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Hit és cselekedet 
A függőleges és a vízszintes, avagy a kereszt 

Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! 
Jakab apostol figyelmeztetése, mely szerint ,;I 

hit. ha cselekedet; nincsenek, halott önmagában", 
nem egyéb, mint cselekedetekre való felhívás. 
Mégpedig nem akármilyen, hanem jó cselekede
tekre. 

Az egyház, a kereszténység egyik központi kér
dése ez. Az ötvenes-hatvanas években sokan állí
tották _ és jogosan - azt, hogy az egyház kiszol
g416;11 lelt különféle világi, stekuláris intézmé
nyeknek, II II lelkiekkel való tOr6désre korlá
tozva magát, érzéketlen lett a világban jelen 
lévó" igazságtalan
sággal , II szegény
séggel, II nyomorral. 
II betegségekkel , az 
éhséggel szemben. 
Nem véletlenu\ fo
galmazódott meg 
abban az időben, de 
ma is érvényesen, II 
Jakab apostoltól 01-
vasottakkal egybe
cseng6 igény . .csele· 
kedeteket, tetteket, 
tényeket akarunk, 
nemcsak szavakat!" 

Ugyanakkor úgy 
látszik: egyik legré
gibb kérdése is ez az 
egyháznak. Hiszen 
már az alapítók kö
té tartozó Jakab, Jézus közvetlen tanítványa korá
ban {elmerült. annyira, hogy az apostol szükséges· 
nek tartotta figyelmeztetni hivei közös.ségét: ,.Mit 
használ , ha valaki azt mondja, hogy van hi te, de 
cselekedetei nincsenek?" S nyilvánvaló, hogy már 
akkor felmerült az ellenkező véglet Jehet6sége is: a 
cselekedet hit nélkül. Ami önmagában éppolyan 
haszontalan, mint a hit cselekedet nélklll _ s6t, 
ami akár gonosz cselekedet is lehet. 

Mi unitáriusok nagyra becsliljük Jakab apostol 
idérett tanítását, s levelét, amelyben (rva talál
haló, nem min6sítjük "szalmalevélnek", mint 
az egyébként kimagasló tudású bibl iaiamer6 és 
-fordító Luther Márton tette. Igen: mi - mint 
sokan mások is - felismertük, hogy hit é. cseleke
det egymástól fiigg6 egymáshoz tartozó egymást 
kiegéult.6 valóMg. Es egymást miru5sf/{; valóság. 
Mert caak a kettő" egyiitt srolgálja az ember javát 

és haladását. Ha a kettő" nem találkozik egymáa
saJ,_ ha külön-kmön valÓ!lul meg egyénekben vagy 
kozósségekben, akkor annak olyan ártalmas követ
kezményei lehetnek, mint egyfelő'! a kizárólagos
ság és elutasítás, a befelé fordulás és túltó pietiz_ 
mus, másfelő'! az elnyomás és kizsákmányolás. 

Ha valamilyen sremléletes ábrán próbálnánk 
megjeleníteni a hi t és a cselekedetek közötti össze. 
fuggést, akkor azt leginkább a viz$Zinles és a fUJJ' 
g61eges egymás mellé rendelése útján tehetnénk. 
E~ ilyen á?rázolásban a függdleges jelképezné 
mmdazt, ami felfelé mutat, ami összeköti az em. 

bert a teremt6 és 
gondviselő Istennel. 
Ez a szellem, a 
lélek, a hit dimen
ziója. A vízszintes 
pedig az embertár
sainkhoz, felebará· 
tainkhoz, testv<!re
inkhez való vi· 
szonyt, a velük való 
kapcsolatot jelezná. 
Ez a tárgyi világ, a 
konkrét valóság, a 
mindennapi élet di
menziója. Nevezhet
nők a függő'!egest 
szakrális, a vízszin
test pedig szekulá
ris iránynak, kiter
jedésnek is. 

Nyilvánvaló, hogy ebben az ábrárolásban a .mg
gő'!eges a hitet, 1\ vízszintes a cselekedeteket Jele
nítené meg. 

A függő'!egea és a vízszintes találkozása: a ~t· 
nszt. A mgg61eges és a vftszintes metszéspon.tJá· 
ban él az ember a maga hitével és cselekedeteiVel 
_ vagy azok nélkul. A kereszt mindkét szára lehet 
hosszabb is, rövidebb is; keresztnek voltaképpen 
magát a metszéapontot nevezzük. 

• 
A kereszt jelképként való használata mel!"el6zte 

a kereszténységet. Már jóval Jézus előtt Ismert 
volt s bár II mi tudatunkban elválaszthatatlan 
Jéz~s kereszthalálát61, el kell ismemiink, ~:r 
nem ezrei llZ eseménnyel jelent meg u emben IC 
mGvel&:léstörténetében. 
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Az ókor' Egyiptomban példáu! a hierogHfák kö
zött látható keresd a!akll jel. amit a nyelvtudósok 
ankh-nak olvastak, azt jelentette: élet . Egés~n 
más nyelvi közegben _ a magyarban - ás más é rte
lemben de elmondhatjuk: ez ma is igy van, az élet 
sokak s~ámáT1' keresztet jelent.. A régi zsidó hagyo· 
mányban is nyama van a keresztnek, éspedig 
éppen mint o lúggo5leges ás a vízszintes találkazá
sánok. A 'l'ízparancso!at első négy tétele az ember 
függo5leges irányá, Isten iránti kötelességeit jelöli 
ki. a következ6 hat vízszintes irányll. embertársai 
iránti kötelességeit. 

Ezt a struktúráját a 'I'izparaDcsolatnak igen szé
pen tárta fe! és magyarázta meg Jézus, amikor egy 
őt provokáini akaró írástudó azt kérdezte tSle, me
lyik a legfantosabb a parancsolatok közül. Ismere
tes Jézus válasza: ..szeresd az Ura t, a te Istenedet 
teljes szívedb61, teljes lelkedből és teljes elmédool_ 
Ez az első és a nagy parancsolat. A második hason
ló ehhez' Szeresd feleharátodat, mint magadat." 
Máté evangálista szerint ehhez még hozzátet
te: "E két parancsolattól függ az egész törvény és a 
pTÓféták" (Mt 22,37-40), Márk szerint pedig igy fe
jezte be a farizeusDak adott választ: ,Nincsen más, 
ezeknél nagyobb parancsolat" (Mk 12,31). 

Olyan világban élünk, amelyben az a megfogal· 
mazás, hagy "sreretni Istent" vagy .,Isten szerete
te", sokak számára régi , idejét mlÍ!ta, megfogha
tatlan, elvont dolgot jelent, s mint ilyennek, nin
csen jelentősége. Mások gondolat- és érzésvilágá
ban ugyanez éppenséggel ellenkezést, idegenke
dést vált ki Mint ahogy James Luther Adams kí· 
váló amerikai univerzalista teológus írta: "Egyesek 
számára az Isten szó nem a világ megnyilatkozá
sa, hanem egy erőteljes ilIúziójelentkezése." 

Akit azonban Isten hittel ajándékozott meg, 
annak számára Isten szeretete: valóság. Tapasz
talható, átélhető valóság. Az életet jelenti s az élet 
értelmét: azt, hogy általa az egyén meghaladhatja 
önmagát, legyőzheti magában az önzést, S eljuthat 
minden élő szeretetéhez. Az embertárs, bibliai szó· 
használattal a felebarát szeretetéhez is. Ahol a 
filggóleges és a vízszintes keresztet alkot, a met
széspontban, a kettő érin tkezik egymással, s a (üg
g6\eges átáramoltat ja a maga erejét a vízszintesbe. 
Isten szeretete nyilvánuJ meg abban, hogy szeretni 
tudom felebarátaimat, mint önmagamat, akárcsak 
abban, hogy 6lt: szeretni tudnak engem. 

A szeretetr6l sokszor beszélünk, és sokszor -
csak beszélünk róla. Pedig a szeretet nem az, amit 
szavakba öltöztetlink, hanem az, amit tettekben 
fejezünk ki. A feleba rát szeretete dinamikus, cse
lekvő magatarMs. mint Jézusnak az irgalmas sza
maritánUSTÓl szóló példázatában azé a könyörül6é, 
aki nemcsak sajnálja a szenvedőt, hanem segít is 
rajta. A felebarát szeretete cselekedetek, éspedig jó 
cselekedetek szakadatlan sora, amelyeket anélkül 
teszünk, hogy előzőleg mériegeinénk, kapunk·e 
htük valami emberi viszonzást vagy isteni jutal
mat. 

Ismerjük el , hagy ez nem könnyU dolog. Egy is· 
meretlen szerző a szeretetről elmélkedve többek 
között ezt írta.:"Miért is szentek valójában a szen· 
tek1 Mert ők derűsek voltak, amikor nagyon nehéz 
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volt dertlsnek lenni, mert ők türelmesek vol_ 
tak, amikar nagyon nehéz val t tü relmesnek lenni. 
Mert ők jót cselekedtek akkor, amikor kényszeril 
semmittevésre itélto\k őket, hallgattak akkal. ami. 
kor szóra akarták kényszeríteni őket. Nagyon sze_ 
retetreméltók valtak akkor, amikor parancsra kel. 
lett volna gy(ílölniük valaki t. Ezeket cselekedve si_ 
került egyeseknek szentté magasztosulni.~ 

Ismerjük el azt is, hogy mindez klilönösen ma 
nem könnyíl dolog. Eldurvul t, elanyagiasodott vi
lágban élünk, amelyben a nagy többség nem ismer 
más értéket, csak a pénzt, az élvezeti cikkeket, és 
a Z ezek megszerzéséhez szükséges hatalmat. Fele
lőtlen világban élünk, nemcsak abban az értelem
ben, hogy a nagy többség - vezet6ivel u élen _ ki
zárólag a jelennel törődik, s feléli, tönkreteszi a 
jövőt, hanem abban az értelemben is, hogy egyre 
ritkább a társadalomban az egymással való törő
dés, egyházi szóhasználattal a szeretet, világi sZó
használattal a szolidaritás. Mit lehet tenni, mit 
kell tenni nekünk, hivOknek, unitáriusolrnak és 
nem unit áriusoknak, egy ilyen világban? A válasz 
rövid és egyszerű, nagy költőnk, Ady Endre fogal
mazta meg talán a legtömörebben: embernek ma
radni az embertelenségben. 

