kertben állataik
tetemei. A hilz előtt az elégetett könyvtár pernyéjét
fújta a szél. Nem is kaptak engedélyt az ottmaradásra, ezért elrneJl\ Magyarsárosra. családja ősi fészkébe. (Férje Karcagra indult, anagyszülőkért.)
Sároson ugyanaz az állapot fogadla. mint Dobokán. A hiiz fetdúlva, az ingóságok elrabolva. Itt marad! összes festménye elkallódolt. közel száz blon-
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del-ré.méja eltünt. Berench:u:kedett , ahogy lehelett:
szobái súrolt, lalallapasztott, kAlyhét rakott.
Embert próbáló k6rOlmények között él1ek Magyarsárosan. Férje gy6gy:növényekkel foglalkozott: termelte, gyOjtötte öket. Ő pedig a Mzimunka és a gaz·
daság mellett feslen is. t949-ig vagy 150 akvalelll
készllett. Ekkor innen is menniük kellen. Mini OOlit!·
IyJdegenekel egy éjszaka deportátlt!k, kitelepllenék.
Egyszél ruhában. egynapi élelemmal teherautóra
kellen ülnie az egész családnak.
AsArosi ösi 200 éves müemlék héza!. melyet még
nagyanyjának a nagyapja. Árkossy Ferenc épllen, a
falu kirendelt embereivel szétVerenék. A kriptát és a
sffkertel is kiosztották.
A legjobban talán ez a veszteség rend ~en e meg.
Ez tükrözödik Sáros dmü költeményében:
• Vágyom utánad 6si ottllonom,
KedVes. beIIfl/es. megllil/ szobám.
Kanda/Ióm meleg lángja lliv.
De jó is lenne /laza futni,
Az 6si fákkal együn s/mr
A szállel együn sóllaitozni!
Mi I/OIIZÓ volt a lelkemnek.
Kikel szerettem, hol keressem?
Temet6be k6/tt)zk(J(Jtak/
Hol a hazám? Hol az onhonom?
Ma áNa vagyok és hontalan
Fejem nincs hOl/á lehajtanoml"
KényszeriakhelyOI Marosvásárhelyt jelölték ki számukra. De ezekben a nehéz időkben sem hagyott lel
művészetével. Oraga olaj1estékre már egyil:ltaJán
nem volt pénze, így jobbára csak akvarelleket készlten . 1950 után egyéni kiállftásai nem voltak, nem leheltek. Nagy kegy volt szérnéra, hogy mint kitelepltenöl, a marosvásárhelyi tMatokra egy-két képél be-
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venék. Egészen 1982-ig dolgozott, akkor nagyon
megromlott a látása, utolsó éveiben már egyáltalán
nem látott. 1984. április It-én hatt meg Eva leányá·
nál Oicsöszentmártonban.
Tagja vott a Romániai KépzömOvészek Egyesule·
tének és a Marosvásárhelyi Képzömuvészeti Unió·
nak. Munkássága elismeréséOl az állam minimális
nyugdljban részesítenI'.
Festményeit G. Pataky E.-nek irta alá. Festménye·
in a természet szeretete mellett Erdély iránti rajongása is érződik. A mOvész szeméveliátlatja a gyönyörü
tájakat, szlnpompés lestményeivel megörökftve azo·
kat Művészi egyénisége a méltósfagteljes portrékban
és a sokszlnü csendélet ekben teljesedett kL
Ahhoz, hogy métlóképpen tudjuk meghatározni
mOvészetét, ismét Őt hrvJuk segítségül. Mi a festé·
szet? clmO versében választ ad kérdéséle, ké rdésünkre, egyútlallelledve művészetének legmeghatá·
rozóbb alkotÓrésze~ .
• Mi a festészet? szépség-kutatas
Emberben, tájban. /üneményben,
Parányban. nagyban egyaránt,
Mi mind Istent61 származik.
Mi a les fészet? Orók szere/em,
Emésztő túz, órők keresés,
Verg(id6 kfnos gyatra/em,
Vagy isteni le/magasztosu/ás. ·
Hite képessé telte arra, hogya legnehezebb helyzetekben és a legkilátástalanabb időkben ls képes
legyen a művészi munkára, az alkotá.sra. S zen:'élyj~
ségében, egyéniségében Erdély egYIk 20. szazadl
nagyasszonyát tisllelhetiOk.
Sa" Péter

l'o~l,b!<I"1
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A hlv6 k/Jmszlóny, hll krt/ikusan és (}szin/én ok/Jtj/J me~lni hir61, óharallanul szembelalé~a m/Jgá/ Ilzzsl a
k6n16ssel hogy vajon oz evangéliumi ftH16rw/ek és a'l' UJSZDVf1lsdg más hfradásai mennyire Jelenitik meg
hitelesen 'a Nézárell Jézus alakj81, Nem csuplln a'l' elmúli éV/lzedek ateista propagandája, hanem maga /I
teoIóg/iJ1 kulMás ls kérd6;elek/J/ lesz a konlbban magé/ól 6rtet6dOOn hi/elesnek /erto" tDrtén/J/ek u/én, és
Kléz6jelbe /es'l' /gen SOk bibliai eseményt. A hus'l'adlk század egyik lskolal/:remtD!s minden blzonnyal9gyik
legnagyobb fIOItJSU teológusa, Rudolf Bultman,n nevéhez fr1~f!d,k a ,, /ÓlTén/Jtl Jézus és a ,,hit Kflsz/usa " S'l'embeállíMs, Jó/16hel, magán a teológián belül IS számos knflka ért/J Bultmann elképzelését, kérdDjelei a'l'ért
kerrJÓ//Jtek maradnak. Vajon teljesen le ke/l-e mondani a tDrt6nati Jézus meglsmerésértSl, lllszen a nsgyhfrJJ
Albeft Schweitzor megállaplfllsa szerint Jézus éle/rejz/H nem lehel megrmi.
Hogyan v.uonyuljunk a biblIai elképzelésekh8'l'. Monnyrre kel/ és mennyire szabad számon kémünk e
/6rténeti hitelessége/ o Jézus-tMéne/ek/61. Milyen (JsszefiJggésben van hitünk a t""énefi Jézus megtaláLdsával és vajon a ..hil Krisztuss " mit jelenthet a szabadfJMJ, kritikusan gondolkodó hfv6k számára, E kérdésekre
nYIiván nem érdomes sablon-v6laszoit.at gyártani, E számunkban szellemi kalandra hivjuk az olvasóI: nyomozzunk együll e kérdések lehetséges válaszainak fe/kutatásába.

A történeti Jézus
"Jézus életrajzill nem lehet megirni· - ez a tömör
össze10glalása A. S<:hweitzer .Geschichte der
Jesus-Lel;ten Fors' clmO máig érvényes megállapltá'
sokat tarlalmazó munkéjtlnak. Ez lényegében igaz.
Jézus életrajzát nem lehet megirni, annál is InkObb,
mIVel Jézusról kortársai nem készitettek életrajzot.
A2 eyangéliumi hiradások sem tekinthetők annak,
mert tudYaJev6. hogy az Újszövetség iratai kiyétel
nélkűl a Husvét utáni hit termékei. A2 evangélisták
és az apostolok Jézusra visszatekintve, saját megtapasztalt, átéli hitüket fogalmazt6k meg. Az, amit 3
Biblia lapjam 131álunk, nem krónika és nem történelmi
dokumentumok gva~eménye , Amit n Bibliában tal6lunk. az a hit. Nem yéletleniil következtetett arra R,
Bultmann. hogy a történeti Jézus helyeit a hit Krisztusa az ami, és Aki megérthetö az Újszövetség lapja·
iról. Ha .ez (gy van, akkor a mai hfv/5 ioggal esik zavarba , Ugy érezheti, hogy nem a sapt hite, hanem a
mOsok hit/ln keresztűl elmondott kőzyetltes az csupán, ami szl'lmilra elérhető. Ez a tnpnsztalat nem nlkén csOggedést eredményez. Minden korszakban
voltak olyan hivök , akik az ,.eredeti", az .igazi" Jé'l'ust
szeretlék yo!na megismerni. Nyrlviln nem vonták kétségbe az U)szövetség szerzöinek 6szinteség ét és
mély hitét: mégis annyi eltor:zulOst, annyi módosu10sl. anrlyt önkényes értelmezést tapaszta ltak, hogy
szOkségoál élezlék a szöveg mógött kitapintható való·
ség szllárdsilgltnak. Szűkségűk yolt magOra a tMéneti Jézusra.
MLt is tudunk a Nádreti Jézus életéről? Először
egy .meghokkentö, ugyanakkor nagyon is logikus
megallapltllssal kell kezdeni. Blzonyosllak mondható
az, hogya NázOretl JéZUSI ynlamlkor Poncius Pil6tus
római p,:okulátor Idején mint bOnOz6t k,yégezl ék. A2
evangóhumokOfl kIvűl Josephus Flavius Tacitus és
Sueton,us mrlYeiben tal~.tunk utatást Jé~us kereszthatalflfa, bár ez utObbJakOfl érz6dik a kósói, keres'l'lény fzO retusl'l!6s. MIndennek ellenére il tény hitetessége már csak nzért sem YOflhilt6 koálségbe, mert

ez inkább ,.botrányl<ö", semmint olyan esemény,
amely egy vall6salapltó személy legendáinak sorilba
illene. Jézus mOr csa k ezért is történeti személy, nkinek élele idöben és térben lokalizillható.
SzOletésének, gyermekkorának részleteir61 a bibliográfiai adatok szinljén aZOflban szinte :;emmit :;em
tudunk. A MOté és Luk6cs evangéliumilban olvasható un . ..gyermekségtörténetek" ugyanis kimondottan
teológiai célból szef1.<esztett munkák és nem krónl'
kák. Mindkét yOltozat eroteljesen tilmaszkodik koráb·
bi, feltehetően szóbeli hagyományokra, igy ezek va·
lóságmagya yllatha tatlan , mégsem állit ható, hogya
betlehemi szOletés és k6rOlményei, valamint az
ehhez kapcsolódó többi elbeszélés megértése a tÖfténettudomilny illetékességébe tartozna.
A2 azonban mindenképpen valószlnO, hogy Jézus
Galileából szérmazolI és anyanyelye a galilei arameus yolt. Erre fö leg a hitelesnek tflrtOIt Jézus-mondltsok nyelvészeti-strukturális elem zése mutat ra.
Jézus életének első megfogható mozzanata az a
tény, hogy Jézus felnölt korában csatlakozott Keresztelő Jénos kóréhez. ValószfnO, hogy nem lett a
Keresztel6 tanftv6nya, mégiS hozzá. mozgalmához
kapcsolódolt , Ez a tény, tehét Jézusnak a Keresztelóhöz Yaló - legalábbis kezdet, - pozitfv hozzáállása
késztette az evangéliumok [róltarra, hogy szelntelen
harmoniz6101 Igyekezzenek az egyébként riyilhs
János-tanltvilnyoll és Jézus-köyet6il közölt.
Az ugyanis szintén bizonyos, hogy Jézus a maga
Utlát jMa, és stnusa alapvet&ln kOlönbözött Keresz·
tel6 Jánosétól. Jézus ugyanis nem Yolt aszkéta. Nem
a böjtölés és nem az önsanyargatils yolt mondaniya·
lójltnak és életvitelének központi jelleg zetessége,
Nem foglnlkozott a szOkségesnél nagyobb mérték·
ben étkezési és rituális tisztOlkodilsi kérdésekkel.
Éppen ezért nem ls keresztelt (az arra vonatkozó utalásoll hogy Jézus keres.ztell volna. erosen kétséges hiteUl ek). A2 ViSZont bizonyosnak tün.k, hogy
Jézus 1elvette ti Jl'lnos-1éle keresztséget. ami ismét
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csak arra utal, hogy kezdetben ő 1$ egye·
Iérlelt a Jilonos ARal meghlrdelell meglérés szukségességével.
Erdekes,
hogya
Jtlnos-keresztség
_ amely
egyébként

szoros Osuef''''gést mutat az esszénusok ke-,ztel.
..,.
'"
kedés' sloldsa,val - mennyire lelki jellegO. Ebben a
keresZlelkedésben az, alámerulés nem öomagaban
Jllfenl valamiféle megllszlulási szertartlIst. hanem fel.
tételez; az ezt megelöző lelki elhatározást. Elhatáro-

bünbocsl!onat és altalflb(lJ'\ a vallásos élet 1.1".,szolgáló Jogaimi haló.

,..

.Jé IUS nagy lelki élményének Jlogyan".ja részletBI, kérdésesek Nem kérdéses azonban ennek a
If#lye.