Mondani könnyű, megtenni, cselekedetek által 
megvalósítani nagyon nehéz. És úgy gondolom: 
csakis úgy lehetséges, ha igyekezetünket nemcsak 
a vízszintes dimenzióra terjesztjük ki, hanem a 
függó1egesre is. Ha kérjük, várjuk. és elfogadjuk 
Isten felénk áradó szeretetét, hogy szeretni tudjuk 
felebarátainkat. 

• 
Az emberiség történetében jól kimutathatók 

azok az időszakok, amelyekben egyének és egész 
közösségek inkább a függőlegeshez vagy ellenke
z61eg, inkább a vízszinteshez pTÓbáltak igazodni. 
Amikor az ember a szekulárishoz, a világihoz von
zódott inkább, az mindig a szellemi szféra, a gon
dolkodás, a művészi önkifejezés hanyatlását, az er
kölcs romlását hozta magávaL 

A középkor volt az az id6szak, amelyben a sze
mély szinte teljes egészében a függő1eges felé irá
nyult. Még az istenkáromló is abban a tudatban -
büntudatban _ káromolta Istent, hagy ezért elkár
hozik. Európa nyugati felének gótikus katedrálisai 
a legszebb megjelenít6i ennek a felfelé törekvés· 
nek: csodálatos, nagyszerű remekművek, amelyek
nek szinte minden részlete, minden köve Istenhez 
áhítozik. Ezek a katedrálisok mintha megany
nyi üzenet volnának az ég felé a fóldi em~~ ~szé. 
ről, megannyi va!lástétel arTÓI, hogy a fold, vI1~g
nak nincs értelme az égivel való kapcsolat nélkul. 

Az evilágiság azanban lassan eluralkodott a tár· 
sadalomban. Nem számítva egy-egy hősies, de 
hamar kifulladó visszafordulási kísérletet, amilyen 
például a barokk volt, a reneszánsztól kezdve egy
folytában ta rt a szekularizáció_ Hazudllánk, ha ta· 
gadni pTÓbálnánk. hogy ennek a folyamatnak vol
tak a függőleges szempontjából is értékes eredmé: 
nyei, mint például a~ életörö,:" felf~dezése. A bUJ 
nem az hogy az ókon teokrattkus b,rodalmak bu· 
kása, ~Djd a középkor alkonya óta egyre nagyobb 



érdeklődéssel fordulunk a vízszintes felé, hanem 
.'lZ. hogy ezt egyre inkább úgy tesszük. hogy köz
ben megfeledkezünk II függ61egesról. 

Az egyház sok mindenben követte ezt II - mai 
szóval _ trendet. Aminek aZ lett a következménye, 
hogy eltávolodott a lapítója szellemétől, aki azt ta
nította: "Az én országom nem e világból való" (Jn 
1836) és azt várta az őt követóKt61, hogy keressék 
elóbb istent és az 6 igazságát, mert minden egyéb 
megadatik nekik Isten kegyelme, szeretete, gond
viselése folytán. 

Ugyanakkor azonba.n, amikor Jézu~ ~zt tanítot
ta ő maga kiment a világba, s követŐIt IS arra szó· 
lf~tt.a fel , hogy a lélek által vezére/tetve menjenek 
ki az emberek kőzé, és ne csupán prédikáljanak 
nekik, hanem vigasztalják is, ha bánatuk van, gyó· 
gyitsák is, ha betegek, enyhitsék is a nyom?rúsá
gukat, ha elesett szegények, védelmeuék LS, ha 
bántalmazni akarják őket. Ő maga is ezt tette, az 
evangélisták szerint még csodát is tett azért, hogy 
kielégítsen egy olyan elemi szükségletet, mint a 
nyomába tóduló sokaság éhsége - azért, hogy to· 
vább hallgathassák tanít:isait. 

Mi. mai emberek, egész életformánkat és civili· 
7.ációnkat tekintve, a reneszánsz gyermekei va· 
gyunk, részesei a függóleges háttérbe szorulása fo
lyamatának, amely a huszadik században különö
sen felgyor5ult, Hova vezet ez? Vajon úgy lépünk·e 

át a következ6 évezredbe, hogy végleg elszakadunk 
Istentől? 

Én ezt nCm hiszem, testvéreim, és elsl>sorban 
azért nem, mert az a meggyőződésem hogy Iste 
nem engedi. Másoosorbsn azért ne~, mert ú n 
gond?lom: .rá fogu~k jönn~, hogy minden Vilá:t 
vízszmtes Irányú törekvésünk tartalmatlan és ér. 
telmetlen a függőlegeshez való kapcsolódás _ a 
kereszt nélkül. És végül bi~onyára azért 
mert mi. híVŐK is megértjük, hogy a függóle;ees';.; 
sem tekinthetünk anélkül, hogy elfordulunk a vi. 
lágtól és benne embertársainktól. 

Jézus nagyszeru példázata az 
(Mt 25,3146) maradékt,,";':,::n:;":;',;::;~:~~' 
leges és a vízszintes ö 
szól a 

,é~·;;~;;t orsz:got. 
és ennem adtatok, szomjaztam, és i';;;;,;,; 
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen 
tam, és felruháztatok, beteg voltam, és megláto
gattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám." 
Az, igazak elálmélkodnak, mert nem tudják mikor 
cselekedték mindezt Ővele. Ő azonban így felel 
nekik: .,Bizony mondom néktek, amikor megtetté
tek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyám. 
fiai közül , énvelem tettétek meg.~ Amen. 

• 

Kászoni József 

A türelem asztala 
(Úrvacsora; ágenda - Húsvét) 

A nagypéntek·húsvéti drámában minden ember 
mást és mást lá( szépnek, hatásosnak, csodálatos· 
nak. Van, aki az úrvacsora szereztetését bámulja, 
ez neki a dráma fénypontja. Van, aki a Getsemáné· 
kerti jelenetet tartja a legdrámaibbnak. Van, aki 
Pétert bámulja, amint kardot ránt.. . Van, aki Já
nost, ki végig kiséri Jézust.. . Van, akinek Simon 
ragadja meg a figyelmét, midőn Jézus keresztjét 
vitte. Van, aki Veronikát csodálja, aki letörli Jézus 
verejtékét... 

Én Jézust bámulom: hallatlan türelmét. 

Ott vsgyok vele Zsidóhon lankáin. Kalászt té
pilnk, s a farizeusok megfenyegetnek: hogy mersz 
szombati napon kalászt tépni? Milyen nagy türe· 
lemmel válaszol: nem az ember van a szombatért, 
hanem a szombat az emberért! 

Ott vagyok vele Jerikóban, Zákeus vendégei va· 
gyunk, Hogy mersz egy bűnössel szóba állni? Mi· 
lyen fenséges a türelme: Avagy nem a betegeknek 
van sz(lkségük orvosra? 

Ott vagyunk a bűnös asszonynál... Aki közületek 
nem bünös, az vesseo rá először követ ... 

Ott vagyok vele Jeruuálemben, körülöttünk a 
kisértS fariuusok: kell·e adót fizetni? - Adjátok 

Lk 21, 19 

meg a császárnak, ami a császáré, s Istennek, ami 
az Istené. 

Ott vagyok vele az utolsó vacsoránál, mikor 
Júdás árulását leleplezi. Körülötte vihar, s ő fensé· 
ges nyugalommal csak annyit mond: jobb lett 
volna annak az embernek meg se születnie .. . 

Ott vagyok vele az őrszobábsn, hol kínozzák, 
gyötrik, ütlegelik, leköpdösik, s mIlyen fenséges 
türelemmel visel el minden gyalázatot! 

Amikor arcul ütik ő ezeket mondja: Ha rosszul 
szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért 
ütsz engem? 

Keresztfája alatt roskadozik.., türelemmel vi· 
seli ... 

• • AtszegeZlk .. . 
Záporozik rá a gyülölet, a kín , .a ~zenvedés, ~ ó 

tilr ... Tanítványait is béketűrésre Lllt': ell~nségell'C 
OOcsállOltot ké,: ... Sírnia ke~lett volna, de o túL!'~: 
nyelte kön nyeLt. Lázadozm? ke.llett volna, d~ o 
kére intett. Jnjgatni, ordItama, átkozódma lett 
volna joga, de Ő szelíd megadással tár/a szét kar
jait a kereszten. 

Tiirelme nem gyávaság volt, hanem önuralom! 
Nem olyan volt mint a birka, mely a~ért tűr, mert 
tehetetlen, hu,,'em olyan volt, mint a~ oroszlán, 
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mely támadhatnIl, de királyi fenaégében megbo
c&rijt ll! ellene vétónek. 'lYlmi css k oz tud. ki ura 
onmllgll.nllkI A türelmetlenség nem ban, csak a 
bún forrása. Gondoljuk csak végig bGneinket: 

Miért káromkodunk? Mert türelmetlenek va
gyunk. 

_ Miért bán tju k egymást? Mert türelmetlenek 
vagyunk. 

_ Miért tagacljuk meg Istent? Mert hlrelmetle_ 
nek vagyunk. 

- Miért nem imll.dkozunk? Mert nincs türel
mUnk hozzá. 

- Miért állunk boas.zút? 
- Miért eselekszúnk elhamarkodottan II aztán 

megbánjuk? 
- Miért vannak CIIslII.di perpstvarok, perek? 
'Thmplomunkban ez sz asztal nem caak sz emlé

kezés, de a türelem aflZtala is. S~át er6nkb61? 
Igen, és Isten segitségével... . 

1973. április 22 _ 

f Gellérd Im .... 

A szabadságharc és aharangok 
J,find ágyúIlok öntötte be Gábor Aroll" 

MtlrcU)S idusán mintha másképpen kellene felfi
gyelnünk. ha megszólainak a harangok. Ilyenkor 
mindig egy kedves vers Iul az eszembe. Arról szól. 
hogya harangozó már lejótt a toronyból. amikor fenn 
megkondl.lltak aharangok. Felmenl és meglepeIés
sel tapasztalta. hogy emberfia smcs a torony
ban. De a harangok szóltak. Elvagdosta a kőteleket, 
megkötözte a harangokat, de azok csak zug lak to· 
vébb. Idézzük a vers utolsó szakaszát: 

"végül vízbe vették öket 
ott ahol a legnagyobb a lenger 
és akkor ...... _ ......... ..... .. .......... . 
............................ megkondultak 
a tengerek ..... ............................. : 

(HolVát Alpár: 
Es akkor fellázadnak 8 harangoIt} 

A magyar szabadságharc es a háromszéki önvé
delmi harc 150 éve felénk hullámzó tengeréből több 
mmt 300 harang szól. és zúg, ha akarjuk, ha nem. 
szünet nélkül. megállíthatatlanul. Zúgnak a tornyok
ból uresen maradt helyükről, ahonnan alavetették 
öket t848-ban. zúgnak Bukarestben Gábor Áron ott 
levő eredeti égyújában. zúgnak Sepsiszentgyörgyön 
az Olt utcában, Bodvajban, Kézdivásérhelyen és Er
döfülén, ahol belőlük ágyukat. ágyúgolyókat öntöttek 
a hámorokban. Valahol a Dél-Hargitában is hallani 
hangjukat. ahová elásták - rettegésük közepette az 
égyúcsöveket az erdővidékiek - amikor Heydte csá. 
szári kapitány feldulta a hámorokat. Harangszót hal
lalll a Háromszéki r6nán, valahol Uzonban IS. a Ha
rang~-t6ban. az olt martjtlban, Rákiné kútjéban. 
ahova eheJtették. hogy ,.el ne vigye az ellen". 

Csak a Székelyföldön összesen 313 harangot 
gyü~öt!ek össze ágyuöntés céljára a székekből. 
Ebből a legtöbbet Háromszék ~zolgáltatott be. 125 
darabot. Volt amelyiket Gábor Aron kérte. volt amit 
kérés nél~OI kOldték az eklézsiék.. Sepsiszentgyörgy 
elsönek ajánlotta fel harangjai!. It! mCiködött _ az Olt 
utcába~ - a . Kiss János uram harangöntödéje. ahol 
al első ágyuk készültek. Az irodalomban csak egy 
K.ISS Já.nossal tal~.lkozunk. Pedig Olt egy harangöntő 
dInasztIa - apa. JIU. unoka - müködött. majdnem 100 
éven keresztül. megszakilás nélkOI. A két idősebb 
KISS a szabadságharc idején is. Csalédjukról el van 
berIVa a sepslszentgyőfgyr református matricoléba: 
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.,Kiss János harangmives fiatal legény. falvánkba te
lepedett. szük ~yh~ű" .(azaz unitárius a KgyZ. megj.). 
EZ~k utan majdnem bizonyosra vesszük, hogya kö
zeli Sepsiszentkirályból betelepü~ csaladró/ van szó. 

A megyeszékhelyeI az unitarius BOlón követte álli. 
tólag ök már az agyaglalvi gyOlésen - lelkesedésböl 
- felajánlottak. harangjukat. Bölön adta a példát és 
Haromszék. Hamarosan Marosszék 93. esik 56. 
Aranyosszék 25. s az anyaszéki Udvarhelyröl csak 
Bardóc fiúszék 14 harangot szerelt le a tornyokból.' 

. H~ra.ngk~t~tó 0jainkon betekintettOnk egy·egy ek
lezsla Ifattaraba IS. A .,nagy éldozat" bizonyságtéte
leit kerestük. Mert: áldozat volt ilyen JlemeS hang
szert". harangot adni a szabadság oltáril.ra. Három. 
szék jalvai ökörszekerekkel szállitolták a harangokat 
Kézdivásárhelyre. Az eklézsiák között ott vannak az 
unitáriusok is: Kökös. Fels6rákos. Vargyas. 

Hogy a szabadságharc hevében mÜ\lészettörténeti 
értékű harangok is elpusztultak, az nem kétséges. 
1789-ben, egy püspöki vizitációs kön'fJben feljegyez· 
ték. hogy 1667-ben az önéleUró Daniel István egy 
szép reneszánsz dlszltésü harangot öntetett a var
gyasi unitáriusoknak .in gloriam unius veri Dei". Nos. 
ezt a harangot ajánlotta fel az egyház Gábor Áron
nak. A felsörákosi unitárius eklézsia egy t648-ban 
öntött harangot vitt el ágyú nak. Példájukat követték a 
kökösiek. Harangjukat annyira fájlalták. hogya temp
lom portikusára felvésették annak kÖfiratát emlékül 
tme: VENnE AUDITE VERBA VfTAE. Ee. UNIT. 
KÖKÖS. PAST. M.C. BE06HÁZJ AE. ANDRÁS 
KILL VE. t707.2 AkkO!" még nem is se~ették a kökösi
ek. hogy éppen az 15 fajujuk határában Jesz - t849 
júliusában - az a gyászos ütközet. ahol élet~t áldoz
za az ágyúöntö hős. a tílzér őrnagy Gábor Aron. Ma 
emlékmű áll a kökösi h/dnál. ahol egy ágyúgolyó 
"vitte el egyik karjat és fél vállát". Nevét viseli a hely
beli általános iskola. Kőkösben és Héromszék-szerte 
egymást követik az Onnepi megemlékezések, idézik 
az t849-es háromszéki önvédelmi harc eseményeit. 
emlékeit. Nincs olyan gyermek. aki ne tudna egy ver
seI Gábor Áronról. TankönyvCrkben is ott van. 

Maradt még Kiss-féle harang azonban tomyalnk
ban ...• és erre bOSzkék II hárOtnSlékiek: ..s:zékely ha· 
rangok" néwel illetik. Kiss· féle harang hlvJa a tomp' 



lomba. unnepelni a híveket Vargyason, Szentivánfa
borfalván. Bodokon. Árkoson. Kők6sben és Kilyén
ben is. 

Egy kisméretű, repedt, de ereklyeként őrzött ha
rang var. Eresztevényben. Ez "GábO~ Áron haran,g. 
)a", .. Ezzel kongattak - mondják ma IS - amikor ,tt, 
ebben a faluban, elhanlo~ák Gábor Áront". 

A zOrzavaros időben ugyanis, nem tudták tovább 
vinni . Szülőfalujába indultak a holttesttel Bereckbe ... 

Most, amikor a magyar nyelvterületen a szabad
ságharc 150. éves évfordulójára emlékezünk, jól esik 
hallani - prózában versben - az eseményekre emlé
keztető sorokat, Irásokat. A régiektől újratanulták a 
gyermekek a hangjegyekre szerelt éneket: 

"Sötét felhők tornyosulnak már az égen 
Elnémultak aharangok Háromszéken, 
Elszál!tak . a csa_tat.~rre vihar~zamyon '. 
Mind agyunak önlone be Gabor Aron 

Milyen jó, hogy megérhettük: Kányádi Sandor A 
kökös; hidon cimű verse nálunk házi feladat: 

Reményik Sándor 

"Lassftott a vonat a kökösi hfdon. 
Jöddögélt utánunk szaporán az alkony 
poros köpönyegé! lélvállra hajftva ' 
föl is kapaszkodott a hátsó kocsira. 

Lenn a Feketeügy feketén csil logott, 
békességes esti harangszó! ringatott. 
Szfvem köré apró, fényes tOzek gyúltak: 
kerestem a parton, kereslem a múltat. 

B~húny!am a szemem, hálha úgy meglatnám 
Gabor Aron mestert szürke paripáján: 
Prázsmár felöl szörnyű por és fűst kavargott 
s dörögtek a hídfőn a székely harangok.' ' 

Kisgyörgy Zo\Uon 
iSepsiszentgyörgy) 

1 Kisgyörgy ZoRé;n: Háromsz.Jki harangok. Sepsiszenl
györgy, 1996. 

2 uŐ. A Háromszék-Felsőfehéri unitárius egyházkÓ( ha. 
rangjai. Keresllény Magvető, Kolozsvár, 96. évf. 199012. 