~

lOrtéoetileg vitalhalallan tovább.!! az is h
Jézus 61"1<'1116 úlra lépett. lanltolt, gyógyitott' és
szon~g nagy népszerOségr8 ten szert. MOködésé·

lódllsl egyrészt az lsten nélkQli viiiIglóI, és odalordu- nek szIntere az, ":S.zaki Galilea tarlomány volt, erre
lést al lsten szövetségének, törvényének vIlágéhOl. u1al~ak a looOgrar rndokkal nem magyanhható föld·
Az is eléggé megalapolot1 feltételezé
k t -·k
raJzr részletek, vérosnevek és tájegységek részletei
hogy Jézus keresltelkedését követően s~~lönl~~~ amelyeket az evangéliumok közölnek. Az is biztos·
lelki élményt élt át Hogy el valóban a keresztelés hogy Jélus munkálkodása nem volt konlliktusmen:
pillanatában, a Jordán vizéből való kiemelkedéskor tes. Éppen eleknek a ~ézeteltéréseknek az elbeszékövetkezett-e be mint ahogyan az evangéliumok állIt. lése támasztja alá II hitelességet, hiszen ezek időn·
ják. vagy csak később, nem tudjuk. Azt tudjuk csak, ként zavarba e~ők, és egyáltallIn nem illenek egy
hogy a Jánossal való kapcsolata után Jézus önálló ,11 agy lanltó", vagy egy ,,próféta· alakjához hát még
Ulra tért. Az evangélistáknak
egy messianísllikus személyéhez.
'
semmi okuk nem voll kitalálni
Ezek közön is meglep6 Jéegy történetet a Lélek galambzusnak a családjával való konlként va ló alászállásáról, ha
I!ktusa. Az evangéliumok ugyan
maga JéztJ.S sosem él! vo/na át
tompiiják az élét, még's Iéire·
hasonlOt. Es bár a színoptiku.
érthetetlenűl kitűnik, hogy Jésok szövegei lele vannak tBOlo.
zust saját családia időnként
glzáló értelmezésekket, a törté.
egyszer~en öriiltnek v~"e, vagy
net magva azonban kitapintlegalábbiS olyasvalak,nek. aki
fellel megy a falnak.
ható az elbeszélések irodalmi
szövetében. Eszerint Jézus lel.
Azok, akik Jézust gyermek·
ismerte. hogy sorsa az ézsaiási
kora ól a ismerték, nemigen
"Szenvedő Szolga· sorsa . kell
akarták elfogadni, hogy valaki
legyen. Felismerte, hogy lsten
közQlOk Ilyen eróvel és ennyire
ezt kéri tőle , ez a sors az, ami
döbbenetesen úJat mondjon. A
lsten akarata az Ő életében.
názáreti zsinagógából való kl·
Bármennyire IS torzul az elűzés (lk 4) története sem lehel
beszélés a három szinoptikus
a képzelet szüleménye, hiszen
evangéhumtran, az biztos, hogy
fájó konlliktust abrázo/, ami
ez az élmény nem egy ,prófé.
nem illik egy idealizált JTl9SSItal elhÍVás·, vagy egy .felke.
áskép" keretei közé. Mindazon·
nés" lorgatókönyve szerint
állal Ugy Wnik, igazuk van a·
ment végbe, és már csak ezért
zoknak az egzegétákllak, akik
sem lehet kllatálas. A mennyei
szerint Jézus ács-volta nem hlszózat eredetrleg ézsaiasi idé.
teles, és az erröl elterjedt né·
zet és mentes volt a ,,krisztoló.
zel csupan egy héber szójáték
9,ai", netán dogmatikai felhan.
9örög anya nyelI/ü félreértése
goktól,
nyomán támadt.
ma
Jézus megkeresztelkedéséAz fnls 9yarazókkal kap·
nek története elválaszthatallan
csolatban élt ugyanis egy szóa megkisértés történetétöl,
játék az .,acsr61 és az frástudóezek Igy, ilyen formaban aJkot"N..li m. I>~, ..,!"
ról·, és ell szóról szóra fordiInak egységet. A megkfsértés története $.llntén 1801ó- hattak görÖQre, aminek következtében kialakult Jézusról az .,ácsmester" képe.
glal elbeszélés, történeti magva öS$.lelOgg a keresz.
telkedési élményével. Minden bizonnyal egyellen
Valószinú, hogy Jézus sokat tanult. foglalkozon az
nagy lelki élmény többszöri elbeszétéséröl van szó. .,irásokkal· , s ezért leltételezheljCik, hogy közvetlen
Jézus további élete, tanflása éS sorsa aHa ulaI, hogy kömyezete nehezen tudta et/ogadni a szOrkeségböl
ö nem csupán ali élle át, hogy Istentöl kapon hivatá. kitörő, tobbet akaró és többet felmiJIat6 egyéniségét.
sa az .,Ebed Jahveh· szereppel való azonosulás,
Az, hogy Jézus nem volt tanulatlan, kitűnik mondáhanem a"rt is, hogy ez elegendő a rossz leleni gyazo- sainak, cselekedeteihez fOzöt! kommentárjainak sli·
lemhez. Megértelte, hogy lehet győzni a rossz, a laj· lusaból is. Igaz ugyan, hogy az evangéliumok Jézus
dalom lelett. és ennek módja abban kereshető, amit mondásait gyakran módos ft ották sajátos értelmezé·
később Igy fogalmaz meg az evangélium: )la a löld· sükkel, az eredeti szfIndék, az ún. ,ipsissima inten·
be eseti gabonamag el nem hal. csak egymaga tio" azért fellelhet6 a szövegek gondos tanulmMyo·
marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem" (Jn. zása révén.
!~ :24) . Ez a meggyőződés ezután gyökeresen mtls,
Jézus tanult volténak egyik bizonyfléka az, hogy
UI értelmet ad?tt mindannak, amit Jézus kOfébban la- mesteri módon élt a példabeslédek adta lehetőség·
null és átélI. Uj értelmet kapolt a Tóra, a megtérés, a gel mondanivalÓjának kllo~ésében. A példázatok ma·
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laja a korabeli rabbinikus gyakorlatban az ún. ,,aggflda' körébe tartozott. Ezek a tanItó JetlegQ történetek
sajátos szabélyszerQséget mutatnak telépltéSQk!'Gn
és onyagukban. Egy példabeszéd elmondésa bIzonyos elólSmBreteket tételez lel. ezeket nem lehetett
..csak Ugy" elmondani. Nyitván sok. hasonló példabeszédet kellett korábban hallani. és el~kedni eze:
ken egyénileg vagy 55OpOrtosan. Jézus példázatal
id6nkénl vakmerően uJ<lk voHak amondamvaló tekmtetében de az irodalmi éprtkezés anyaga és módja
ma gán hordozta a rabbinikus példázatok saJétságait.
Ugyanakkor Jézus nem csupán az aggédában volt
jératos hanem a mésik tanItési torma. a ..halaeha"
sem V~II Idegen tőre. Ennek ékes . p ~ l déja a M za~
ságtörö asszony története sorén kIfejtelI élléspontja
(Jn 8:1- 11 .). A haracha. azaz a kazuisztikus törvényértelmezés volt talén a legjellemzőbb a tarizeus trésmagyarázókra. Mi ebben jératos volt. méltén leheleIt
.mester", vagy .,Ianíló". A halacha feltételezte az lra~ alapos Ismeretét és bizonyos Jréninget', azaz
masok véleményével való ütközést és vité\. A halaeha elsajátítása jellemzoon az akkor már lét ező
,~anMza kban" volt leginkább lehetséges_
A harmadik érv Jézus tanult volta mellett az, hogy
Irásértelmezésén felfooezhetők a Hillél·iskola szabá lyai. Kevéssé valÓSzfnO. hogya szajhagyományban
fennmaradtak volna ezek a szabélyszerűséget jelző
mondások, ha nincs valóságmagvuk.
A kutatók fe ltételezik. hog y Jézus meglordulhatolt
a Galileában az idő tájt tartózkodó Johanan ben Zakkai rabbi környezetében. és éppen töle tanult Irésmagyarézati, aggádikus és h~ l achist a ism~reteket : Erre
számos l ormal és tartalmI azonosség IS utat ugya
példázatokban mint a közvetlen tan lt6 jellegO mondasokba n.
Jézus mOködési területe Galilea volt, jeruzsálemi
tart6zkodáS-ár61 semmi bizonyosat nem tudunk.
János evangélIuma szerint több Izben is járt a lővá
rosban. a szinoptikusok csupán egyet, a kereszthalallal végződőt emlitik. Bár leltételezhető, hogy Jézus
törvényti s ztelő zsidóként eleget tett a zarándoklatoknak, illelve a ,,sátoros Onnepen" val6ban jért a szent
viIrosban, egyeduli biztos pont az. hogy Jézusi Jeruzsálemben ölték meg. Halálának m6dja azt bizonyItja, hogya római hatóság hozta meg és ha~talta
végre az Itélete\. Mini emUtettOk. a kereszthalált történ elmi tényként kell ell ogadnunk, ennek botrénkozást jelentö volta miatt is. Nem tiszté zott a zsidó hatóságok szelepe az Ogyben. Ebben az Iré sban most
nem loglalkozunk részletesen a ..Jézus pere" témával. annyit azonban leszögezhetank, hogy ez a per
az evangéliumi hIradások alapjtln lele van kérdójelekkel és kevésbé magyarazhat6 részletekkel. Mér
maga az időpont is bizonytalan. János és a szinoptikusok kOlönböznek egymast61 az időpont megJelölésében, tovébba az egész elbeszéléshalmazt az a törekvés jellemzi, hogy Jézus halélát összekapcsoljak
a Pllszka ünnepével. Meglehetösen vaI6S2:erűtl en.
hogy a Nagy Szanhedrin ítélkezése az Ilnnep reggelén. vagy az azt m egelöző napon tört ént volna _Maga
az Itélkezés és a pel letolyasllnak az evangéliumokban emUlett módja tele van a zsidó elórrbok durva
megsértésével. Szinte elképzelhetetlen, hogy az elO.
frésokra annyira kényes farizeusok hozzájtlrultak
volna ennyi törvénysértéshez, amennyit az evangéli-

umi elbeszélések szerint a Nagy1 anács
elkövetett. ~kkal val6szfnObb, hogy Jé· 'tc. 16t1.1
zust a valláSI hatóságok egyszerOen át- -M1IdtI
~tSZolték a r6mai helytartónak, aki sajflt ..,""'~
,oggyakorlatát követve. mint politikai láZadóI. kivégeztette Jézust.
Thnéneti szemporotból a PészkaOnnep mint id6pom legaltlbbis kérdéses. Éppen ezM amk a harmanizálási kIsérietek. amelyek például a kumrtlni
naptár és a hivatal os :zsidó naptfu eltérése"e hivatk02:nak, feleslegesek, mM a passiótÖr1énet nem histÓriai. hanem teológiai elbeszélés. Hitelessége nem
a történettudomtlnyi dokumentumokon. hanem a hl!
autentikusságén múlik.
Még inkabb kérdéses a fe ltámadás tMéneté~ek értelmezése. Nyilvan nem kontrollálhat6 egy
Ilyen esemény hagyoményos történészi eszközökkel.
Jézus feltámadása hi!tapasztalat és nem közönséges empiria. Min alapult ez a hit? A teológiai iskolék
vérmérsékletak és dogmatikai elöitéleteik szerint
más-más magyarazatot ta lálnak a lellámadáshit kialakulására. Vajon van -e tÖflénetileg megfogható
részlete ennek az elbeszélésnek? Hosszas vizsgálódások után Ugy tűnik , hogy egyed01 az .,iires sir" m0tívuma az, ami valósz rnClleg közvellen tapasztalato!
tUkrŐz. Ha ugyanis merő spekuláció lenne, akkor
megbízh at6bb tanvkra hivatkoznának az evangéliumok. mint a korabeti szoká.sjog szerint nem teljes
jogu asszonyok ra. Az a tény, hogy ök fedezik fel az
ures sirt és lényegében az ő szavuk az egyetlen bizon yíték erre, azt jelzik, hogy val6ságos eseménnyel
állunk szemben. Egy legendát nem lehet olyan tanúkra alapoznI. akIknek szava a hallgatóság számára nem teljes érté kű . Ha a történet teljes mértékben
kitalálás lenne, a legenda szuletésének szabalyai
szerint lennének akár kilaláll, de mégis hitelesebbnek tünö személyek, példaul tekintélyes fér1iak , akik
az üres sIr tényél állítanak.
Az üres sir valóság osS-ága mellett szól az is, hogy
a városban elterjedt a .,Ianitvanyok loplák el a holllester változa\. Erre sem lenne semmi szukség, ha
az esemény egy legendaépités lolyamatába lenne il leszt hető.

Jézus kivégzését és az üres sIrt a történettudomány jelenlegi eredményei alapján aJtaiában tö rténe·
ti tényként logadjék el. Minden més részlet ,mar ~
teológia illetékessége, és a hit segItségével ert heto
m"9.
Ezek tehát Jézus életének nagy vonalak~n megragadhat6 lörténetileg hitelesnek mondhato mouanatai. A kép szegényesnek tOnik, Jézus n~ voll a
mi kultúmöriinkben el1ogadott ,fo,ÖS'. Se':l'lml magasztosat nem talalunk SOfSában mInt például .S zók~lé
szében Hiaroyzik az a filozófiai aspekt us IS, amIt a
hagyo~any a nagy tekintélyi] rabbiknál lalalhatunk a
Pirké Abóth·ban.
És mégis _ letagadhatatlan, hog.r ez a ragyogás
nélküli és végül tragikusan ;-régz6dOIt élet az egész
emberiség sorsát belolyasotja ,
Miért? Milyen mélységes titkai ~ann~~ az,é'etnek.
amelyek rgy meg tudjak véJtoztatl'll a VIlagot .
A vtllasz keresése a teológia feladata , de ez a feladat minden egyes ember szémára életének alapvet6 Ugye.

Dr. So",oa:;yi U u ló
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Derzsi Károly (1849-1905)
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Klltt)liskoL1j tanllhmlnynit abb.l11 11 tordai .uni,t:lrius
alRinmáziuOIba n \'~RC~lc. amely már a~ IIlUllInzmus
kdt'tkt"ttsClIl'k els/! t\vciocn ~lczen. Olyan n.'lgYneYÜ
(gaZS/aló; voltak, mint a kkőbb p<lsl)Ökn('k V1Ilasztotl
Cs.ln~di 1':\1. J~mi Ján~ Koncz lJoklizs..1r vagy 11
ku ruc-Inbam,: hábor u ide~ n MngyaroT1!zds1m bujdosott
Ádáluosi Györt.'Y. n It'111plo111 elvételckor b.1utahnazott
KCr('Slhiri S..\mud ~S Demi Gergely lstv.\n. a jeles leoló~iai lró.
II lordJi lI4;imnM:iulll Ifmulmáuyi !'vei után I)crzsi a
kolol.svll.ri fög iulIlázillmb.lll v(!,J;:zctl. Nagy Lajos. a ko-

Kő~o{j ~J

/As:I6 a Statisztikai 1lival1l1 VClt'\/ljc
képvi$Cl/l slb .
.
A fővárosba ker ült e rdélyi olliláriusok s.z(jk:ltg~t
cft'zlék. hogy uj lakóhcJyU köll i, - ucrVCZCII form.1
ban - gyakorolják vallásukat. Elöbb IIll!l"lLaklton:lk a
koLozsvári cgyhllzközsé(lhl'Z tartozó Fiók-l'gyh,izköz.
st'giIket. mell' / 88/ . dpri/jJ /44 .. IIJlJU~{jdŐl:Úgj(;
II/ablt. En."fl friss kcktii cgyhl\zköl:Stg első lc\készt'
volt Derzsi Károly, ak i a Dcák téri t'Völllj/l-likllS iskob
dlszterm"ben ta rlotI ünnepi istcntiutelCllel r~L11L1 cl
lelkészi álhlSoit.
In nár.

O r bó Jl 8a1d~

A budapesti egyMzközsegnck még nem lévell sem
temploma. sem egyMzi jcllegll más éplLlctc. az isten·
tisztclctekct Derzsi K.iroly a Lulhc r Gimnázhun dIsztcrmcbcil tar totta . havonta két alkalommal. II hÓllal)
első és harmadik vaSoirnal);..In. Az. t'g)'Iu\1,község - klkéS1.C rtsz(:re - Blld~lI bi2tosiloll SZ01gt\L1ti lakást.
amely irodai célt is szolgált.