Pelőfihez 

Az. ország elvétewtt tó1ünk, 
Elvétetett a hatalom, 
És a dics5ség is elvétetett, 
Felbonlatott és eltöröltetett 
Közöttünk minden foldi kötelék. 
Térdig porban és övig hamuban 
Mi mégis a te nemzeted maradtunk: 
PeWfi nemzete! 
Mert megmaradtál Te! 
És Benned megmaradt az ország, 
És megmaradt a hatalom, 
S a dicsQség is, a mi dicsQségünk, 
Most és mindörökké, 
Az. ország megmaradt, 
Ó nem a foldi ország, 
A szemfedős, a könnyel áztatott. 
Nem az, nem az! 
A mi világtól elfordult szemünk 
Immár a földi ország égi mását 
Tebenned keresi. 
Honfoghtl6nk Te vagy. 
Ha öseink csak földet hagytak ránk: 
Te reánk hagytál egy darab eget, 
Egy örökrészt a porl6 rög felett. 
Kisajátíthatatlan birtokot. 
Az. álmaiddal benépesítettél 
Egy új hazát, 
Szabadság és szerelem gyannatát: 
Egy magyar csillagot. 
És megmaradt a hatalom. 
Nem a kard élén csillanó erCi, 
A kllrd, az eltörött, 
Nem ar. ágyúk torkából ásító 
Az ágyúk hangos torka ném; 10511, 
Nem Hlzben. vérben edzeit vértezet, 
Nem az, l1em az, 
Elvette t.61Unk azt II végezet. 

De mi most Reád szegezzük swmünk, 
A páncélunk Te vagy. 
Te vagy tiizálló, kemény fedezékünk. 
Lelked örvénylő mélységeiben 
Adatott nekünk örök menedék. 
És nekünk ez elég. 
A vezérünk Te vagy. 
Mint verseid, a "rongyos katonák", 
Akiknek éhség, s igazság a bére: 
Álljuk seregparádéd sorfaJát. 

És megmaradt a dicsőség is. 
Ó nem az oktalan kevélykedés, 
Világ színe előtt hetvenkedő! 
Nem a cifrálkodó magyarkodás. 
Ez más, ez más! 
Nagyon nagyot zuhantunk. 
De megmaradt a bUszke öntudat, 
A Te öntudatod, 
A Mi öntudatunk: 
Ha balsorsverten, ha koldusszegényen: 
Vagyunk, vagyunk! 
És akarunk még lenni! ... 

Az. ország elvétetett tOJünk, 
Elvétetett a hatalom, 
És a dicsőség is elvétetett, 
Felbontatott és eltöröltetett 
Közöttünk minden földi kötelék, 
Térdig porban és övig hamuban, 
Mi mégis II Te nemzeted maradtunk: 
Petőfi nemzete! 
Mert megmaradtál Te! 
És benned megmaradt az ország, 
És megmaradt a hatalom, 
S II dics6'ség is, a mi dicsőségünk, 
Most - és mindörökké! 

1922. október 



A Pákei-villa 
.,Kél ódon ház 11 kél sark<'Jn s vén gesztenyellIk -

Igy ,ndul a hegynek ez 11 kedves, csendes. régi utca. 
H<'Jui közt aztán vltltakoznak újak, régiek, szépet<. 
Izléstelenak. F<'Ji azonban jó darabon csak geszta
nyefák. öreg, bütykös gesztenye/ák. Csak mesz
szebb. má, j61 feni a hegyen lépnek helyOkbe omlo 
gally';', fehér tOrzsa nylrfllk. Minden szélrezzenasre 
félénk. apr6 bókokkal Odvőzlésre hajló nyh1é.k." -
emlékszik 11 Majális utcéra Grandpierre Emil, 11 Nagy 
Pétar Irói arnévVal szignál!. 1926-ban, Berlinben 
megJelent nÓ kedves Kolozsvár'" elmu kötetében. 

A múli szazad harmadik negyedében még Há
zsongárd néVen emlegenék a meredek kaptatójú 
heg)/! ulat - rajta keresztűl lehetett a leggyorsabban 
megközelftani a növekVés
nek rvgaszkodo!1 várostól 
délre eső domboldal!, 11 
Hflzsongárdot. Ekkor még 
tó:gas kertek között kanyar
gott a hegyre az út. át 
a Hflzsongard-kapun, lel a 
Ma)áhs-kútig, hol a mere
dek sik területté szelidOlt. 
Ide, a ma)álisok rét jére, 
banduk~tak ki hétvégeken 
KOlozsvár polgilrai, hogy az 
egészséges séta és friss le
vegő következtében nagyra 
nőll étvágyukat kellőképpen 
leeslllapitsak akosarakban 
lapuló elemóZsiáva!. A de
rekas falatozás után Vidám 
napfürdőzés következhetett 
mmden bizonnyal. vagy 
egy-egy. a szomszéd pok
rócon heverésző társaség 
etismerését is kivivó, virtu
óz ulti avagy ferbli rekontra. 

A kertekben néhol fából ács~t hétvégi házak vol
lak, mig az 188O-as évek táján egyre többen fedez
ték fel az utca kellemes fekvését, és egymás után 
emelkedtek a családi villák a tágas telkeken. Az ér
telmlségieknek és részben az arisztokráciának vált 
kedvenc lakhelyévé a Majális utca, mely a két világ
háború közölt a Király, majd az azóta is hivatalos 
Köztársaság nevet kapta. 

"Utóbb már fényűzés volt a nagy kertek tartflsa. 
Felaprózták őket telkekke, és Igy épült át rendes ut
cávfl a Majális utca. Csendes, kedves úri utcávé, 
ahol kocsi aIIg járt, s járókelő se sok: a gyér kirándu
lók az ott lakókon kivűl" - folytatja Grandpierre Emil 
emlitett visszaemlékezésében. 

A Fötérfől kiinduló utcak gyakori lezarasa most a 
Ma)á.lis utcára tereli a gépkocsik tekintélyes részét, 
de az utcának már ezt megelözően jelentös szerepe 
voll a közúti forgalom lebonyolftásában. Indok~ja ezt 
a Vasúti Kórház, a Rákkutatö Intézet. az elektromkai 
kutatóintézet és gyill, a Botanikus kert föbeJárat<'anak 
Ittléte, és nem feledhetjük azt sem, hogy mmdezek 
mellett. a Ma)á.lis utca még a népes Hajnal negyed 
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egyik megközelftési I!.h' 
hogy fotós 
tatnunk, 
vitás nak 
I 

i i 
utca 37-39. szlimú f I márvliny-
, az épületben a Akadémia szá-

székel. Az épülettömb. mely a tudós 
társaságnak nyú~ otthont, a felületes szemlélÖflek is 
feltünik. kOlÖJllegessége, impozáns tömege még az 
emeletes villák utcájában is figyelemkeltő. 

A villa, melyben a máso
dik világháború alatt, kevés 
ideig a szovjet, majd a 
román hadtestparancsnok
ság is tany<'at vert, 1936·ban 
kerűlt az egykori Ferenc Jó
zsef Tudományegyetem tu
lajdonába. il! voH elhelyezve 
a Filozólial és a Lélektani 
Intézet Mint érdekességet 
emlitjük meg, hogy 1942-töl 
1945 őszéig, egyetemi al
tisztként. a villa melléképü
letében lakOl! családjával 
Horváth Istvan, a későbbi 
jeles költőnk. 

A ház, melyet ma is a 
Pákei-villa néven emleget
nek, eredetileg Pákei la
jos (1853-1921), kolozsvári 
építész - saiát maga tervez
te - családi lakhelye volt. 

"Pákei Lajos a 19. század 
végén és a 20_ század ele

jén csakne'll fél századig egyedüli klasszikus kép
zel!ségü és a klasszikus stilusirányt képviselő éprtő
művésze v~t K~ozsvárnak - sőt a magyarok közül 
egész Erdélynek is' - méltatja 1921-ben az épllésZ 
életművét Kelemen Lajos, az Unitárius Közlönyben 
megjelent nekrológban. 

Pákei Lajos 140 éwel ezelötl, 1853. március l-én 
Kolozsvárt születeit Őse i t pákei Tamásoknak hMák, 
a háromszéki Páké községböl elszármazott unitárius 
székely nemesek voltak. Szeökeffa~i Szent-Mikl6sy 
László, Kis-KükOllő megye Trianon elötti utolsó fő
jegyzöje. a Baan Kálmán szerkesztette Magyar.Csa
ládtörténeti Szemle 1943. évfolyamában m&gjE!lent 
érdekes tanulmányában - mely az épllész Pákei 
életrajZára vonatkozólag is bőséges adatokat tartal
maz _ 1670-ig vezeti vissza a csaléd történetét. 
Szent-Miklósy egyébként maga is rokoni kapcsolatba 
került a neves csallIddal - ez ösztönözhene család
történeti kutatómunkájAt -, feleségül véve Pákei 
Lajos kisebbik IAnyát, Mártát. 

A késöbbi épitész legkedvesebb nevelöje és tanA
ra oersy János volt, akinek egy, a tévollévö szOlölc-



höz intézelllevete szerint. neveltie ,.egész nap épltö
kocká,val játszik, gyönyör(í kastélyokat, várakat rak 
Ossze, Ugy látszik tehetsége va .... az épltészethez. 
Bár a gyermekkori meg .... yilatkozások - az I~ézatt le· 
vélrészlet mellett. egy öt és fél éves korából maradt 
vlzfestménye, maly egy emelete~ há.z~~ és egy.temp
lomot ábrázol, pályájflt és alkotasa't Joven dől, - nt
kán válnak meghatározóvá, Lajos esetéb~n kivételle! 
találkozhatunk, hiszen ő a sZázadfordulo kolozsván 
épltészetének elismert alakjáva lett. 

Elemi és gimnáziumi ta .... ulmanya!t _ a kOl ozsvá~i 
unitárius kollégiumban végezte. ez rdoben, ébredo 
tehetségének szakavatott iranyítására, szülei Sárdi 
Istvánt (1846-1901), a későbbi jeles .!estöművészt 
járat ják házukhoz fiuk rajztanítój~fla k . Erens.é~ i ~iz~
gája után, 1872·be .... a b~~apestl Magyar Klralyl }o
zsef Müegyetem hallgatoJa lett , egy éwel kesobb 
megkezdett építészmérnökí 
tanulmányait a müncheni 
KépzómíNészeti Akadémi· 
áll folytatja . Az itt szerzett 
oklevelétI877·ben honosit· 
ja a budapesti M(íegyete· 
men. 1876 végén a bécsi 
Képzőművészeti Akadémiá
ra iratkozik be. ahol négy 
évig a század hires dán 
származású építészének, 
Theofil (Theophilus) Han· 
sennek tanltványa. "Ezen 
idő alall - va llja Pákei -
azon kivá ló szerencse ért , 
hogy Hansen az akkoriban 
építés alan lévő osztrák 
Parlamentnél elhelyezett 
saját műtermébe, illetve iro· 
dajába vett lel, ahol alkal· 
mam volt az építés és ter
vezési munkák legérdeke
sebb részeivel foglalkozni. 
Ez voll pályámon életem· 
nek legszebb korszaka." A 
bécsi Akadémián több jeles magyar építész (Fellner 
Sándor, Pecz Samu, Gerslner Kálmáfl . Czigler 
Győző Slb.) lanult, kiknek későbbi munkásságaban 
mesterük határozott egyénisége mély Ilyomot ha
gyott. A Hansefl-tanítványok nagy része közremOkö
dÖI! a dán épftész több tervezési és ki vitelezési mun
kájában (Akademie der Bildellden KOnsie, bécsi Par
lament stb.), s az itt szerzett tapasztalatok egyéni al
kotásaik sWusát is nagymértékben befolyásolták; 
talán Pecz Samu kivételével mind a rene szállsz for
mavilághoz kötődnek . 

Pákei Lajos 1880·ban tér haza Kolozsvárra és 
ugyanebben az évben megválasztják szülővarosa lő· 
mémökévé. Később a Magyar Ki rályi Állami Fa- és 
Fémipari Szakiskola és az I. Ferenc József Iparmú
zeum - az intézmény megalkotása is az Ő rJElvéhez 
füzödik - igazgatója. Itr. Iparmuzeumba, a korabeli 
mérce szerint modernnek számító. nagyé rtékű gyüj
leményt. a tudományok fejlödését illusztráló darabo
kal átl ltoll ki. s emellell. gazdag népművészeti gyOj
teményt is összeszerzett - melynek becses része az 
e'dél)ll varrotlasok voltak - , feleségéllek. köszegi 

Fangh Antóniflnak hozzflértő segltségét is Igéllybe 
véve. Az. állandó kiáltftás megtekmtésére IlItogatott el 
Kolozsvarra 1910 tavaszán Izabella kirát)'i hercegnő. 
Orosz Ferenc, az 1933-as kolozsvári kalauzában a 
következőket írja: ..az 1888·ban megnyilt iparmuze. 
um, melynek 3794 darabból álló gy(ijteménye érté. 
kes butoro~at, szoflyageket. keramikai és fémtárgya_ 
kat, szép h,mzéseket, művészi la-, bőr-, OVeg- és kő. 
kidolgozásokai , valamint drága gépeket tartalmazott 
1926·b.an meg.sz űni. Anyaga a női felsöipariskola (a~ 
egykon Iparmuzeum - a szerző megj.) padlására van 
lelhordva." 

Főépítészként irányította Kolozsvár századvégi 
épltészetét, de tevékenysége a város határain kfviit 
is kimutatható. Aszakiroda lom harminc nál tőbb je. 
lentős épületét tartja számOll . melyek köziil _ a tel. 
jesség ígénye nem lévéfl ez Irás célja - megemlltjGk 

a követkeZŐke\: unrtárius 
kollégium (ma Brassai Sá· 
muel LIceum); Iparmúzeum 
(ma a Malom utcai Politech· 
nika); Kereskedelmi Akadé· 
mia (egyik szárnya ma a 
Politechnikai Intézet rektori 
hivatala az egykor Bástya-. 
jelenleg Constantin Oaicovi· 
ciu utcan, a másik a Bartha 
Miklós, jelenleg Emil Isac 
utcai Távközlési és Postai 
Ipariskola); a sétatéri Kioszk 
és korcsolyapavi lon; a 
Nemzeti. később New-York 
(ma Continental) szálloda; 
vidéken: a bánllyhunyadi 
és mocsi egykori várme
gyei köz kórház; a magyar
sárosi , martonosi, székely
udvahelyi , bölöni unitarius 
templomok; a dévai és 10-
garasi unitárius imaház; 'a 
dicsöszentmártoni római ka
tolikus templom; a székely

kereszturi voll unitárius IÖQimnázium; a borszéki 
Urmánczy·villa; gr. Teleki István sáromberki; Béldy 
Tivadar bodolai kastélya; a várhegyi és orbói Bor· 
nemissza-kasté ly; az orbói Teleki·kastély; a maros
szentkirályi volt Bánlly·kastély; Ugron István mező
záhi kastélya; Fadrusz János naphegyi (Budapest) 
műterme és lakóháza stb. 

Számos iparmilvészeti alkotását is ismerjOk, mint 
a Mátyás király szOlöházán, 1888-ban fe!av~tott .em: 
léktábla terve (kivitelezője a budapestr mlllenluml 
emlékmű kész ítője, Zala György); a Rhédey-házon, 
1892.bell, az e lső kolozsvári szlnházi előadás cente
náriumi Onnepsége alkalmából elhelyezett emJ~ktáb
la terve: a Fadrusz János mintázta, kolozsvan Ma· 
tyás király-, pozsonyi Mária Terézia· és zs ibói ""les
sel ényi Miklós-szobor talapzata; a házso~gár?,. te
metőben Brassai Sámuel (az .utolsó erdélyi polrhlsz
tor" mel lszobrát Veress Zoltánné Kozma Erzsébet 
mintázta), Berde Mózes, Kéler Ilona siremlékek ta
lapzata; a Fellegvár oldalábafl még meg lévő Erzsé· 
bet királyné·emlékmű (az azóta elkallódott mellszob: 
rot Stróbl Alajos készitette); a sétatéri Kioszk előtti 
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uókőkU1 és vastát: a kolozsvári Szent-Mihály temp
lom kŐrilll kerités terve stb_ 

Az épltészet terén végzett munkflssága elismeré
seui a királya Ferenc Józsel rend lovagkeresztjével 
tOntette ki. 

Utolsó éveiben egy nagyszabású kiadvényt terve
zen Kolozsvár építésZeti emlékeiről, a 16_ századtól 
a 19, szézad derekáig. Bár halála (1921, március 
22.) meghiusltotta gyűjtOmunkaja bele;ezését. rajzai 
_ kisebb részOk, többnyire előkészlt6 vázlalok és 
másodpéldányok az Unitárius Püspókség levéll{m1-
ba. nagy részOk, 1969:ben a2: Országos Müemléki 
Felügyelőség Magyar Epllészeti Muzeumának tulaj
donába kerüli - pótolhatatlan dokumentumai Kolozs
vár történeti múlt jának és müvészeti életének, 

Pákei Lajos, a kolozsvári építészeti emlékek felvé
telezése mellen, a2: elkallódásra s következésképp 
pusztulásra Itélt mOrészletek megőrzéséről is gon
doskodon. A 19. század végén és 20_ század elején 
meginduló nagyarányú építkezések következtében 
lebonton régi polgári házakból kiemeltette a ves2:é
lyeztetett mweszi koomlékeket - a kolozsvári kőfa
ragó iskola értékes reneszánsz faragványait - és a 
Majahs utcai villájába éplnette be. Ily módon jelentős 
számu körészletnek biztosftott méltó őnőhelyet, 
hogy villája esztétikumának fokozásaként és a rene
szánsz stílus iránti vonzalma mintegy beteljesülése
ként, szülővárosa művészi mult jának e tanúbizony
ságai megmaradhassanak az utókor számára. 