I01.sVl1ri M :\t)'ás kir.ll)' !;.tobol' t"lelrehlvója, a mtier·

rendszer dső 11II111i ismertetője ts BcnczMi Gergely
ign?.gatós.1ga 011,11.
II k'<llógini tllUfol)'l1m cll'(>gztsc ullÍn ('gy év ig a kolo~sv:hi iskola l. és IL elemi oS7.Il\ ly:ln~k növendéke it
la uilolhl, mnjd ilZ Egyh:l7.i Fölll ll l1cs n lordlIi alg illll'ldzi·

mnh oz n::m1ch~' scgédtlllll\ri 11I11IIkllkörbe. Der1.~i 1812
6sl.étöl Londo nban. a Mmldlester New CoUegébcll
folyIlIlla tanulm:lll)'ail. I tt l~ológi:li tl\rgyakal hallgaloll.
nl Uniw:T'l;ity Colle].1cben ped ig klasszika·filológklt és
összdmsol1l!t6 nyelvéS1.c\et t:lllnlt.
11lIZ,11értsc ul~n. 187'I·t61 ismét a tortla! algimn~zi1I111b.111 tanított latin és görög nyelvet. Ebben nz id6Sl:Rkb.1 n ttlbb értekezése ,Ít'lt'nt meg a KercszMny
Magvt't6bcn. amely zsinati egyházi ~Meil. az ang·
liai t'g)'h:lzi életről t:lrtott bcu:\molóJ.it &. n vall:lsos
sondolkozfistí római és görög irók életét és munkássá·
g:ll iSlllerlelle .
187g..ben mcgválaS1.lotLik lL'QIÓg~li tmll\rna~ Simén Domokos 1116c.1j,1ul- dc nem éh e nagyszeru lehetG~ge1. Megm.1l'lult a tordai algillll\:\zium L1nárn·
nak. hoj.,")· cs.1k 188I-bcn V1Iijon meg - ideiglenesen, tonári álltls.itól. Uj.:yonis cngt"(lvc a Fólan:\cs és h~
renc! Józs('Í ptlspök klV1lns.1g:\nak. e1. évtől a Blldol)CSlen alakult et,.'yh:l7.köz..'ltg lelkéui állris.il töltötte be.
A blldalll:sli l'g)'MzkölSl."g korabeli jegyzökö.nyvci
és a Ma!.'Yar Egyhri7.lör lént'\i V:lzlatok 19!18. éVI I-2.
sLimIIban mclticlcnl ./I budapcsli U1I1I:lrillS ct.')'hi\zkö7;Sé1: tllrl{:lIelc" e. tanul11l:lny alap}lln ismcrt. hogy Der1.$i K:\I"OI)' illeni lclkés1~Rt' at t'Syluizközs<' s "Iakul:l·
sanak és kibolltak01"~s.in3k idt'~ft' ('SeIt.
Az lI11il:lrill~ egyMzlör l,lndcmböl tU!lolI , hogy az
18G7. cvi ..kicgyczl'sl" követ6cn 1I\el:k" zd6dllll az erdélyi uu itlÍrius valliisl\ értc1misCgi~'k BlI(l.~lx·slr(' :Iramiri·
'$ll. A nngyobb sznb:lslI IIl\d,'pUlés I1zokllnk 31. ó.Unmi
intt'? luényeknck II (Ov~ l'()sba kö!tÖ1.Ie\C:>c ~\'én köVCIkez,c." be. mdycJmek 11l\lkÖ!l lclé~ lIlesk~v~nl~ il f6v~.
I\IS\ )Ckulétei s amelynrk '1('1,('10 Ilszlstj.,""SI IÖll1nJt ~n·
l1wk IlOltnk. k'Y kerilll BlIdalll:Slre pl. lJlizo/<li!'j Aro!,.
a VnlUs és Közoklalllsl Minlszlcriu11l dÓiUló)'I, Ilajós
}ÓJlQS bt'lllRyminlSllérillmi oszl:llytamlcsos. WI/h jó~q
Ol'SlI\>:OS k-vcltfLrnok.jtlkllb E/rI! lör t"nl',;.z. Or/Nl1I Mó'
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Derzsi crt.'(tmt ll)'es cl.'Yhll7.·irodatmi. PI'OI~l,l::lll~dn
omnkat is \'égzell a szel'ke$ltést'-ben OIt'l:!clCIl I .Uml:l·
. . Kis " öuj'vt:\r" filzctdl'cl, amelyből I,L éves bllda·
~s~ti SZQ~:llati ideje :llall ro ~z~m jelent, nwj,!. főleg
ang ol s~erzök l1l ll nk:\ill nk I1lngya l' Ilyl'lvn' l!1tcltst'-1)('n
Dcrzsi K.1roly budapesti Iclkl-szi szolj;;\!aI:llmk kg·
IlIlb'Y obb crcdméllye II mIli Nagy Ignric lIh·~b:.ln fell-p\lll un. ..srekhjz- volt. Az épü let ii Ill ICIK't)·~·s föl~'n
teU"sllrc /890. oIIM/m' aHi" kerilIt :wr ax erdt'oly •. ax
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város \'czctöinck jelenlétében.
Derzsi rdlfcJt lvelő lelkWi pályája 18901 szeptemberiben Vllnltlllnlll véget I':rl Erősödő gégebajára való hi·
YlIlkotllssallcmondott lelkészi állásáról. Il ogy II lemondAsnak valódi oka emlitett bctcgsege, vagy családi életének kedlocz6tlcn alakulása volt-e, az ma sem tudott.
Tény az, hogy az egyházközség ragaszkodott Derzsi
további nolgálatához. Amint Gál Kelemen ..Kilyéni Fercncz)ózsef élete és kora" c. munkájában meglrta, Sudapl'strlll való végleges távozását m~gcl~~n állásáról
már többször is lemondott. Gál szennt hmsága. szónoki sikere és a pOspök rábcszé!ése volt többszöri visszallIamdás..\nak oka. 1895. évi végleges távozása majdnem az cgyh.1zközség és tagjainak mcghasonulásához
vezctett. A még mindig Derzsi visszamaradilsát szorgalmarok _ törvényellenesen - lemondása u\.ini UjraUlegválasztását ..követelték", és csak Bedő Albert erebocs fellépése tett pontot Derzsi Budapcstr61 való távozásának kérdé~re.
Amikor Derzsi Károly elvállalta a budapesti egylmz·
k1i~ lelkészi állását. azt a tordai algimnázium tanári
állásának Il!nntartásávaJ tette. Igy a budapesti lelkészi
állásából távozva. régi iskolájához tért vissza. amely
azonban 1878 óta már állami polgári iskoJaként mükö(Jött. ht folytatta 14 évvel azelőtt abbahagyott nevelői
nmnkáját. Reá várt az állami polgári iskola gimnáziummá való vissza$zervczése és az iskola igazgatói tisztségénck betöltése. Erre azonban nem kerUIt sor. mert
1904 végén megbetegedett, és 1905. jüniu$ 6-án befejezte életét.
Derzsi Ilagys.-\gát és sikereit az eredményezte, hogy
a fövárosoo költözött hiveinek nem eSut);!n lelki igényeit elégítette ki, hanem az Egyházon keresztil1 megőriztettc és bővitette velük az Erdelyhez füzlklő kapcsolataikat. Fölismerte. hogy hiveinek olyan egyházi
inle.nnényre vall szüksége, amely nemcsak hogy nem
zárkózik el a fejl/idő l!lettöl, hanem abban otthonra is
lel. ÖsztÖllzest ad a tudományokkal való együtthaladásr.l, és biztosítja számukra az otthont. ahol tájé:kozó.

"Illy temetésekor mondott
munkás életet folytatott
, aki ..mindig adott es mindig
segített. Hasznára volt az egyháznak, a vallásnak és II
nevelés tigyl!nek. Ezeknek szentelte nem szíikmarkUan osztott talentumait, czck llek javára. elöhaladására
használta 55 évre terjedéll!letél"
Torda lakóinak osztatlan rés~te mellett Lórillczi
Dénes helybeli, j6lfJIl Mik/65 budapesti lelkész, VO'iO
Délies tordai tanár es &ro$ GJÖrgy szolgálatával a lor·
dai közternetéIben helyezték örök nyugovóra.
Példamutató szolgálata legyen rJgyelmeztetö l!s Ül·
mutató a jelen ts a jövő tellnlvalóban.
Kelemen Mikló$

Székely Dániel festő é s ,Székely Alpár szobrá sz
kiállítása Ujkígyóson
Uniti!inusokal kutat6 lIirdetésünkre elsőként Székely 0.1n,el k9fesett meg. Orömét fejezte ki. hogy lakóhelyéhez köZeli drO$l)an lelletősége van unMrius igehirdetést haligatnl. A .... Mny be$~éigetés alkalm.!rval szülólalujioról es Kolouv.1r!Ó1 mesé~. de azt. hogy 6 festő. lia pedig uotdSl
nem ludtu\( meg. A Id.1l1itás megnyll.1dr6t a megyellapból
énesüttOnk,
Slekely Di!inlel a mezőségi MagyllJszovl!lton születen.
A szCtlólalujioban megkezdett is kol.1rt a KOlozsvári UnU/ius
Gimntlziumban. majd a Magyar Tanltóképz6ben folytatta .
1953-1956·19 a lugosi Magyar Gimnáziumban lannon .
Majd Ismét Kolozsvárra kerOlI. mint a Bolyai Tudom.1nyegyelem hallgal6ja. 1971-töl aKorunk C. Irodalmi és miNéuell loly61ral tlI.rlső munkatársa. Szerkesztőségi mun kéJa
~ellell a Korunk Galllria egyik gazdéjakénl. mlnlegv 250
kiállltllrs megsz&rvezllsébon is kOzremOködon.
Al. 1993 61a Újklgy6S<,1n éló festő több mint 30 év munkasságét mUlat ja be a kiéllltáS<,ln.
Szekely Alpir. Szllkely Dániel legldósabb lia KolozsvároIt lzOle!etl. MOvészete kllt alapelménybólláptálkozik. KOl6n6sen nagy hatással voll rá Szervétlusz Jen(! emben

nagys.1ga. mOvészete és a Magyarszováton IOttön vakációk emléke.
Maga kovácsoHa szernémokkal alakul a fa keze alaIt.
Székely Alpár útkeresó, I!'lyája kezdetén 1év6 fiatal alkot6.
CSalAdjával 1993 óta él Ujklgyóson.
Székely Dánielnek 21 feslménye. Székely Alpámak 16
alkolllsa volt látható az 1999. február 12- április 30. kölÖll
nyitva tanó kii!illitbon.
Székely Danieliakésán is lé.t~t~k ~ze~1 szebb mun·
káL Festményei a kedves haza, lálat idéz,k.
Könyvespolcán megla lálhat6k az /Illala tervezetl kMYV·
borlt6k a Tökés ISIVAn é~al d9dik~1l könyv. a gyönyörO
népi ~tlvum01<kel disz/lett ballagési labló.
Nagyobb Onnepekre Odvözl6 lapokat kHZii. részben e·
jándéknak, népi mollvumokkal. kedves erdélyi épOlelekk~.
kopjafávaJ d(sz!tve.
A mindenható ISlen segItse a kedves un~ár",s mwésze·
kel lov/lbbi munkAjukbiln.
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Ifjúságnak
Ha( héttel Jézus f,c1tárnadása. ulán a tannvá.nyok ö=gyilhck Jcr.uzs:llcrnbc~. ~tt ISleR a :-zcnllélck általi rnunk.:ljaval ujj;!.t"
rcmlcUe (iket Vag)'lS Islcn e~1 megcrősllcne akaratukat. mCRtis.ztilolta SZIvlIkel. bálontotta /Iket. hogy Igy rnCII:Crő$Odve
hiWkbcn 61 kmdctt5ükbcn biwny,;ágollcgycnck Jézus tanításáról. Hitük mCJIV'IlIása nyomán 30(() ember len kCre1lZl{:lmy~
P\lnkösd Ichá! a ~nllclck diadalának. a keresztény egyház mcgalakulásál1ak ünnepe.
A $ZCl1ll(:lck. [Slcn ereje bennünk is munkálkodik. Számos módon segit. hogy megértsük a világot, amely köriilves>. ben.

nunkel, hogy megtaláljuk feladatunkat Erlisiti akaratunkat. hogy kitartsunk ~ljaink melleu. Segit. holO' meghalljuk lelki;,..
mcrctOnk SZ.iIváL A !V.Cnllélck segiti a~ Istenbe velclt bizalmunk mcgcn'lsMéséL A Bibliában is olvashatunk a ~n\li:lek
munkájáról. Pálllosszú éveken keresztül üldözte a kcrc~nyckct

~QUL ,D..'f'M.63.'l.un. -(.U'o..M.O~ &091 Lllto.lo,,",I'I'IOI...t
lJ\.~ ko(

hi"tc.tUl . . .

A teljes történetet clolvashatod az AVOStolok
Cselekedeteiben. A 9. fejezet l-zo,ig terjcdl.i verseib<m.
lsten ereje SCgÍtett Saulnak abban, hogy belássa
lIelytelenül cselekedett, és megtalálja az igaz utat
Saulból Pálletl. a keresztények 3JlQstola, aki egész
további életét Istcn swlgálatában töltötte.

•••
Pünkösd ünncpthc2 is fiiződik egy népszokás.
Biztos hallottátok vagy olvastátok máT azt a kifejezést. lIogy piinkösdi királyság. igy nevezik il<! ért\'!ktelcn. muló lIatalmat. Eredetileg verseny keretében választották meg a pünkösdi királyt. jókai Mór
Egy magyar nábob cimü regényében olvashatunk
részletes 1eirást egy ilyen lóverseny keret\'!bcn lezajló ünnepségrŐl, illetve arról. hogy mi volt a jutalma a megválasztott királynak:..De ami legielesebM
teszi a legény\, il<! egy nagy lombos koswru, mcly
fcji!re van téve. Ezt az ifjú leányok [onták gyászfúzekből és virngokból. úgyhogy a swgfükkellis rózsákkal ékes füzérek hosszan omlanak a legény
vállaira. mint hosszU ieányhaj, csak ardt lIagyva
szabadon. ahol kctfclé vála.sztják."
Más helyeken a falu legényd és leányai közül ki·
választottak egy párt. akiket virágokkal disnteuek
fel. és mint pünkösdi király es kir:l.lynli járták végig
a falu utdit A pünkösd vir.i.gai közül a legHibbet
emlegetett és megénckelt a rózsa.
Mi lIII~, mi vim ma? Piros pü"kijsd napja.
HD/nap lesz. hD/lfap ItsZ a második "apja.
J6 legény, jó Im"" jól megfi)gjad IOlllld"ak szdrdl.
Ne tapossa, ne tapossa a pü"kösdi rónát.
Talan ti is ismertek ilyen énekeket. mit gondoltok miért éppen a rózsa lelt az ünnep virága? Néz..
zet~k

utána, és küldj(!tek be a megfejtéscket a SUT'

k=őség dm~re.

Szász Adrie nne
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S;:,obó Lőrinc

FÉNY
Slitét fényszórók: szemeim az eget
lengI> csóvákkal ostromolják.
Föl, fOl! Lent mennyi a teher, a rom!
Csik, sáv: fent suhan a fénytorony
S évezredek mérik a hosszát.
Fény, fény, sugarak! Fények vagyunk
mind: isten Icike, öröm, remény.
Óh szállni. lobogva a fOld felet t!
A rettenetes életet,
az örömet akarom én.
Óh élni! Szemeim sóvár tüze
a felső végtelenbe szánt:
láng habzik mindenütt: zene, szín:
az anyag titkos ablakain
az lüktet ki-be, U égi láng.
a vágy, amit én fénynek nevezek
és szentléleknek a hivö:
6 táncol bennem, ö rohan.
hason16 bimbóban u ö ereje van,
kovában, acélban is 6:
Ö öntözi, belül, az anyagot.
szomja éget, éhe habzsol.
zsinórra füzi a csillagokat.
indul s egy szívdobbanás alatt
\lj világokba kapc;sol.
Ó vagyok én, a képzelet:
ki törhet ellenem?
Az isten karja nyúl felém,
s ha robbanó sugarakkal az ég tetején
kószál fóldi szemem,
fekete nyomoromat vakitó
tiizharsonákkal törve át
tízezer Nap küldi Ilz azúr
bástyákTÓl hozzám válszul
testvéri himnuszát.

Testvér-egyházközségek nemzetközi konferenciája,
1999. március 2~., Boston, Massachusetts
A testvár_egyházktizSl!gi program 82 1989-e8 !"'l- gat ts Kelet kérdisei ~8 válaszai égisze alatt tört<!náni~i eseményeket követ6en jöhetett létre. SZIn- ..k.
:: akkor eszmélt rá egy pár erdélyi egyhbkö~:E'
Március 2-án, a kora délutáni órákban é rkezhogy Észak_Amerikában testvé r-egyhtizko- tünk meg Ma!l8achusettl Jővárosába- Bostonba.
:.:;~ vnn. 1bbb esetben ft ré~, az 1920-s8 években ahol az amerikai unitáriu sok központja van. Az. ötis lűtező partneri kapcsolat ÚJ,ttatott rol, sok eset- napos munkálatok helyszíne a ""kak áltnl ismert
ben pedig új társat kaptak erdélyi egyházközsége- Eliot-PickJett házban volt, ahol száUhhelyunket
ink. Tény az, hogy már 1990 tavaszán fogadhattak és a konrerenciatennek használatát biztosft.ották.
vendégeket. érdekl6d6ke~ azok, ,akiket meglátogat- Első" napunk egymás és a hely megismerésével telt
tak amerikai hittestvéremk. MIvel már kezdetben úgy, hogy próbáltuk legy6tni az aznapi hosszú utaóriás i volt az érdekl6dés Erdély iránt, ezért szüle- zás fáradalmait is. Akinek ezt sikerült úgy megtett meg annak II terve - els6sorbsn GeUé r d
lenni, hogy este 1O- 11-ig nem feküdt le, annak reJ u di t gondolataiban -, hogy jó lenne egy országo- ménye lehetett arra, hogy az első éjszakát átaludsan kite Jjedö programot fejleszteni II kezdeti kap- hatja. De mielőtt erre sor került volna. vendéglátótsolatokból . fgy jött Iéire az az elképzelés, az eml(- ink kisére tében megtekinthettük az Arleengton
tett év má sodik fel éutcai templomot, mely
ben, hogy minden Er·
az "új hazában~ régi
délyben l evő' unitáriu s
múltra tekint vlssza.
egyházközségnek le Ezt követően II város
gyen egy Észak-Amelegmagasabb toronyrikában lev6 testverházának II J . Hancock
És
Tower épületének a
egyhá zközsége.
ettől
a gondolattól
60. emeletér61 nezhettük meg az aznnpi
kezdve a program
csodálatos naplemenmár inté zm ényesített
foml át öltött , me rt
tét. Estebédtlnket az
ne msokára
létrejött
Eliot-Picklett házban
és megalakult az ú n.
költhetlúk el a már
Tes luér -egy /uj zkózSfg;
megérkezett és a még
javában érkező, megBizottság.
hívottak
társaságAA jó példa, ahogy
b~.
mondani szokás, ra Másnap, máreius 3·
gadós, és az erdé lyi
mintára a testvér-egyházkozségi progT3m Magyar- án. a déle16ttünk még stahad volt, eúrt is indulországon is megalakult. Azért, hogy a már meglé- tunk a Szabadság-térre, melyet a nemrégiben fel állított emlékmű dfsz't, amelyet az ottani magyavők ne keresztezzék egymást, nekünk a kapcsolatokat inkább a kanadaiak között kellett keresni . rok az 1956-08 forradalom emlékére emeltek. A
Annál is inkább , mert egyházközségeink száma, az szobor megkoszanízásárn azért kertilt sor aznap,
unitáriusok létszáma nálunk is és Kanadában ;5 mivel tudtuk , hogy március 15-én mindannyian
jóval kevesebb, mint Észak-Amerikában, illetve távollestünk ettől a helyt61 , hiszen IIZ ut.olsó héErdélyben. Hivatalos minő"ségbcn 1993-ban járt a ten mindannyian saját testvér-egyházközségünkbe
testvér-egyházközségi bizottság két tagja első" al- látogattunk az ország k(llönböző" államai~a. Ezt
az eseményt követően hét vendéglát.ónk Jdséretékalommal Magyarországon. amikor Kászoni József ben Larry Coburn vendégei voltunk a Harvard
kíséretében Gre tc h en Th o m as és Leon Hoppe r Club-ban ahol ebédeltünk. újból gybnyörtl kilátásmeglát.ogatták mindhárom budapesti templomun- ban gyönyörködhettünk, ez alkalommal az épület
kat, illetve ez alkalomból sor került vidéki egyház- 40 . emeletéró1.
községeink nagy részének meglátogatására is.
Ebéd után kezd&lött ti délutáni programunk,
1997_OOn és 1998-ban a Thstvér-egybázköl.ségi tlmely teljes egészében a kOlúerenciára ÖSBzpontoBizotl$ág már orsdgos gy(ílést tartott Ameriká- s(tott_ Mindenki megkapta azt az anyagot, amelyet
ban. melyen kiildöttek. képvisel6k jelenlétében át- Uijékoztntás unkra áll(tottak össU'!, és amely az eltekintették az évek óta tartó kapcsolatokat, kiérté- következő" munkára irányította figyelmunket .
kellék a tapasztalatokat, és a jövő" terveiről. is beEz az anyag az ötntlpi együttlét alkalmából még
szélgettek. Első" alkalommal 1999-ben öltöttek 100 oldallIlI b6"vült, hiszen ehhez Ildtuk hozzá ottezek a munkálatok nemzetközi jelleget, melyre hi- honról hozott tájékoztatókat, besz.ám.oló~at,. kérévatalOllak voltak az ún . tengeren túli képvisel6k is. seket javaslatokat. Es tére mindenkI kIJelölhette
1999. máreius 2-6. között BOlItonblln megtartott azon 'egyházközségeket Amerika, l{aMda, Erdély
konfeTflncián Erdélyt öt küldött Magyarországot éa Magyarország térképein, melyeknek t.estvárpedig alulírott képviselte. A megbeszélések aNyu - egyházköuége van a négy ország valamelYI kében.
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Ezek a~t.(\n u eJkövelkerend6 napokoon Bzemlél- csolatteremtésének lehct6sége a7., amitől javulhattetö eszkllzlll szolgáltak mindannyiunk utimlira. nak, épUlhetnek jöv6"re nézv,", az egymhhoz tartoAz esti programot istentiuteJettel fejeJ:lük be, zás lehet6s.égei.
melynek beout.(\stiban mindig egy keleti ~B egy
A délutáni tshUkozón még több terv és elképze_
nyugati k~pvisel6 is réstt vett. Tennhreteaen ezek lés született a jóv6beni kapcllOlattartásra. Min~l
minden alkalommal angol nyelven folytak.
inkább telt az idó", annál inkább érezte mindenki.
Mlireius 4-én, déleló"tt 9 órlitól a Rice Room te- hogy az idő Bzorítása, al elválás olyan helyzetek
remben voltunk mindannyian é~ lalán e l$6 alka- megoldása elé állit, melyet ott és akkor kell megol _
lommal együtt. Rövid bemutatkozás után pár szót dani, mert nemsokára újból ez;er és ezer kilométer
mindenki elmondhatott önmagáról, amit követó"en távolságra keriilúnk egymástól, és a tér és idő
dr. Gellérd Judit el6adását hallgathaltuk meg. okozta nehézségek lektlzdése újabb crőfeszltést
melynek IIngal címe: Evangelism. Ezt megel6z6en igényelnek.
Zi?i kÖBzöntötte Leon Hoppert, a bizottság p~nztá
Az egész napi munkán és besú[getéseken igyerosát, kiemelve annak a jelentó"ségét, hogy erdélyi kezett enyhíteni nz estére beszervezett közös kulés mllgyaror"zági réllZtvev6k lehetnek egytltt a
turális program, amely abból állt, hogy történetekonferencia munkálatain. Ennek célját abban ha- ket meséltünk el egymásnak a világ különböző rét.(\roztn meg, hogy jó el; IIZ alkalom arra, hogy egy- súről, majd az ének éli zene próbálta közelebb
mb kultúráját dinamikusan közelíthe ssük meg, hozni egymáshoz a gondolkodás és kultúra közötti
és eláltal jobban megértsük egymást. Leon Hopper távolságot.
választliban megemlékez;ett arMárcius 6-a reggelén probálról az; id6ró1, amikor ő maga is
tuk fnlsba önteni, megfugalaz UUA (Un itárius Univerzamal;ni mindazt az elméletet,
lista Egyeaület~nek dolgozott
amit al; eddigiekben megbe.
mint fiatnlember, majd összeszéltünk. Mindenki ké rdőíve
foglalta azokat a főbb állomáket töltött ki , különböző kérdésokat , melyeknek meghatározó
sekre válaszolva, hogy mit és
azerepe volt élete utolsó öt évhogylln [át a jövő kérdését ille_
tizedében. Végezetül beszélt
tSen. Újból több tucat anyag,
arról, hogy II kérdés ezeken a
javnIIlat, elképzelés gyarnpítot_
munkálatokoll nem az, hogy
ta lIZ annigy sem szegény jegymit tudok tenni én, az egyén, a
zettömbjeinket. Ilyen kérdésekrésztvevő, hanem az, hogy mi
re próbáltunk feleletet adni,
torténik ott, ahonnan a képvimint például: mi tesz egy
selő jött. What Í$ going Oli? Vaéuak-amerikai l.itogatást igagyis mi történik éppen most
zán eredményessé. Mitől igaErdé[yben,)"agyarország~n. az
tán sikeres egy erdélyi, egy
Egye$,jlt Allamokban. Es ha
mngyarországi , egy prágai látoez;ekröl az eseményekn51 tugatás? És végül az elmaradhndunk, akkor a munkálatok <:é[Int!lIll anyagi kérdések megbejukat elérték. Ebédszünet kereszélése, melyet ez alkalomból
tében 14 és 16 óra között meg!lern, mint Ilhogy általában,
látogntluk II Beacan Street 25.
nem lehet e[kerülni. Ugyanakazám alntt tevékenykedő" Egykor arrll vonatkoz6 tervek.
A Ko .. ulh· .. obom.il.
házi Központot. Találkozhathogy a passzív, nem igazán élő.
C.pilolium,
W
..
hins'on
D.
C.
tunk rovid idó"re J o hn Buc h de meglevő kapcsolatnkat mire n s elnokkel is, aki üdvözölt
lyen m6don lehetne a holtpontmindannyiunkat, és a testvér-egyházköuégi bi- ról kimozdítani. 11:8 végül, de nem utolsósorban,
zolt$ág munkálataihoz sok sikert kivánt. A délutá- mit lehet !.enni azon egyházköuégekkel, nmeni programunk 16 órától kezd6dött éa u. esti isten- Iyek sz;eretnének testvér-partneri kapcsolatra léptislteletig tartott. Az ezt követö órák:tt mindenki ni amerikai, kanadai egyházközségekke[, de erre
s!lját maga által választhatta éli tölthette el. Be- még nem adatott lehet6ség egyik reuről sem.
szélgetések , városnézés, séta jelentette a legnépA kérdések özönét, a megoldá$Ok kínálta lehet6uerGbb idó"töltést.
ségeket csak azért nem lehetett tov~bb folytatni,
Március 5-én pénteken: e16adások, megbeszélé- mert eljött az ebédszün et. A délutám progrllm kesek, beszélgetések, tervek hangzottak el arra vo- retében egy ún. nyugnt.-kclcti p.irbeszédet fo!ytlll:
nntkozóan, hogy mi viheti előre közös ugylinket az tunk. 6nintén lehetett nyilatkozni arTÓI, hogy ml
egyh:Szkozségi kapcsolatokban. Mi a legjobb lit, mi az, amit j6nnk, kevésbé j6nak vagy rossznak láa központi kérdése mindennek, kerestük a kérdés- tunk ezekben a munkákban. Két részre oszlott az
ben a v:llasz adta lehet6ségeket. A leginkább meg- addig együtt munkálkodó csapnt: a terem. két réközelftö fele[etek talán abban fogalmaz6dtak meg. szébe tömörültek n kel etie k é" a nyugatmk, így
hogy még inkább élővé, akUvvá, intendvvé kell mindenkinek lehet6sége volt élni a nó, n beszéd
tenni az eddigi kapcsolatokat. Progrll1nok szerve- adta lehet6ségekkel. Alulírott, aki e[86nek, 86t leg!tlae, egymh meglátogatásá nak _ nem esak [el- el86nek élt ezzel o l ehe tőséggel a következ6t mond·
ta: Istent61 mindannyian öriiköl tünk egy .".ooá13k~u é, lelkész, de gyülekewti tagok. fiatalok kap-
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tos, nagyszerií és tökéletes vil~got_ A teremben
volt egy 101dgÖmb. amelyet amenk~, a sztronauták
felvétele alapján készítettek el. akIk a z Élet bolyg6ját II Hold távolságából Y{,lték JencsevégTe. Győnyöri( felvétel mindannyiunk otthon~TÓI. Szép. s~fnCs és gazdag világat lár elénk. A baj ott van, hogy
amit az isten nem tett meg, ad az ember elkövct-