Balogh Jolán, a kolozsvári kőfaragó mOhely tevé
kenysége tanulmanyozásához nélkülözhetetlen ösz
szefoglalasa (a tanulmánysorozat nyolc közlemény
ben az Ars Hungarica 1974-1980 kőzölli évfolyama
iban Jelent meg, majd a tárgykörre vonatkoz6 p6t1a
sokkal, az időközben felgyOlemlen új adatokkal 
klegészrtve. Idegen nyelvO klvonanal, névmutatóval 
és gazdag képanyaggal ellatva újrakiadva: Balogh 
Jolan, Kolozsvári kő!aragó mÜhelyek. XVI. század. 
Budapest. MTA MOvészenőr1éneti Kutató Csopor1já· 
nak kladvanya) katalógusszerűen dolgozza fel a fa
ragványokat - közli mind a darabok adatait (méret, 
anyag, providenCia, feliratok), mind az irodaimukaI. 
Adat!éraban helyet kapnak az egykori Pákei-villába 
belalazott faragványok is. lelőhely szerint, az ismer
tetett épületmaradványok - It darab - Igy oszlanak 
meg: 2 db a Fö tér (ma Egyesülés tér) 32 (31). 
számu Wolphard-Kakas hazból; 1 darab a Fő tér 
egy\<or 31 . szamu Bogner-hl!zból (a 19. században 
Gyergyal" illetve Frank-Kiss·hAz, a WoIphard-Kakas
Mz északi szomszédja); l darab a FO téri 19 (20), 
szamu házból (a 19. században $ehütz Janos, majd 
Czel! Ferenc haza); l darab a Fő tér 20 (21). számú 
hazból (a 19. swadban a Kárvázi-, majd Püspöky
háZ) és 5 darab a Hid (ma Dózsa György) u1ca 22, 
szamu (a 19. században 292. sz.) hazból. A larag
ványok anyaga kivétel nélkOI a Kolozsvár kőrnyéki 
bAnyllkból s~álmazó homokkÖ. 

Pakei lajos a reneszánsz töredékek gyű~ését va
lószinűleg felvételezési munkájával párhuzamosan -
talán még a nagy rajzgyüjtemény kiadásllnak terve
zése előtt - elkezdte. Gerecze Péter 1906-ban, a 
MagyarorsZág Műemlékei cimű monumentalis kiad
ványban .megjelent mOemléklaJstroma már megemlé
ke~lk a.VI.llaról. egy 1~2-ben datéJt közigazgatási bi
~OItságl I8lentés alapjan. Debreczenl lilszló 1953. 
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évi kolozsvll!i müemléktistájára is felkerül az épület, 
azzal a megJegy!éSsel, hogy az 6ss~erráskor hérom 
évs2:ám_os darab volt még a helyén: két ablakkeret 
t58~-böI és 1584-b6I_ egy ajt6résztet 1SS6-ból, két 
mlIslk ablakrészlet és egy ajtóIIeret évszám nélkül és 
egy monogramos pajzs. 

Sajnálatos, hogy e történelmi és művés2:i becsű 
emléképület, maly a uakemberek érdeklöóését IS 
mindmllig ébrentar10tta - Jelenleg egyre romlonabb 
allapotban kénytelen a közömbösséget altarnl. Nem 
a statikai egyeosuly belátható megbomlasáról beszé
I~k - szerencséra a helyzet nem ennyire kétségbeej
to - hanem a gondallanság és lelűletesség rosszin
dulatú elegyéből származó állapotra, A beépltell kő
keretek néhol megtöredezve, néhol összekarcolva 
firkálva, iII-oli lemeszelve - ezek mind·mind a kirlv6 
nemtörődömség jelei. A hires villa körOli fás kertben 
az egykori pompázatos virágágyasok között felOtött~ 
fejét a dudva, mindenhol gaz és szemét. Némely _ 
Balogh Jolan allal emlitett kőtöredék - az ápolallan 
udvaron ledöntve, a slIrba nyomódva hever, mésok a 
nyiratlan bukszus-bokrok és hulladékok szomszéd
ságaban még talpon állnak. 

Az északi főhomloluatba van befalazva a Hld-ut
caból szarmazó kapuzat maradványa 1584-bOl. Az 
ide vezető lépcsők tetején egy kivénhedt s már kido
basra megérell ócska asztal árválkodik, mig a lép
csők ala tt nagy kavicshalom éktelenkedik. Mélt6 kör
nyezet a reneszansz kőfaragás elé ... 

A főbejarat bal oldalára eső, 1589-böl való, föld
szinti ablak lelőhelye ugyancsak a Hid-utcai ház. 
Parkánya a fdz sfkjából kiemelkedő triglifes lagolású, 
pilasztereit vagy falpilléreit dombormOvek - lefelé 
forditott faklyákra támaszkod6 géniuszok - diszitik, 
az ablak alall BHA monogramos pajzs. 

A keleti oldalra kerOlve, egy díszes ablakkosarral 
ellaton hiiromsz6g1l lezarasú ablakon akad meg te
kintetOnk. Ez az ablakkeret is a Hid-utcai házból volt 
ideszallítva. 

A déli homloluaton a kőtöredékek közOl csak egy 
EB monogramos clmerpajzs (a Fő téri Bogner-Ge
Iyén-hazból) látható. Egy rozoga allapotú hldszefÜ 
átjaró vezet ki az emeleti szintről a fenyőfakkal kör
bevett kÖ3sztalhoz, melynek lapját valószinűleg csa
lódott kincskeresők repeszt enék meg. 

A nyugati, az utca felőli, részen további két győ· 
nyörO köfaragást csodálhatunk meg, az 1568-ból és 
1581-ból való a~ót és mesterjegyes ablakot. Az. első 
a Hid utcai, az utóbbi a Fő téri WoIphard-Kakas héz
ból volt ideszallltva. 

A nevezetes villa és épílletője ennél alaposabb is
mertetésére nagyon ls szűknek bizonyult jelen Irás, 
de remélem, hogy e rövid kőzlemény is segll majd 
ér1ékeink újrafelle<!ezésében és megbecsülésében. 
Pákei lajos lankadatlan munkával és dédelgető sze
retettel igyekezen megvalósitaní emlitett nagy tervét, 
tudjuk. hogy kiadványának clmlapját is megtervezte. 
egyszer a Heltai-nyomda dlszitményeiből, masszor a 
családja tulajdonában lev616. századi bőrkötés mo
tívumaiból. GyOjteményének moltójául az általam is 
idézen szövegrészletet, Ipolyi Arnold, nagyváradi 
római katolikus pOspök, néprajZgyOjtó és mOvészet
tör1énés2: mindörőkre érvényes kijelentését hasznal
la és tekintette utravalónak. 

SZAtmári László 



~c.,lógiRi tttíí~cllJ 
,.'11 If iei, "fili 10 tllbolluhnl II f llliU" 

ri Le"'" Dwgn~Wsllwl, (I koro kert!u/élly Ilcmzedékch példaadó MeU/lck ('ifJ,k. lcgucbb bCIIIII/aló3(J (u: 
drl ér/rlm"l kerellii pogó":r UlMg 8zámd~. A kereutény.,égben azt domborilja k,. ami Bzdmunkro {elfog, 
Itató. f;Is6.wrlxm az élcll)lt~Ilc/, mrfI/1«Irg ?l egyel/cll Igaz Js/elZ/Ici ös.~lCrilgg6 élclvi/ellel kapc80latban 
nw/u(JtJ be fl kCrTnlb'ys<'g )c/lcmz6 00,,68'''1. 

Ro" .. l.Jlik. hogy ezek az (rdsok. h.awi~cg.ítjk hivci,:~ct a~hoz, hogy hit~k foly~maloss6gdl meg ludjdk 
dm. h/sUI' uollJul!. Irogy az "mtaT/US hlt",~ág ~Cm uJkc1elu, ,;nod.cm to/almány • ha/IMI amIlIt ahogy Ol 
""itar/us cgyhdz/iirténész Ka/ryaró Ferenc IS kImula Ita, mélyen visszanyúl az eredeti jézusi IClllflóshoz és 
éle/vr/dhez. és épfJCn czli/tallcsz ösi és modern cgysU'rrc. 

Levél Diognétoszhoz 

l. Miveliá10m /lzt. kegydrnes Diognétosz, hogy rnadikatezustmílves vllgy fawko slllkolla? Miel6tt 
mennyire törekedsz (I kerentények va lhisát meg- művészetük ilyen formákba bltölte volna blIrme
ismerni. s milyen alaposan és részle tesen érdek- lyiket mássá is alakíthatta volna, sőt még nlost i6 
l6dsz irántuk; miféle is tenben hisznek. 6t hogyan alakíthatja, Ugyanazon anyagból készült edények. 
szolgálják, egyik\lk sem tartja sokra a világot és ho mesterükre találnak, emezekhez hasonlóan is
megvetik;\ halált, nem tartják isteneknek azokat, tenek is lehetnének. 4 . Nemde, a forcUtoltja is le· 
akiket a görögök isteneknek ta rtanak, de nem hetséges, hogy mindazok, melyeket most imádtok, 
l1u1ják meg a uidók baoonáit sem, mekkora törfi- a többi emberi használati tárgyhoz hll!lOn lóan 
désI tanúsitanak egymás iránt, s miért van az. edénnyé is alakítha tók? Hát nem vak-e minde_ 
hogy ez az uj nemzedék vagy gyik? Nem némák·e? Nem lé-
életfonna csak most kelt életre, '.. lektelenek-e? Nem érzCkctle-
és nem korábban; méltányolorn nek-e? Nem mozdulatlanok-e? 
jóakaratti h!ijlandóságodot és Hát nem korhad, nem rozsdá-
ké rem Istent6l aki nek/ink a sodik-e mindegyik? 5. Ezeket 
szólást és meghallgatást meg- hívjátok is teneknek, nekik 
adja. engecljen engem úgy szól- szolgáltok, hozzájuk imádkoz· 
ni. hogy nz neked, o hullgolÓ- tok, végül hozzájuk váltok ha· 
Ilak leginkább javára yáljon, és sonióvá! 6. A keresztényeke~ 
te azt olyanképpen hatlgtlsd. azért gyűlölitek. mert eleket 
hogy én se b:lnjam meg, nmit nem ta rtják isteneknek. 7. Ti 
mondtam. ugyan azt gondoljátok. hogy dio 

11. 1. Most tehát tistHtsd meg csó"ítitek azokat, de nem yctitek 
elmédet minden el6zőlcg elfoga- meg 6ket sokkal inkább? Hát 
dotl nézettöl. tégy félre minden nem magatok teszitek nevetség 
megszokást. mely félrevezet6, tá rgyává, akik az ogyagswb-
válj mintegy eredeti uj ember- rokot őrizet nélku:l imácljátok, 
ré. hiswn új tanítást fogsz hol. ugyanígy a kőszobrokot is, az 
lani . mint magad is beismered. a rany- és e~\i stszobrok mellé 
L:i ss, ne csak a azemeddel, de awnban éjjel. nappal őroket ál-
elméddel is. hogy igazában mik ICttok, zár alatt urtjátok, ne· 
is awk II dolgok. mi nnyaguk és hogy e llopják. hát nem ti 
fornlájuk. melyeket istencknek gyalá~zátok mcg lIWkllt? 8. ,\ 
mondotok és gondoltok! 2. lu tisztelet, melyet megadtok ne-
egyik, nemde k6b61 van, olyan- kik inkább bün tetés lenne szá-
ból. melyen járunk, a másik nmkra. ha é reznéuck. Ha pedig 
érdl61, nem különb azoknál az érzéketlenek, rnegcáfolnak tite-
edéIlyeknél, melyek mindenna- ket akik vérrel és uiros benső 
pi hasZllálatra Mullltek: ismét rés~ekkel áldoztok nekik. 9. 
mások fából vannak, talán már J~'u. k",onl'" f""zil~.., Közilletek ki váJlnlllá el ezt, ki 
korhadnnk i ~; alllaZ ezils tb61 vall, embernek kell tiírné el azI, hogy így Il:Irtélljen veje? Ezen bunte
Y i gyá~, ni m, nchogy ellopják: ismét mások vosból tést ember el nem viselné, lllert ércz és gondolko· 
vannnk. melyeket rou da emészt meg: emez cse' dik. A kő azonban elviseli, mert Bem nCm érez, 
répb61 van, IICIlI becsesebb semmivel ama tárgy. sem nem gon- dolkodik. 10. Még több mindent is 
nál, melyet II legkevésbé tiszteletrem Cl tó S1.ükség. mondanék arról miért nem 8zolgóJnllk II keresz
Jeire késdtenek , 3. Há t lIelll romlandó anyagból tények ilyen istenekIIek, de hu ennyi ne lll 
készulnck mindezek? Nemde. tílzön kl\lal'álják? tűnik eJcgend611ek, Ilkkor fOlösleges llek vélhetetu ~ 
Ne,,,dc, egyiket fafaragó, másikat rt!~m(lve8, har_ többi clőlldóst is. 
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III. l. Úgy gondolom, a továbbiakban V. l. A kereeztényekct sem területi, sem nyelvi 
~f .... ~iai leginkább amSI srerf!tnél hallani, miért szempontból,. még fll.i ~ nempontból Um lehel meg· 

.rttIIf lll nem aZOnOS a keresztény valh!a II uidó- különböztetni a többi embert61. 2. Sehol nincse-
kéval. 2. A zsidók ugyanis. amennyi- nek olyan vlirollOk. melyekben mint saját jukban 

ben a fent emlitett imádási formáktól távol ta,.qák l,,:knána~, nines ?yelyilk sem, melyet besulnének, 
magukat. helyesen tisztelik az. egy !stent , akit nmes sajátos, nljuk Jellem~ életmódjuk. 3. Nem 
méltán a minden!Oég Uralkodójának IS tartaoak; gondolkodás és böle.elkedéa révén jottek ni II ta
amennyiben viuont aZ áldoz.otot a feo t emUtettek- nílásra , nem is kívá ocsi emberek eszmefuttatá
hez hasonlóan mutatják be, tévednek. 3. A:t. énó- aai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint 
ketlen és néma isteneknek áldozó görögök ugyanis mások. 4: Görö~ ~s barblir városokban egyformán 
az eutelenség bizonyítékát szolgáltatják, mert azt laknak, kinek ml Jutott osztályrészül étkezés és öl
gondolják. azért kell áld.ozot?t tljá?loni az isten- tözködés tekintetében olkalmszkodnnk azon vidék 
nek, mivel rászorul, oml oyllván mkább bolond· szokásaihoz, S az élet egyéb terttletén mutatkozik 
sllgnok tartondó, semmint istentiszteletnek. 4. 6 o közösségi életllk alkotmánya különösnek és el
teremtette ugyanis aZ eget és a COldet és mindent, ismerten meglepödnek. 5. Saját hadjukban lak
omi rajto vao (Kiv.20,1l ; 145. Zsolt. 6; Ap. Csel. nak, de mégis jövevényekként; mindenben részt 
14,15), ő nem szorul rll semmire azok közti!, m~- vesznek polgárokkéot, de mindent elviselnek mint \ 
Iyet neki visszaadnak, mert ő adta azokat a VI, idegenek; bárhol, idegenben is otthon vann~k, de 
$zonooknak. 5. Úgy tűnik nekem, hogy ninCll kü· minden haza idegen .számukra, 6. Mint mindeoki 
limbség semmilyen tekintetben azok között, pkik más, házasodnak, gyennekel nemzenek, de a 
úgy vélik. hogy vér-o tömjén-, és égő áldouattal magzatot nem hajtják el. 7. Közös az asztal, mely· 
teunek e leget tiszteletének és euel kilizethetik, a hez letelepednek, de nem közös az ágy, 8. Test-
azok kózótt, akik ugyanezt a ben vannak ugyan, de nem a 
megbeesiilést mutatják a né· teat szerint élnek. 9. A fóldön 
ma bálványok iránt: ezek ao- id/íznek, de a mennyben van 
nok adják, ami nem tudja polgáMláguk. 10. Engedei-
eifogadni. (lzok pedig annak, meskednek a meghatárorott 
akinek mindezekre nines törvényeknek, de életükkel fe-
szuksége. lülnl1ílják a törvényeket. ll. 

IV. l. Úgy gondolom, nem Mindenkit szeretnek, minden-
sztikséges feJvilágoaitanom ki üldözi 6ket. 12. F'élreisme-
téged az ételek könil csapott rik 6ket, elítélik .sket; halIlIra 
vaklánnájukTÓI, o szombattal adják .sket, de életre támad· 
kapcsolatos balhiedeJmeikr61, nak. 13. Szegények, és soka· 
a kbnilmelélkedés miatti kat gazdagítanak (vö.: 2. Kor. 
buszkélkedésükrol, a böjtok 6,10); mindenben sz(ikblköd· 
és az újhold köruli szinlelé. nek, és mindenben bővelked· 
siikről , melyek fölösleges és nek. 14. Gyalázzák .ske!, és II 

nevetséges dolgok. 2. Hisz gyolázatban megdicsöiilnek; 
hogyne volna helytelen Isten káromolják öket, és megiga· 
teremtményei közül, melye. zulnak. 15. Szidják őket, és 
ket az ember hasznára alko- .sk áldást mondanak (vö.: 1. 
tott, egyeseket jókként elfo- Kor. 4,22). Megalázzák őket, 
gadni, másokat haszontala- és .sk tiszteletet tanúsítanak. 
nokként és l'ólöslegesekként akiket gonoszte· 
elutasítani? 3. Hogyne volna 
iaten telen dolog meghazudtol· 
ni Istent azzal, hogy szom- , 
bntnop tiltja a jócselekedetet? tak. 
4. Hogyne volna nevetséges ellenük, 
dolog úgy büszkélkedni a eUen. a 
test megesonkításával , mint de akik 
a kiválasztottság tanújelével, tudják 
mintha ezért kiváltképpen lb. ... '.Ulm.d.... tük okát. 
sze retné őket Isten? 5. Állandóan a c:sillagok járá· Vl . 1. Egészen egyszerO"en: ami o testben a lélek, 
sát és a Holdat lesik, éppúgy a hónapokot és a no· azok a keresztények n világban. 2. A lélek áthatja 
pokat. Saját tetszésük szerint osztjIlk fel lsten a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a ke· 
üdvrendjének és az időknek változásoit, ünnepna· resztények a világ városaiban. 3. Alélek is a test-
pokra és gyásznapokra. Ki az. aki ezt a vallásos· ben lakik de nem a testb61 való; a ke resztények is 
ság, és nem sokkal inkább az esztelenség jeIének o világba~ vannak, de nem e villlgból valók. 4. 
veazi? 6. Úgy gondolom, e leget megtudt.lil amSI , Láthatatlan a lélek, melyet a láthotó test börtönöz 
hogy a keresztények joggal tartózkodnak I1Z általá- be; II keresztényeket is \lgy lehet megismerni, mint 
ll?, .tévcdésekroJ és hiáhavalóságoklÓl, de a uidók akik a világban vannak, de vallásuk láthstatlon 
kl~myeB körolményeskedéseikto51 é. rátartiságá- marad. 5. A test gyűlöli a lelke t és kuzd ellene, 
tól.": IIzt azonban ne is "árd, hogy VIllIálUk misz- noha a lélek nem köve~ el ellene semmi igazságto· 
ténumál embertől megtanulhatod, lanságot, esak akadályozZII a gyönyörbk élvezeté-
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ben: II világ is gy(llöli ;t keresztényeket, akik IIl'm· 
milyen ig;t'-8ligtalanság;ot nem követnek el, c~nk 
ellemillnllk a gyönybremek. 6. A lélek uer'lltl n 
lestel. mely (jt gyíllóli, és II lesl tngjllit is: II ke· 
resztények is szeretik azokat, akik gyíIlblik 6ket. 
7. A lélek ugynn a testbe van drva, de a lélek tnrt· 
ja össze II testet; így vannak a keresztények is, a 
világba vllnnak zárva, mint börtönbe, de mégis 6k 
tnrlják össze a világot. 8. Halhatntl,m a lélek, 
mely halandó hajlékban lakik; a keresztények is 
"",Iandó dolgok közepette zanlndokolnak, a 
mennyben várják a romolhatatlanságot. 9. Hn 
étel és ital dolgában mostohán bánnak vele, n lélek 
jobbá válik; a keresztények is sokasodnak, noha 
napolltn Uldözik őket, 10. lsten rendelte őket erre 
a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt. 