MárciuB 7-e. vasárnap déle1litt jelentette az egy_
m~stól való elválást, hiaun vasárnap Mvén voltak
ak,k kŐ,zel; ~s távoli helyekre uta .. tak el. mig vol:
tak, akIket Istentisztelet tartása, újabb emberek_
kel való találkozás lehet6ségére szólított. Alulírott
aznap délelőtt II ód.tól tartott istentiszteletet a
Boston városától nem messze lév6 Le:xington kert-

le. vagyis megosztotta a világot észak, és déh, ke- városában, akik testvér-egyházkö~ségi kapcsolatot
leti és nyugati részekre. És míg Északra és Nyu· szerettek volna teremteni valamelyik keleti végegatra keriilt II jólét, a kiegyensúlyozottság. a k?l - ken levő egyházközséggel. Leon Hopper kíséretétúra és II civilizáció, addig Délre és Keletre mmbe.n és Helen Cohen vendéglátásában kertilt sor
dennek aZ ellentéte. De alig hihets, hogy akik élve- mmderre. Az. istentiszteletet megelőzően beszél)lik ennek II megosztásnak a", előnyeit, szeretnének tem egy valláserkölcsi nevelés keretében mindarfordított helyzetben élni, és egy mozdulattal a fóld- r61, hogy mi a különbség az amerikai és a keleten
gömböt az addig ismert helyzetébo1 me~ordíto!- élő emberek életformájában, majd istentisztelet
tam, így ami Északon volt az Délre keruit, am,t keretében arról, Mi oz hagy unitárius napjain kban
addig a világ Nyugati résren tudtunk, az a Kele- Magyarországon. Azóta is érdekl&léssel váram az
tire költözött át. Es ekkor mindenki számára vi- ottaniak elhatározását: vajon sikertilt-e testvérIágas volt. hogy talán egyetlen észak·amerikai egyházközséget választaniuk önmaguk számára.
_ _ _ _ _ _ _ _ _"'''''''''
És ezzel a történet.
sincs, aki Dél-Amerikába szeretne lecsúsz·
;;:
nek még nincs vége.
ni, és egyetlen skandihiszen aznap Lexing.
tonhól utam tovább
náv sincs, aki Mrikában szeretné magát
folytatódott. A szomtalálni élete hátralévő
szédos államba érke",tem a késő délutáni
részében. És ugya nez
órákban, a Con ne<:a helyzet vonatkozik a
világ keleti és nyngati
ticut-beli Bedfordba,
ahol összesen három
részére, ezért mindannyiunk konkrét felés fél napot töltöttem
adata a jövőre nézve
úgy, hogy közben New
Yorkba is lehetőségem
az, hogy a két világot
egymáshoz közelebb
volt ellátogatni. Majd
1 azon a csütörtök reghozzuk megértésben.
.. gelen vonatra szállva
jólétben, kultúrában ,
civilizációban
egyaKözös p'-<dik;idó. Rockvillc_j templomb.".
Washington D. C.·be
ránt.
érkez tem. Itt a főváA SOTOn következő megnyilatkozások, melyeknek ros kínálta turisztikai látványosságokkal ismerszáma elérté a közel ötvenet, annyira összehangol- kedtem. Vasárnap, }4-én dé!e16tt 9 órai és II órai
ták, összekovácsolták a jelenlévők lelkiségét és kezdettel istentiszteletet tartottam Rockville-ben,
hangulatát, hogy azt szavakba n igazán visszaadni Washington kertvárosában, aho! két istentisztelelehetetlen. Mindannyian éreztük, - bár különböw tet kellett tartanom ahhoz, hogy a hívek a tempnyelven beszélünk, mások a gondolataink, talán lomban elférjenek. Sok emberrel ismerkedtem meg
mások a reményeink az elképzeléseink is, de ezen a héten, akik közül sokan igen aktiv szerepet
abban a pillanatban valami nagy, összetartó, kohé- játszanak a testvér.egyházközségi kapcsolatokban.
ziós erő megheztette velünk - hogy mi mindany- akik az idén is tervezik azt, hogy meglátogatják
nyian egy Atyának vagyunk a gyermekei, egy vér- majd az év folyamán testvér-egyházközségiik vaJamelyikéL
ből teremtette lsten az egész emberi nemzetséget,
Vasárnap délután repülőre ülve folyt~tta ...... uta·
és üdvösS<!günk is egy reménységre sre\. Ezt pecsételte meg az esti záró áhítat, istentiszteletet, mat Washingtonból Cleveland-be (Oh,o alJa":l)'
amit Gretchen Thomas és alulírott tartottak. Az ahol a Na gy Ignác utcai gyülekezetünk testveristentis"'teletet követően rendhagyó úrvacsora vé- egyházközsége van. és akik részér61 ez alkalomból
telre került sor, ami csak borból állt. A jelenlevők meghívást kaptam.
mindegyike részesült egy korty tokaji aszú borból,
Itt pontosan egy hetet tölthettem vasárnaptólami ebbó1 az alkalomból került terítékre, és amit vasárnapig. vagyis 17-étól 21~ig, de ez ~uár egy
Jelkápesen úgy lehetett értélmezni, hogy az eltelt olyan fejezete lenne az éhnényelmne.k. am,t legszínapok munkálataira, eredményére, távlataira vesebben !I:!:<lkkal osztanék meg, ak,kkel. vasárnalehet ez pecsét a munka további sikerének remé- ponként találkozni szeretnék belvároSI templonyében.
munkban.
Kérem olvasóimat, hogy erre adjanak te,hetőS<!
A közös vacsonit a nap alkalmából egy a Beacon
Street 25-tS} nCm messze levő német vendégl6ben get maguknak és nekem az elkövetkezendő vasárfogyaszwttuk el mindannyian, igen jCl hangulat- napok keretében.
Káuoni J ó ....d
ban.
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Ú'VII,ÁG LÁTÁS
Unitárius irodalmi diáktárs as ágok
BodoIay Géza l,odB/mI diBkfársasligok 1875-1848
elmu. 1963·as kónyvében monografiklls igénnyal doIgoua
rel II dillklarsasagok, oIVasók6rOk_ magyar BlIrsehensehaf.
rok 1000énerét. A kOteIlIlaposan ismefleli a kolozsvari lInirilfius kollégium kO.ének vlszonragsagos életé! ls. Ezen egyesüler útlOn:i jelentOs.ége. a tObbi társaságot messze
megek'Sző haladó szellemisége példa nélkül áll a magyar
Irodalom történetéban, Ismerkedjünk hál meg az un~áfius
mu~ a Jeles szerm.lyiségaival és művQkkell

A kolozsviifi otvasóegylat 182'9-ben ba.átl kOrként a!a·
koR meg Mar1onosl GII"' Si/lOOr és Szemivllnl Mihé.ly
(1813-42) vezeTésével. (A kór későbbi ieghirasebb tagja,
Kriza János kőttö.-püspOk csak II kOvetkező évben csatlakozon houájuk.) Csupán 183MOI iflak jegyzőkOnyvet és
n6vSOfl: kezdetben tal8n még a spontán szarvezOdésben
h~tek. A 16 patrOnusok BOIOnl FarlGls Sándor és Molnos
Ohid reklor: a két nevas pártfog6 mantette meg a kOrI a
taloszlatástól, hiszan 1834'lőt főkormllnyrende lel tiltotta az
flillsAgl körók muködését a kOllégiumokban. Az unilAriu$Ok
akkor mIIf nyu9Qd'lan hivalkozhattak arra. hogy rektori telügye/et alan állnak , sőt tanllrok segitik munkájukat. Hlrilk
g\'Drsan t&rjedt: 1831 -ben (I) azt kérlék t610k a pozsonyi
orsuggyülési ~jak. hogy egyesítsék a két tesfvémazá! a
namzelfe/emelkedése, az emberi jogok érvényesltése IDeive a Iílggetlenség kiv ivása céljlIból. Terveikkel azonban
rossz helyen kopogtattak: III onilAriosok (ekkor mIIr rendeletiieg) ti~jllk a politikai tevékenységeI , hivalalosan is olvasOl<Ornek titutalVa magukat.
FO olvasmányuk ekkoriban Bölöni Farkas észak-amerikai úllelrása - ez a mGfal vonzOIfa a dillkokat leglnkllbb.
Kliza berlini tanolmtlnylitJéró/ magával hozta a népköltészet irAnt; rajongásat. (Na feledjük, a berlini egyelemen tanflottak a Grimm-Te&l'Iérek, akike! népmese-gylljteményOk
és nyel'lészeti szótáruk egész Európában hhessé teh.) A
kolozsvari un~áriusok Igy els~énr sa~!IIották el 8 népiességef, mig a debreceni Lanl, a retormlltus kollégium zsebkönyve még a korlzlésnek megfeleló szalonkO"észat Jegyében fogan\. Még Erdélyi János. a későbbi h(.navas pataki protesszor is csak 1646-ban adla ki népköltési gyüjteményé!, melynek OlIeiéi ő ls berlini pereglinllciójlln nerezhet/a. Kriza egyébkén! 1$ kezdettől fogva idegenkedatt a
pol~ikumlól , as irodalmi tIIrsaság megteremtésen fáradozot!· miiI székelykeren/UrI , majd kolozSl/ári diák ko. éban
tehetséges kO"O hirében alll.
A kőr viszonylag szabad mGködését az egyhllzl el6lj11.ó s~ kaladóbb szemlélelm6dja és az irodalomcentrikussiIg
egyarént el6s.egltena. Munkájok alsó gyümOlcse az 1829es A' Barárság lán/z8 clmG 12 lapos kéziratos gyajtamény.
melyet Jupiter (azaz Gátll S;\ndor) szerkeszten. Mival engedély nélkÜl és nem a nagykOzOnség számIIra Inak. a
velSekel a kOtetbrlfl Illnévan jegyezték, (A leglehetségesebb kOM. Szantivénl a Lelnyosl és a ~ochus neveket
I\aszn!1ta - gondolom. nem ok nélkOI.) Uléselket kezdetben SzentIVáni tal<!sán tanotlllk. Ebb6I az id6bőt u.11I1'I'Iazik még az EmJ.fn1' 1830--31, KoIo 'srnitT az UnlNr. CoMpoumban clmil 80 lapos kélirat. Zsengélkltel az akkoo1 tor-
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dai paphoz . AranYOSflIkDsl Szél<eIy Sándorhoz fordultak
aki _elragadla~a a két kőt?~ÖI Tovabbl serény mur"Ül:
kadasra buzd'tona öket. Krit,kosuk - jobb hljlln _ maga
Szentiviini . akit tól $zigoflÍ. legtőbbször Igazsagtalan birála!ai többszö. uembNlmj.!rk a kO. tagjaival.

,,

safel~"~I':I':::;:~:,f~
fOZér '.1
r

lll,."

••;(

év végén hagyla el
:.~;;'S;;~'
(1816-18), valamint lJ
a kéziralok őrzését is eliáM.

1833J34-ben végre megszíilelett a kör alap$zablr.lyzafa
a BólOni Farkas SIIndof alapította kolouvari kaszinó mintájára_ Természetesen B6lOni Farkas az e~ rliszvényes.
azaz a tiszleletbelI elflÓk. Az Olvasó Egylet Tagjainak Návsoréban 41 alaplt6 tagOl találunk, A kOr !lszts6gvlsel6~ kélhavonta újravlllasztják; heIenIe taflanak gya léseket, melyeken nem veZeInak jegyzőkOnyveI. A beszeden tagdfj<lk·
bót könyveke/ , folyóiratokat lendeRek. A kOvelkez6 fanélttót
megkOl6nbr5Z1etik II szerdai és szombafi. jobbtlla müvészetHrodalmi kérdésekkel loglalkozó. kisgyOlésekel a szervezési felada,,">;k~al ellátó . havonta faflon
Tr5rtéoolmi "
nak).

Az 1835136-os tan&'lben mar 85 föra nJgon II lagok
sZáma. mely III alakul6létszám kétszerese. B6I6J\i Farkas
Sándofl ekkoriban elsó tllg'lak titutáJták, s l/Ibb ~szteletbe~
tagot is valasztonak a város elókel6s6gel kOzílt. Karital iv
tervíikel {gabonagyajtést szerveztek volna a szegény diákok számára) azonban a főtanács I!z akció mögé képze"
pol~ikum miatt nem engedélyezte, Igy lovllbb<a ls a Ae'
mény-lapokra koncenlfll"ak , sőt Kóváry Józsa (18171875) és Szolga Miklós {1820-1882) magáovállalkozásba
kazdett: SerdOJeI clmen hetilapol ind,lonak.
Az 1838137..s 6v gyümölcse a V"rrutal d ma kéziralos
lap. Ekkorra rMf klatakon II kőr sajátos . OnmenedlS8lése:,
a tarsaság eJdag;ai ój iskoláikban és a felnőnek kö.ében JS
propagUék a kOrt _ ez egyébként az alapszaWIy szerint
kOtelességOk is vo~.
1637 ószlln kezdtek hozzá a Retmlnl'~zerkeSltéséhel.
Az anyag blrélól Aranyrékosl Székaly Séndor {ekkor. már
rektor-P4"ofesszor). Brusal SlImuet /Is Krl2a JáOO$. ak, befIIni utja ulán kolozsvári lelkészként levékanykeden , A ~agok
buz(lÓn lobofoZ'lák .z el6filetőkel, hiszen nélklllO~ balDS"n
jfrtanheten volna mag a kOtet. Ebben a tanévbtn jeleni
mag az Étxed6, Jakab Elek (1820-1897) és K6viry Uszt6
(1619-1907) kézIralos lapja .

•

A kÖf hlgJlllev&leznl kezde ....... o s.zékelykefesztol,1 dl6·
kl)lo.kal. ITNIrt Péle,ll SIlIIdo< (1817-1881). B késObbllelkész
odakero~ uenlo",,,k. ts t6g1Öfl oN"sólé,sa~goIlervezett
.. villkllt.ozó kedvoJ iljDkl>ót 50 diék Irta ..It! az alnpszobtllyl
Ez a kÖf vo.(unpp és Slefd~Jn Olésezett. Az eg)'fl$ "Ik",.
m.' ~on B'ounl vnsA,nnp; Uj~gJ/lból 6s az AlhenaetJmból
ofVasl" k lel. Ils k6Z<1sen vilnNék meg a Gessn~, Idilljeibdl
PIHe,l1 áttnl ",mitoli szomaNényeka1. A ke,aszturllé'$(Isog
lIWalelÓ tagjai közé tartowIl Jakob Elekoo és K6IIA<y
LIIszlón klvOI Beme Aron (1819-1891). a későbbi kok>u·
vá,l PfOlosszor is _ leveleikel DZ Olésekoo ofVaslék lel. Pé·
1<)Ifi nagy buzgalommal sOrgette egy k6ri kOnyvtár megalDPIIAsllt· 6 maga VlrAg 8e00dek·k6Ielel adomilOyowtt a lórslI$lÍgook. s klvOIMIó p.:!nlogóktólll knplllk könyveket. Az
/tvmlfnytlÍ/bnn 6rlzllllr Plllerli éV eleji és végi beszllde~. va1310Int az Ö vezetIlséVeI készitett nW/Iszi Bimbók C. kézlrll'
las heIlIDpjuk egyes pilldMyai!.
Az IllsósiménlolYl ~juságl k6r cillJo o lalusl iljUsAg mC/ve·
lése voll. A kok>zsvllri larsaságnAl JOval SZefényebtl dtk>·
kOllilztelc ki maguk elé: nem alkotó munkara szllvetkeztelc.
hBnem az egysleril nép közé loluopostolnak. Egylo~o
népfőiskollkénl malematil<;it. s zéplrAsl. Jlémi IlIrvllny~·
meretel- IonRolIok. EszköztAruk lehelósl!geikhezlgozodott:
könyvekel. lol)'Ólrotokat. szavoló· és lelolvosöestakel szerveztak a loluközllsség SlAmam . (M6dszeruk o BaláZs Ferenc·i lalumwelllst vellli elóre). Leveleznl S-lerallek volna II
kolozsvariakkal. akikel szervezettségOk és eredményességük IoIyIán pllkbképf1ek leIc",lello1<.
Bmssai II Vasárnapi újsagban ismerlel1e a 10rdlll1olvi, siménlnfVIlIs IIllIdi olvnSÓkOrll~e1. Ezek nz egyesilletek
azonban II rllvidltltó pol~ikll eredményeképp renelkfvilt
rövid éloIVek vollak, (gy lermészelesen hatAsuk is messze
elmarad II kollégiumok jól szervezett IlIrsasltgllH61. A nép
lelelTNllkodés&l célZó t6rekvése~et sajnos még BaIAzs Fe·
renc idején is lIrtetl&nség logadIll; egyooilt II lalukutol6
moZgalom és nz Mola l&lraholOI1 népi koUégiumoll hoztok
vaHozasl e Ié<en.
A lőkormanyszék 5606.. 6646. és 9791. slamu rendll!etei belinjilk o lalusllarsasagokat: o 8494. rendelet p&d~ II
kolozsvari kolll!glum I~rsasag!lnnk mOködllsél nenez(tl. A
vég zés szerint ev&l1le be kell nyu~onl olvasmánylistllt:
ezzel bizonyftják. hogy nem oNosnak inde~en lévő k6nyvekel . A leocIalel dicsérelesnol< tar!ia a pénz- és kooyvgyiijtési. de szennle ehhel semmi szükség bűrokrécitua (tiszt·
ségviselók. Olésezés, subátyzal Slb.) ezllr! azl liltja ls.

A rendelet közvellen kivMó oka éppen n Remény kOrOI
támadt botrány vo" : KrllO és SzeniivIIni versét (Szegény

ué~el ~lIja. Honti} a cenzOl rntgcaonkltOlta. a IZBlkesz

töle ~'9 - a korban igen prOVOlultfYnnk mlf'ÓSüI(I

zt .....
nat - kopontOztOk a hirln)'Oknt II azOvagekben Mn~ kOIe!
egyébkém 500 példl\nyban
meg. 1TNI!yb61 35.,. mil,
el6flzeHeIc . 1838. decombe. 13-11.n KOváry U,szló mulana
be nz OfV"só Egyletben II k/lnyvet, ITNIIy IIlkolOflll'O Jllkab
Elek versat ls UGrlen. A ZSabkllnyv leglontosabb nerzllJe
és seglldsze'kesztóJe egyébként 55 versével Kllza '-'O_
munkáját Toldy Ferenc méltatta II Agyttlmez6 1839 ltp \~
30-1 szamábnn. A kOtet siker'" lelbuzdufVa a dkákok e\~
tlil~ak. hogy éVente ltiadjllk a zseok6nyve1. de a gube<rí.
u~ ~közben maglillona az iljusllgl társaságnak a k6nyv.
koadil~1. V."zonl az ekkom (lgyv«lkénl is h(mOllet a~'l:Btt
SzentIván. maganvll.llalkozásként megjetootethette n II és
I II. kOtetel. E kél ma már tavolr61 sem Jskolá!; munka'·' a
szerzők lell1-6l1ek, SŐI sok magyaro' szllgl mílvész ls helyat
kap lapJain, Szentivllni Slerepe ekkorra mllr csupan o $Zefkeszt.ésre kor1/l.lozódo!l. noha termllszetesen az II versel ls
nnpvlLtagot lilllak a k6telben. Nem véletlen. hogy Toldy a
Remény ,masodik k61e1~ŐI . Ir! bllólalAban (Figye/mqz(l.
'.840. mAJus 26.) mAr sztgorubbnn lurtlzál, de a SWrkesztll
kttilnő munkaJill \ljra dicslIri. A harmadik Remén}1 pe;:!ig
Nllgy Ignae méholto az Athenaaumban. bár e~ a kőlet _
ohogy koróbban mór szóhunk r610 _ anyagát és sze'lógár.
dáiát. te~inlve jócs~lIn e"ávolodOIl DZ eledetl Rem.ny.~on.
eepciól61 és olkolOrt6l. a kolozsvtlri un~ólius OfVasó Egy\ellől. Hiába szerzetl ekkorra a népes ofVasótábor több mint
hatszáz elófize1őt, Szenh... ánl IAjdalmasan komi llalála ulón
sooki sem Iolylalla a zsebkönyv luadlisa1.

je"",

Irodolomt6r1énetOnk gyakran hajlamos megleledkeznl az
olvasókllrökröl, Irodalmi tllrsaségokrÓI. noha ezek - o lény.
leges kllri munkén, könyv- és Inpklodéson Iul - hB llatlan
jelentósllgjjel bIrnak közmilvelÖdésOnkben. Ho nam ls v61·
lak (meft Ioldmjzl·palibkaladottsagalk revIIn nem ls vAlhal'
tak) oly3n jefenlós. a polilikin sót o IOr!énelmel belolyAsoló
ifjusagi szelVl!tZ15désekké, mini a Bul$Chef\SCllaflok vagy a
Junges Deul«hlnnd·mozgalom, a mlÍVenség lerjesztlké·
ben és a népies köttészel magyarorszllgi meggy.)lcerell&lésében elévülhetetlen érdemeket szereztek. Nem véletlen,
hogy éppen KOlozsvarról annyi kivllló '48·as hős kerilk kl
(pl. Jakab Elek , kkos; Mózes , a KövérY'lestvérek és Szol·
ga Miklós) nz Olvasó Egylellilgjal sorilból- ludIo il Hobs·
burg-Ml. hogy kiktől ke~ Iéinie. Eleve buktlsra kéh minden
IIns~ervezödésl. maly o nép lefemelésén. a nemzeti IIssze·
tOllas megleremtésén lilmcIozott. Az Olvasó Egylet iflu log ,
jai IInzetlen tetlrekészségakkel e munka hőseIVé váhak.

Tóth Zol tt\n

Teológia és irodalom
Ral:b. Mihi t)' ~~te 3 HUm.uJILIIIU, és '.-(O'rrlkió son",,,.
"""jOIenI Itltg I99S·b;tn" S,lassi Kiadó ,ond~:I$:lb.ln A lUdó~
'I'\Kbl<>mröolfn6( IlO". ncm i,n",...rl." AI, unitáriul OIVA,óI<
.lóll' s~",~ly~hc:n cj:)'M/.unk régebbi t"lt~n",tn<k eg)'ik dk,iI ••
lezell kUl"l~j~1 iklvIW>lheljuk. Mun"nhcl)'én. A MTI; Rogi Ma.
SY" lrod:tlmi 1br"''-'Hn .JIt<'i.i1i1 klp,b ~.ITr~brn bi~lo,~ ~IIO.
'!iS-<Sr1 a .... nS:ll61n~ • rénúb.ln v.1ó cl~l)tlk'<IT. ez.., 1I\'a1
C\'hudt~ ÓlO rhlwevójo a kO!önbl\.(<'i un";ú.u. lonfe""",i""nak.
Nem~) .,. cl~ lill.t. o..t Akodému. :IIto) indirot' $OI0C(alb.:!n: Az
cnk'ly; ,,,,,rnn,liHlm,,,< "" I~ bd >'iGEn •. lÖkI. nlt!tieIcnés< óta alapll.dl\t~ uá.nr!.
. Jeim m"nk6j' - aldmc '~c"nl_ ",.Il,d~I)'." kJvOIi ""',,inll".

~.t~""S k.zde"" dulgo'Ull rcl. K,,,i~". swnl1lc! ,'i1.s,~lj~ 1111001

Zsltmond t.'·élenyso!géc " ... n'hllrol1l~.,"'odó ir.lnyt.1l tIbn".
""Wb.>n. Illeh.
,':lI»Lk~ppon f<II~p6 cgylW-j fejedele_
mes.uoén),r~I.", A "",",,mi mi>s~ió. a du","um ce.pzkcdf.$
t< léc (a n"i)'twdny; &" 1I..,b,) I"',,ca do~"nltnlilciópnak ,,_
'<lUlto!..,,,Útt c~r r.i • .-.adOI""h/J1'u, UrM.• Uln!", t. omo. ho.
&l'"" >I>luh ~i "". ~n. nlpn.n1 Ccnl<'igi.i bes:t.o!dm6<l & m,l)'Cn
l-/I.?co>$1r!oI.kal bir.

lll.""

A U;'·.I~<lÚ_ nagyobb cgy:l<!sbrn" kunondouon irod:llml vO,
narlodsobl vii<SsJlja::IZ erdélyi Cenealogia AIlli<h,iSUlI$ e16·
Uloténelh Cchu SrcUIWO Curi,~IO l).l,,_l "illa'g)'ujlcn"'nytt. hod.llum. f.$ ITln,, ~ nlör1~n<li "_'''''I''''Ilból bonrol~arJ' " lot l~t
jcUcgze"s ",úvh a V.IIIL1~úti o." N"iY,-limtli l",.lÖ<li.ll. IIcrcje.
7b~"Pl""n lbS1.<""cti ti Nagyv:lnldi di"Jd~u~1 ~J a I><'mel Reform.·
hons<!I.los.OI. hl~n lemalik:5j~c~JmJraj.irlckin.... ;>U>r'IOJ jOl.
legtl múvl1tr61 von tL6.
i\ kör., F~".k!klbrn e~ korU. edtll, ""blik:!I.,I... dQl;umcn·
luotok.. laiMunk S,and"," (DlatWr~I') Ie.'d~l a IcnUdOl>l1j;1
Mlilrini"hiusn~h,,~. Cd).:y MIhál)' levelét Mciius f'l!1~rhcl, JUt·
IlOry I<lVlI" re..,.untr,·IKlclctt'!I és ~~I rOITdékrt (o N'8)'\':Inld1 d"
nlógusI ts a bud"i hilv;l. j.J;Y/.ő~öny,b)
D:tI:I:t.. MohAir ~,k1y", litdnő, 1u',_,~p6rló nlun~~: "~i,,d.n "~'.
c.ir,,,. vagy ellyhb.unk ir.lnl ~"'dI6<lO ol ....sM.1 k .",t.11

'J""

~.

(B.liu Mlh;lly : PoI6gi.1:< ",od.1/oJot,,_ Al ErdEI)'rn /''''.'ull_
"lfmil""LIIWS lMklci o orossi J.: o.>dó. Op. Im.)

Tóth Zoltlin
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EGYHÁZ KÖZS ÉG E I NK
Nagy Ignác utca
EI6z6 sitámunk megjelenése ótn nz alábbi em!ltésre méltó események történtek egyházközségiInk
életében.
_ 1999. február 28-án közgyűUst tartottunk. A
jelenlév6 hIvek lelkészeink, Kászoni József és
MiklÓS i.Vári Katalin beszámolóját maradéktala·
nul elfogadllik.
Az egyházközség gazdasági tevékenységér61
Sch midt Gábor számolt be, és ismertette az
1999·es év költségvetését is.
A közgy(I1és keretében tisz.tÚjításfll is sor keriÜt.
A megilresedett helyekre presbiternek Kászo ni
Mári á t és Aradi Ferencnét, az egyházközség
gondnokának Dr. l\tikó Gergely atyánkfiát választották, akik a közgy{llés el6tt letették a hivatali eskilt.

•

- Szereictvendégség: c/s6 alkalommll.l február 13án gyiiltlink össze igen szép számmal, és az áhítat
után érdekl&l.éssel hallgattuk neves vendéglink,
Németh Zsol t külúgyi ál lamtitkár el6adását.
Tájékoztatást adott n konnány külügyi tevékenységér61, különös tekintettel n határain kon
kívül él6 magyarokkal kapcsolatos tervekr61 és álláspontokfÓl. A m(i801"t szép gitárn6ló zárta be
Tokos Zoltán el6adásában, melyet finom töltött
káposztás vacsora követett.
A második szeretetvendégségre március 20-án
kenilt sor, melyen Dávid István orgonamílvész
tartott szép előadást .,Műemlék orgonák Erdélyben" dmmel, melyet veUtett képekkel is illusztrált. Ezután a szeretetvendégség szervez6"i, tekintettel a húsvéti böjti id6szakra, finom hidegkonyhai temlékekkel elégítették ki gasztronómiai igényünket.

•
- Hálás szivvel mondunk köszönetet Veress
Zoltán, Svédországban él6 hittestvérilnknek, aki
1999. március 15·én, II budapesti istentisztelet
után értékes és meleg hllngú el6adáablln méltatta
az 1848-as forradIlImat é8 az abban vezető szerepet vállalt honvédtiszteket.
- A hónap második és negyedik helének hétf6jén
biblia kört tartunk, ahol II jelenlévók barátságos,
szíves hangulatban ismerkednek lelkészeink magynrázatában egy-egy bibliai történettel.
- Az unitárius ifjúság szép programot készitett
és hajt végre Miklósi-Vá ri Katalin irányításával,
barátsággal összefogva a fiatalokat és a tennivalókat.
- Kánon i József ti szteletes úr ez év márciusában, Amerikában réstt vett: Erdély, Mllgyarország
és Észak-Amerika unitáriusainak testvéregyházközségi konferenciáján.
- A hú.uéti un1U!pelt a nagypénteki istentisztelettel kezd&l.tek, melyen a Butkpesti Hegyuidéki
Komoralcnekor Ildott m(lsort, Gémesi Géza ve-
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zényletével. Reméljilk máskor is eljönnek hozzánk
és hasonló szé p élményben részesítenek minkel. '
A húsvéti ünnepekre az úraszta lát megteritettúk. Istennek hála a hívek száma olyannyira nagy
volt, hogy még II gyülekezeti terem összes néke is
felkerillt a templomba, az úrvacsorn081.táa is csak
többszöri felállásban volt kivitelezheUl'.
Istennek legyen hála az együttlétekért.
Ano.di Fe.... nc n6

• ••

1999. április ll-én, istentisztelet ke retében megkereszteltük Dr. Szoln oki La,jos és Vé kás J uli.
anoa els6szülött kisleányát: OLIVIÁ-t. Els6 fehér_
vasárnap keretében kerillt sor erre II szép szertar.
tásra, amin részt vett a család mellett II buda pesti
unitárius egyházközséghez tartozó hivek nagy
része is. Vékás Lajos Istenben megboldogult testvérilnk, volt nyugalmazott fÓKonzul lánya, Júlia _
vallása révén egyházköZ&égUnk tagja _, és 5si hagyományként és régi protestáns "törvény"'-kénl
kislányát is unitáriusnak kereszteltette. A keresz_
telési szerta rtáson jelen volt Báró J6zsef ny. székelykeresztúrköri esperes is, aki II kereutelést kö'
vető szeretetvendégségen mondott beszédet, kö·
szöntötte a fiatal párt sok boldogságet kívánva a
megkeresztelt Olfviának, kereszt&züleinek, nagy
és déd szúleinek egyaránt. A szeretetvendégségre a
gyülekezeti teremben kerillt sor, melynek meghívottai voltak a bibliakörösö k mell ett egyházközségIink és egyetemes egyházun k elöljárói is. A boldog
sziilóknek ez alkalomból e helyr61 is grlltuIálunk,
és kívánjuk, hogy kislányuk továbbrll is fejl&l.jön
testben és lélekben, Isten és emberek iránti ked·
vességében.

•

1999. április 17-én, szombaton de. 11 órát61 es·
ketési stertartásban reszesftettük S%llrvas László református és Goda Ve ra unitáriu$ testvéreinket. Ebbo5l at alkalomból Nagy Ignác utcai templomunk is kicsinek bizonyult, hiszen att a fiatnl pár
rokoni és bnráti köre színültig megtöltötte. Goda
Vera anyai ágon felmen5 rokonai között számontartja Unitárius Egyházunk 23. püspökét, id. dr.
Ferencz J6zufet, akinek a budapesti unitárius egy·
házközség meglllakulá$ánál is jelent6s sze repe
volt, valamint dr. Ferencz Józsefet, annak unokáját, aki viszont Magyarországi unitárius püspöke
volt hosszú id6n keresztül. A hely szelleme és az
alkalom egyszerre volt hatással az ükunokára és
unokára, mint ahogy a v61egényre és mindannyi·
unkm.
Ez alkalomból, midőn jókfvánságainknt fejezzuk
ki a fiatal párnak, 8zül6knek, keresztszülőknek és
hozzátartozó szeretteiknek, kéJ:jük Is tent, hogy
úgy á[cija meg a két filllal elhatáro.zását, esk~lé~.
lét egymás számára és javárn tudjanak lenru kolC8önö~ elpe.::sételés, és ett mnga az élet hitelesítse.
K. J .

,

ÉLETÉBŐL
Húsvét
Ilyenkor tavasszalleltamad

il

Hódmezővásárhelyen

termé·

s~et. il lélek és il lIaIIbi élet.
Az ünneplő gyülekezet áhitattal hall-

9<1l1a Islan Igéjét. Lelkészünk Ki ss MIhály Má,k evangéliomll 16. rész 3. verse
és Ezsaiás kooyve 6. rész B. versa alapjiin fejtette ki gondolatait. Prédikéci6ja

lelki gazdagodás!. leleme,lő é~éseke.1
k6zveHtatl. Szavai nyoman vIIagossa
vAll. hogy il ma emberének is fe,lada!a,
hogy felszinre keruljenek az elfelejtett er-

tékek, a Jóság,
•

il

szépség, a szeretet.

minden. ami nemes, ami érték.
ŐSZintén órultúnk dr. J akab Jenö né,

szerele1t énekvezérünk felgyógyulásanak. aki közremüködésével segitett ben-

söségesebbé lenni az Onnepet.
Istentisztelet után Simogató napfény 10gadotl bennOnket a templom kertjében,
ahoJ fényképeket készltetlilnk az egybegyultekrőt Majd köszöntöttOk Gergely
Sándor köztfs.:telelt!en álló tanácsos unkat 80. szOletés napja atkalmaból.

A s.:erelel melegségének hangulataban l elt az Is-

tentől áldon ünnep, a lélek megujulását szolgálva.

M. M.

Pünkösdi fáklyagyújtás
A beregi unitárius szórvány életében a pünkösd szi m·
bolikus jclent6séggel bir. Létrejötte és elinduláSlI punkosd s7.ellemében l.lIjlott. Mit tanultunk elGdeinkt.6l.?
lsten aIért teremtette az embert. mert a lét örömét mcg
~k~rta osztani \-elunk. Ezért optimistán k(!1I szemlél nunk a vil~gol, A BUN IK (Be regi Unitárius Ifjúsági
K(N-) ,-eorot6sége is relul tűzte ki , hogy a tudás és II megtartó hll ltg)'en II meghatározó ero t.evékeny$l\gilkben.
1\ltljuk. hogy lsten általunk is üum, és mindnyájunkat
Íll"Ómre hiv Jézus által. Keresztényi felel6"sségilnk abban
lill, hogy cldimuo.Ik. mit "liIll$ztunk: aZ istentöntél1.YŰ
lIitct. ,.~gy ftz öntorvenyG egoizmust.

Ez év húsvét vasárnapján a Táncsics úti Bo/dzs Feifjú.'I6gi lermel avattuk fel ünnepi istentisztelet keretében. Ebben a teremben taná~kozna a Baláu Ferenc
Ifjúsági Alap Kuratóriuma és a Oandoa Gyula Szociális
Alap. Anyák napján (nuijus első vaMrnapján) ötróa delegáció vett részt az únnösi (Brassó m.) unnepségtn. ahol
m(lsort is adtunk, inCh'C tQvlÍbb b6vitettúk az adventi
unnepségünkön alapított ilnnősi i(iúMgi kónY'·tÁnlt. A
kapcSOlattartásárt Fogan s i Pé te r . a BUN1K elnóke a
felel68. Úgy ére~~Uk. hogy kuldo~sünk '"lIn Űrmöson,
ahol már egy éve aktiv ltal"*'lat bontakozott ki az Ul'
ffiÖSi Dávid Ferel\<: Ifjúsági Egyleltel. WlUk is jatt háromrős delegáció az elmúlt nyAron. és mi iB
már hArom ízben "ctlunk réut U ottani
unnepségeken. A gyülekezeti tennukben
egy szép toblót álli!.(lttunk ki a kÖfoÖ3 le"ékenyságúnkről. KöI~n6sen tanulunk ifjti_
$Agi énekeket, imádkozunk és megismerkedunk egymás múltjAval, ~let.h..,l. A jézusi
nerctet mindenható erejében kell hinnunk.
Ez 11 teljes emberré (onnsl6 szeretet. E2
váli k javunkra, Igy munkálkodhMunk udrt/IC

'-o~ érdek~ben.

... ~ ';""0>'

UJ.id I'c.. ~< lIiu,",&i ~8yld .nyJk nopl ' ,"'k"..\!_

• 8UNtl<

(B<~I t.I~;Uri~. tli~.~1 Kő.) '·"""/Iofs~,·el.

C!5JIkia Igy lehelunk ~16 gy1llekezet Tudjuk. ismerjtik mtiltunk~l és jelenunkct. és a
m<:gtaftó hit en:jé\'el ép,tjilk a jobb jO\"6t! ,J\
jbv(l egyMza a ma élll" iijti nen,~k hlt,:"Iló azolgálawb"n rOlg ,"cgvalósuln, - vnlljuk
1IZÓr\'~nygondnokunkkal. s enne k ludou!bltn kérjük Istcn II<'gít.&égét a kitartó munkáho~. pünkösd nellcmében, hogy cgy~.cr
.... tudjuk "~gbeZ\'inni lsten él a2 éJel tISZteletét embertá~aink szolgálatában.
~'elh6s

Dh-id

~'e ,.., nc
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Orbán Gyula
(1914-1999)
A 80-as évek elején II gyerekek .Gyuszi bticai~
nak szólították. lO év'-el később - Clierkész módra
_ .,Gyuszi bá~ volt II neve II 345. sz. János Zsigmond unitárius cserkészcsapatban. A 70-es 90-es
években o kor nellemének megfelel6en már csak
.Gyubá~-ként emlegetMk és suílitották _.m~g 6t 3Z
unitárius gyennekek, akár voltak &zulcLk vagy
nagysu.lleik cserkészek korábban , nká. nem.
1914. január 31-én szliletett Székufehérvárott
hithíí római katolikus ped"gógu$CSD.lád 6 ID'enneke kozul II másodiknak.
A gódollÓJ jamboree el6tti évben (1932) megtartott bakonyi (Hánta) felkészit6 táborunkban kapcsolódott be II csapat munkájába, els6sorb:m mint
JŐSzakáCII". 5 ezt a tisztségét 1948-ig, vagyi.!! a

aerkészet betiltásáig megtartotta. A 30-40 réut,'ev65 nagytáborok apródjai. cserkéstei, roverei, öregcserkészei s a látogató szülök számára valóságos ételremekeket tudott fözni, sütni. Ki ne emlékezne Gyusú bá' erdélyi lucskos káposztlijának
izére, (l száz szám ra készített szilvás gomb6cokra,
vagy (I kürtős kalácsra? És ő sohasem engedte,
hogy a vasárnapi látogató mamák segítsene k neki;
amit Ő vállalt, azt mindig példamutatóan és maradéktalanul teljesítette; így a főzésl-sÚlést is, a
IUOlgálatos ors be\'onásával.
Másik és még felejthetetlenebb munkateríilete a
9 és 12 év köwui cserkészapródok (ma; ..kiscserké·
szek-' "ezetése volt , amit a 15 évvel ezelőt! váratlanul elhunyt drustijával , Józsa Gyuszi bá'·val
osztott meg. S amikor az örs\'ezetőségb61 kinőVe
megszerezte a s. tiszti, majd a cs, tiszti rendfokozatot, akkor is a legfiatalabbak ~\'édangyala~ ma-

m'c
A cserkészet megszüntetése után

09~8·tól)

a

h!agyarkúton lévő Szentábrahlimi MihálYTÓl eIne·
vezett pihenóben nyaraló gyermekek között folytalta áldásos tevékenységét. A gyermekek itt is ki.
mondhatatlanul szerették, hiszen a gyennek még
jobban megérzi a felé áradó szeretetet, mint egy
kamas.r., vagy egy felnőtt.
A mai aztilők. sőt nagyszul6k közül hányan elevenítették fel egykori feledhetetlen élményei ket
(táborttitek, kirándulások stb. ) Gyuszi bá'-ra emlékezve , a azomoro hir hallatán. A legmeghBtóbb
sulmomro. az volt, amikor egy ma már háromszoros nagymama visszaemlekezett a 14 éves korában
esr G:uszi bá' által vezetett 2 nBpClS Dtlgyhideghegyl lunlra: amikor szabályos luriatnszállás híján
sténapadláson kellett aludniok. A fiúk Cyuszi bá'tól jobbra. n lányok pedig balra.
Egyéni tIete nem volt könnyil. J::rettségi után
1934-ben behfvt.ák. katonának' n 3 év letelte után
is. a honvédség köteltkében m~radt, ahol még a m.
kIr. f6hadnsgyi rangot is elérte. A visnncsatolltenllewkre való öl"Ömteli bevonulások utÁn a frontra
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kerillt , ahol (Ukrnj nában ) 1943-ban meg is sebe.
sült. FeMplllése után gépkocsiuí alakulatát Németországba vezényelték, ahol angol fogságba kenllt.
I94S-ban térhetett vi$!lZ8 csnládjához (szuleihez,
testvéreihez) Székesfehérvárra. A megpróbáló háboros évek után az 1947-es magyarkúti és az
1948·as zebegényi nagytábor hozott össze minket
ismét Gyuszi bá'-val maradandó élményekre. (A
mindennapi cserkészemlékek köztil csak kettőre
hivatkozom: az "éjszakai riadó~-ra és n .tábori
zászló elroblásá"-rn,)
1947·tó1 aktív egyházi életet élt. 1956·ban hiva_
talosan is az unitárius egyházba tért; itt találta
meg helyét és le lki kiegyensúlyozottságat. A buda·
pesti egyházkozség presbitemek választotta; késo'"bb az Egyházi Főtanács tagja is lett, végül aktiv
működésének befejeztével a I\!BgyBrorstigi Unitá·
rius Egyház FótanáesánBk orókös tiszteletbeli tagjává választották.
A gyermekek szeretete és az értük való á!dozat.
vállnlás Gyuszi bá'-nál nem ismert határokat.
1975·ben vásárolt Szentendre rölött a hegyoldal ban egy dBTtlb fbidet (négyzetméterenként l [egy!]
forint képletes áron). Ezt a köves, sőt sziklás terepet megszeliditette, szivós munkával tennőfóldet
varázsolt belOle: szőlőt, gyümölcsfákat ultete tt.
\'égül néhány év BIBit egymngB felhúzott - akiter·
melt kövek felhnsználásával - egy kis házat,
Ekkor kezdődtek meg a Gyuszi bá féle ~'ermek 
nyaraltatások", Egykori cserkészeiDek, B magyarkúti gyerekeknek B gyermekei tökéletes nyugalom·
mal és boldogan vitték ki és hagyták ott gyermekeiket "Szentendrén", Ákos, Szabi. Gézuka. Muki.
Laci - hogy csnk néMny nevet említsek most is boldognn és meghBtvB emlékeznek vissza.
A ..szentendrei remetére" és alkalmi ,gyermekeire"
Rex ,';gyázott, n szeretett házőrző kutya. A 80·as
évek elején - különösen nngy téli időben - szorongva mentünk fel a hegyre, a Robinson-i magányát
él6 Gyuszi bá-hoz 6t meglátogntni, de amikor Rex
elkezdett ugIltni, már nyugodtnk voltunk.
1985-ben telkét és házát elcserélte egy gódi ingIltlanra, ahol mégiscStlk emberek közott élte ma·
gányos életét, Bogi kutyájának társaságában.
Kb. 10 é,'e kezdett romlani egészségi állapota;
többször került kórházba is, Egykori "gyermekei"
és barátai esetenként meglátogatcák; ugyanígy a
budapesti lelkészek, akik Urvacsorát vittek neki a
nagy ünnepekre, s kérésére attól rüggetlenül LS . Az
Úrvacsorn minden nlkalommnl lelki tápláléka és
megerősítője volt, kiilönösen nehézségei közepette.
Meggyengült egészségi állapota ellenére még
1990·ben vállalkozott arnl, hogy kijött ,'elünk .Ha·
gyarkútra, hogy újra megslakult cserkészcsn patunk első nyári nagytábora számáro irányítsa sz
J:iSSzkOnúOrtoB~ fóldbe vágott, léghuzaual ell:ilo\{ ,

HALOTTAINK
esótó1 védett tábori konyh a el~észitésH. Egyéb
gazdag táborépítési tapa sztalataIbó] IS a dott át az
ifjaknak.
Orbán Gyula egész élete valódi cserkészélet volt.
SzimtelenüJ a 10 cserkésztörvenyt. követte, valós.itolta meg: Teljesftette kötelességeIt lsten,. hazája
és embertársai iránt. A gyennekekkel vajo foglalkozá s so rán is mindent megtett. a "tiltott id6kben~
is a magyar cser készet r égi és mai célján a k érdekében: hogy gyermekeink felndve emberiebb emberek es magyarabb magyarok legyenek. Cserkész
fogadalmához híven mindig mindent megtett, hogy
másokon segítsen.
Május 13-án vettünk fájdalmas búcsút Gyubától
a gMi újtemetőben Kászoni József budapesti lel -

kés z m~lyensz~ntó gondolataival, imáj bal es gyillekezetiéne~~"nkkel; és én biztos vagyok abban.
hogy akik raJtuk kívül álló okokból (pl. míltH kül.
foldi kiküldetés, vizsgázás, betegápolás 8tb,)' nem
jöhettek ki Gödre, lélekben ők is velünk voltak,

Gyászjelentésén a hegyi beszéd egyik részlete
szerepelt: "Boldogok, akiknek szivük tis~tu , mert
6k az Istent meglátják n Ez ad számunkra megnyugvást..
Isten áldjon, drága Gyusú bá', porrá lett fóldi
maradványaidban is!

.A lélek él, találkozunk!~
Dr,

Nyiredy Szabolcs

Patakfalvi S. Sámuelné
sz. Csiki Klára (1924-1999)
Mindig szomorú II temetés, de tavasz indulásakor, lavaszfakadáskor, április első napján talán
még szomonlbb, mint bármikor máskor". Ezekkel
n szavakkal indította április l -jén a Farkasréti temető főravatalowjában búcsúztatási beszédet Ká szoni J ózsef, Patakfalvi S. Sámuelné sz. Csiki
Klára temetési szertartása alkalmából. A PatnkfaM családban is reménységgel várták a tavaszt,
és jött helyette a gyászos hervadás. Az életről álmodtak , de a halál jött helyette. Március 19-én,
Csiki Klára halálának nnpján, József napját várták , n 75. életév beteljesülését, és n gyász sötétsége borult rájuk. Böjti komolysággnl várták a feltámadást, és az ítélet jött helyette.
Csiki Klárn Istenben megboldogult testvérünk,
Csiki Gábor püspöki helynök lánya volt. Kolozsvárott született, de élete első két évtizedét itt töltötte
Budapesten, ahol iskoláit is végezte. Angliában is
tanult, de n háború miatt idő előtt vissza kellett
té rnie Mngyarországra. Férjhezmenetele után Erdélyben telepedtek le, ahol közel négy évtizeden
keresztül angol tanárnOként dolgozott, tevékenykedett. 'lbbb száz erdélyi tanítványa köszönhette

Lapzárta után kaptuk a szomorú és mindanynyiunkat megdöbbentő hírt, hogy DR. KASZAI
CSABA ügyvéd , a Magyarországi Unitárius
Egyház jogtanácsosa április 16-án, életének 54.
évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Az. elhunytat n Magyarországi Unitárius Egyház saját halottjának tekinti.
DR. MÁRKOS J ULIANNA 73 éves
KISGYÖRGY SÁNDOR 85 éves
VÖRÖS LAJOsNÉ 86 é ves

neki, hogy elsajátíthatta tőle Shakespeare anyanyelvét. Elete utolsó tíz esztendejét Csiki Klára
újból itt tölthette Budapesten, ami neki megelégedettséget és boldogságot jelentett. Patakfalvi Sámuelné boldog házasságban töltött évtizedeket, és
ebben az esetben a boldog jelző nem kózhely. Akik
ismerik és olvasták a fétje által megjelentetett kötetet, melynek címe: Otkereslf szerelmes levelek,
azok egyként osztják véleményüket, hogy ez igaz.
Az ő kettejük kapcsolata több volt mint fri gy, mint
házasság. Két egymás számára teremtett lény találkozásáról szól ez a 220 oldal, akik tudtak úgy
élni, hogy egymá st ihlették, jutalmazták, kiegészítették és gazdagították

A búcsúztatási szertartáson férje, gyennekei, rokonai mellett jelen voltak egyházközségünk tagjai,
valamint a család kiterjedt ba ráti köre. Hozzátartozó szerettei, barátai részére ezúton is vigasztaló·
dást kívánunk, abban a reményben, hogy nem hal
meg az, akit el Dem felednek, mert Pál apostol!al
valljuk, hogy (I szeretet soha el lI~m múlik.
ILJ.

RÁcz ANDRÁSNÉ
sz. S im á ndi Judit 80 é ves
DR. TÓTH SÁNDoRNÉ
sz. I ván M argit 92 é ve s
BENTI ARANKA 90 é v es
KOVÁCS GYULÁNÉ
s z. Sütő Zs u zs anna 77 é ve s
BARTHA LAJOS 71 é ves
Isten adjon csöndes pihenést eltávozott testvére·
inknek , lelküknek örök ildvösséget, II hátramaradott gyászolóknak pedig vígasztalást.
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Tudósítások, hírek
FELHÍVÁS
Magyar segít ség KoszQvónah
A kos:loyóI menekOkek he/y2ete egyre reménylel&nebb.

Tregéd"Juk ezekben II !>etekben szin!e az egész v~Agol

m&grendileHe. Naponta több trzezer ember kénytelen ~

hagyni az otthonát. és emiatt II szomszédos o'szAgok milr
Upt&l8flek mesllelelOOn ellAt"i a te<üleHik"t érkező mene-

kímeket.

lu. egyre sulyosl.lodó menakünhelyzetet látva.

ti Magyar

Ókumenlkus SzerelelszolQAlat.lijra lelhivhsallordul min-

den jóakaratú embe rh ez es kell.

h~y.

támogasdk

ti

ko-

szovói menllkOtteket é~ntö segélyakCIÓ!! ,
Seg~ségnyti~ilsa a2 AC!-"ek - EgyMzl S~élyszerve.

zetek Nemzetközi Szövetsegének, Genl- az
és BzeIV8zéséb&n kerul

vég 'eha~asra.

Irányfl~ával

A segélyakciók az

Albán~ba és Macedónié.ba menekO~ koszovÓi albf....okat
érintik.

A Magyar Ö kumenikus Szeretetszolgálat az elm~_ évelc
során az ACT-Genf megblzb.sából tóbb alkalommal is
szeNezett segélyakciókat ti térségben.

A pénzadományoka! az OTP Bank Rt 1170SOO&20464565 sz:'J.mlaszém:'J.ra lehel e lkii ldenl.
Csekkekér! a Slereletszolg!!la! OrsUigos Közponljá .
hoz. a helyi Sz ociális Központ jaihoz. illelőleg a protes.
táns gyiilekezetekhez - l&'iélben, vagy nemélyesen _
lordulha!na k az adományozn! sZándékozók.
VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT

•

Sajtóközlemény

HIRE K

Brüsszel kesztyűt vet Hollywoodnak

Orbókné Szent-Ivin)'; Ilona fÓj<,ym. Qi,ány György T\ts
..Jákob /un;~ .n
~ngpll~/"" címmel. dr. Török Jóuc:f kotollku$ lcol6&iai profeR'
szom>l .g)iill. ~ Fő ulc.i hlOhkus lemplomb .... Április hón.tp.
txm .ZI az MTV I ÚlmutotÓ c. mÚSOr.l kö~öll",
s>.erkesZlŐ felké~str(: 1.016gi~, ~nckez41tanon

M. Europal Unió film és televíziós gyártási és forgalma·
zási ipar~ gyorsuló tempób~n k~ul a Hollywood "Ileni

h.rcra. A filmek és a televi~íó a kommuniUdó kt! legfontosabb ...,~kóze. A~ Európai Unió ~7.crel~, ka tagországai·
nak - miként a csa tlakozásra váró jelölt ors7.ágokna k _ (jIm
és tdcv/zió ipara ek'!; erős lenne ahhoz, hogy IclvC$)'C a
versenyt a legnagyobb amerikai cégekkel. Az
Din/olgus május/júniusi rés~lctesen kitér crre a tém~r•.

/Öli"'"",

A .. nehézsúlyú hollywoodiak" ellen 10lytato11 harcba

az

EU, kúWs audiovizuális poHtil<ájoihoz új st.,tq;;~1 dolgoz
kt a filmek és televíziós produkdók gyártAs.ba és ~I.
mnúára . Eddig az EU tőbb kisérlcte az európa, produkd.
ők támogatúára nehb.ségckbe ü tközött .
Az EurópaI Blwltság abban bízik, hogy némi erlllev.ítés
;Irán $ikc"jJ majd megb"kózni az amerikai verscoytá", kihh·ás,llVat. "AZ audiovizuális piac helyzete fordulóponton
v~n. a jöv6be1i f"ll/ldés nagyon bonyolul! és egycl6r" beláthatatlun" - mondja Oreja bizt05, és hOZ7.átCSÚ, "Nagyon
font()S s7.ámunkra, hogy mi látkató a képcrny6kön. A megoldás kulcsa p..-dig ncm ma", mint egy rendkivül fejl&lóés vl'1"S<.'Tlyk~ l'Urópai produkciós ipar."
A j<>löl! országok dőlt álló kihívások kiilbnböznck .wkt61, amelyek a tagotS7.ágokal "rintik. A ~tI.kozásra ;elölt
országoknak bIztosítaniuk kell" kozs7,olgálMi m~'<Ii. gaz..
dasági <!lctk~~1. úgy, hogy kiv,,"'ctik rés:zúkct a rek.
"mpiad>ól, an<:lkul, hogy kereskedelmi jdlC!lü"1' ,·~lná.
~k. A Btzotts.ig ml"gl~tha swrinl egy m;hik k,hív~s am';.
5orROlgált.ltók kapcsolata a lakossággal. Az Europoí Dm/60
gus felveti e:>.el:ct a kérdéseket, megmutatva a lehct&égckct, amelyek a t.lgOfS?.ágol< és jelölt ot07Ágok ,zámára nyitva ,IlInak.
Az újabb lap07.ámban exklu zív interjú olva.oka tó Ciinter
Verhcugennd, Nl'mctország európai ügyekl'rt fdcl6s mi.
nl$1.ICrwcl. "Mcglál~som szerint a b6vítés 5t'"t6gi~ja" leS'
f<:>nlosabb mOSt "7. EU 5"..ámára: "'Sy cls7.alnS,.that31Inn k~
h<tlllil'g cllltt állunk. AZI jelenti e~, hogy bcIc1jl,s{thctjük "7.
<:u~allnlcgr~ci6 pán<:ur6pai perspektíváj. t. FJ. egy törté...... lmJ k,hlvb" - kJtette ki Verheugen az f.",ó""í Din/6g"snak ..,Oriási, d.~mai hib;!l kövl'tn ....nk el, ha n""fIl I'lnénk
~".ZCI a !eht.>t~cl (a~ Unió b6vít"'""'''clt - teszi hot~ .

Al

Euro"", D""6g"$ nlll;"S-j""IlI.i S"'.A",AMI.
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•
A slr.lSsbourgi székhely" I:urópai Katoliku s Informádó.
Központ rangos konfc",nciól rendezell Bud.peslen 1999 . .1prili,
16-18. közön . .. EmM, 4s m~nk.1 ~ 2/. stiz.wb.on··cimmel. A
magas ,;mgú egyházi és vilóg; Sl<:m~lyck az eli kai kihívásokat és
3 civil tánadaJom Rer(:~ vizsgóllák. A konferencia nyelve
:1111:01 és frfU>Cia volt. A rendezvényegyeden Pr(lIcstin. leológus
meghívOllja Orb6kftl! Szent ·ldnyi Ilona fiijogyző voll. aki e.
ló:Id:ist tortOIt. és k.",kamal·beml",'tscn ve" részt embe. ts
mWlk. is",ni rendelte'~ról.

•
1999. .tp.ilis 20-in a Dd k téri I;van,éliku. Templom
nagytermében .. Nókt·ó/. rlCrM5o:lk ndl"nc/:" eimen kerekamal-beml&et~ vol, a Kc",szll!ny-Z;idd 75~ ",nd.>.éstben. A b·
loliku •. ",formátu., .v.ngéliku. ts .eform iaaelita ~nlve.6k
mellcu. meghívoti VOll Orbókné Szem.ldnyi ltona l elk~:mó
is.

•
Áprili. 14_é n IInnepi Olé, volt . Dcbrec:eni
Nagytemplomban. :lZ 1&49-es
évfordulóján.• kllzr~gi
vcL A tőnénclmi egyházf6/<
az ilnneps.,;gcn Bcneu Mi"" n

•
1999. ipri li, 12_tn Onncpi n:n.k~vtny volt. Fiivú," ; On.
kormin)' ... t rendezbo!ben:lZ ~j V~r<»h:lUn Franz König biboros 'isz",lcré",. oki e163d1st IortOlt. Odvözöl", ől dr. Demszky
G'bor főpolg;\rrne;ler. Az Unncpst,en ~t veU"" Eszrc!i<'m.
""d.pes'i biboros-b'sek ~ Bene •.c M"!on püspök is.

•
1999. áprili . IS·én a lc lkénképes{'ő Biwndg sike"""n

le.iugáztatla S'ndor Gyula M"yh
teológiai lanárok .éuvé,clével.

..,géd lc lk~" ••

kolozsvári

•
1999. ip'; li. 27-tn 8 cneze MiM"" pOspök részI VCU az Orrende""u iks""jövelelcn. melynek rém.ij." .. t~l/Js.
tfrsad~Jom. tllrvinyholh" voll.

szágltáz~