Vll. 1. Nem fóldi találmány adatott nekik, mint 
mondtam. nem is halandó gondolatok gondos őru!· 
.sére méltaltak. nem is emberi miutériumok rend· 
jét bízták rájuk. 2. Ezzel 'U,~, 
denható és teremffi Isten, 
plántálta szívükbe a 
és erosftetle ~"g ,,,.,,,,,t. 
laki I "",t., 

, 
meg mindent, . rendelődik alá 
és ami az égben van, a fold és ami a 

maga 
tanítást, 

azt va-
~~ldö 

tenger és minden, ami a tengerben van, , leve· 
gő, mélységek, amik a magasságokb:m vannak, 
amik a mélységekben vannak, amik a ketlő között 
vannak; őt kuldte tehát hozzájuk. 3, Talán félelem 
kelté.sére. rettenet keltésére, zsnmokságrn ktlldte 
volna. mint egyesek gondol mik? 4. Egyáltalán 
nem; hnnem Heretettel és szelídséggel kúldte, 
mint király küldte a királyfit, emberként küldte az 
embe~khet, megváltóként killdte, hogy meggyőz· 
zön, ne pedig kényszerítsen; Istenben ugyania 
ninca er6szuk. 5. Azért küldte, hogy hívjon, nem 
azért, hogy büntessen; úgy küldte. mint aki szeret, 
nem úgy, mint aki ítél. 6. EI fogja küldeni biró· 
ként il, s eljövetelének ki állhat ellent? 7. Nem 
látod, vadállatok elé dobják öket, hogy megmgad· 
ják az Urat, s nem győznek fólöUük? 8. Nem 
látod, minél tóbbet kinoznak meg kötillúk. a többi· 
ek száma annál inkább növekszik? 9. Nem emberi 
műnek látszik ez; ez lsten e~je, az () jelenlétének 
bizonyságn. 

VIiI, l. , 
ezt nevezvén Isten· 

. ismét m,i~,~ az lsten által te· 
valamelyikét. 3. Ha eme állítá· 
elfogadható, bármely teremtmény 

';:~::;~;::t:ünhet. 4. Szemfényvesztdk 
I azonban mindez. 5. Egyet-

len ember SCm lálla. nem ismerte 
hanem () maga mutatta meg magát 6' 'tttOl6e1et 
A hit á.1t.11 mutatkOZOlt meg, mely áltai 1IIfIIt,
egyed'.'l lehe~ fe lfogni Istent. 7. Isten ~;;;;:;;:: 
u8?'ams ammdenség Meglllkotója és UralkndójQ 
Qki mIndent teremtett h .elrendezett., nemcsak 
embe~ret6, de. nagy~elk([ IS. 8. Ilyen yolt tehát, 
most _IS L~yen 6, ~Iyen '1 len, jóságos, aki nem ha. 
ragszlk, .gaz, ak. egyedül jó. g, Miután megfogal 
mnzta h.alalmas és kimondhatatlan gondolatá; 
azt senk, mással. nem közölte, egyedW gyermeké: 
vel. 10. Amí~ bölcs elhatározását 15rizte és tilQk. 
ban tartötta, ugy Hint, nem tör&l.ik Yehtnk és nem 
gondol.rá~k. ll . Amikor awnban s"-Cretett Fia 
áltnl k,~y,latkozt-atta, nyilvánvalóvá tette mind. 
atl. amIt kezdettól fogva kész(tett, mindent egy. 
szerre megndott nekiln.k. javainak részes.ségét, lá. 
tását és felfogását. am,t közillünk ki remélt volna 
valaha? 

IX. 1. Mindent el~ndezett hát magában gyer. 
mekével együtt, egészen az elmúlt időkig hagyta, 
hogy rendetlen vonzásokban sodródjunk, amint 
nekúnk tetszett, gyónyörökben, vágyakban téve_ 
Iyegjilnk. Nem lelte azonban örömét bűneinkben 
csupán eltűrte azokat, nem is lelte kedvét ben: 
nünk a go,;,oszság korában, most azonban, megle. 
remtve az Igazságcsság korát, hogy mi, akik az el. 
múlt. időben megbizonyosodhattunk amíl, saját 
tettemkböl eredően mél tatlanok vagyunk az élet
re, mcst a1.onbnn. Isten jósága révén az életre mél· 
tattunk, nz is világcssá vált Igy, hogy akik saját 
eronkb61 Isten országába bejutni képtelenek vs· 
gyunk, Isten erejében erre képesek lettünk. 2_ Mi· 
után pedig gonoszságunk betelt, s egészen nyil· 
vánvalóvá lett, hogy annok béreként büntetést és 
halált lehet remélni, eljött az id6, amikor Isten el· 
határozta immár jódgának és hatalmának kinyil· 
vánítását (Istennek micsoda túláradó szeretete és 
emberszeretete!), nem gyalölt minket és nem tó
rölt el, gonoszságainkat nem tartotta számon. ha· 
nem nagylelkű volt, eltűrte, irgalmasan magára 
vette bűneinket, ő mnga adta odn saját Fiát válsá· 
gu! bűneinkért (vö.: 1. Pét. 3,18), a romlatiant a 
romlottért, n halhntatlant ahalandóért. 3, Mi más 
fedhette volnn be bííneinket, mint az ő igazs.ágGII· 
sága? 4. Miben másbnn lett yolna megigazolá· 
sunk, akik törvény nélkül és Istentelenek yoltu~k, 
mint Isten egy Fiábnn? 5. Mi ly édes csere, mIly 
kifürkészhetetlen ma, mily nem remélt jótéte
mény! Mert sokak gonoszságát fedi be egy igazzal, 
egyetlen egy igaz voltával viszont sok torvényen 
klvülit tesz igazzá. 6, Az előro időkben tern;éaze. 
túnk életképtelen.sége igazolódott be, ~~t. Vlszont 
a MegvállÓt megmlltntva, igazolta, a kilatastalnnt 
is lehetséges megmenteni, mindket~vel .~z volt a 
célja, hogy higgyünk jóságában, ót hIggyük táplá· 
lónak, atyának, tnnílÓnnk, tanácsadónak,. O~GII' 
nak, értelemnek, fénynek, tisztességnek, dlel!oség· 
nek, erőnek , életnek, uem tör&lve élelemmel, ro· 
hával. 

X. 1. Ha ezt a hitet kívánod te is, mindeu~kel6tt 
az Atya ismeretére jutsz ej. 2. Isten ugyams sze· 
rette az embereket, Ilki kért a világot megalkotta, 
nekik rendelt alá mindent , ami a fóldön van, értel· 
met. szót ,utott uckik, egyed,,;1 nekik enged~ meg, 
hogy feltekintsenek rá, akiket saját képmásara te· 
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remtett. akikhez 
Fiát (vö.: t. Jn. 
a mennyek 

áll. hogy 
az erőtlenebbnél 
harácsolásban, nem 
mindezekben nem is 

mindezek távol ":""~:;,,: 
felebarátja Ulrh~t ,"'" 

jóakaratúan segft_á".,,,!~ "'-'"?",' kapott birtokát a , ': 
ja, istenévé válva azoknak, akik iá,;;, 
lsten utánzója! 7. Akkor a földön is 
fogod, hogy lsUln uralkodik a mennyben, IsUln tit
kairól kezdesz beszélni , akkor csodálni és szeretni 
fogod azokat, akiket azért üldöznek, mert ne akar
ják megtagadni istent; akkor fc.1iamered majd a 
világ csalárdságát és tévedését, amikor a mennyei 
életet megismered; akkor veted meg majd az itteni 
látszathajáit, amikor az igazi haláltól félni kezdel, 
mely azoknak van fenntartva , akik örök tílzre ítél
tetnek, mely mindvégig gyótri azokat, akiket ki
swlgáJtatnak neki. 8. Akkor csodálni fogod azo
ka t, akik aZ igazságosságért eltűrik ezt a tüzet. 
mely ideiglenes, és boldog leszel, amikor felisme· 
red ama másik tüzet. 

Xl. 1. Nem idegen dolgokról beszélek és 
nem lehetetlen dolgokat kutatok, hanem, miután 

ként ;smertlnk meg, aki ,."" '~~~~::; ., 
aZ egyszer{! kegyelem ~, a szen. 
tekben, megórtést ad. , II misztériu_ 
mokat, meghirdeti hivlikben, 
magát ajándékozza a akik II 

hit fogadaimát nem ál ta l 
adott határokat nem 
nyektől való félele::m;",;~;;; 
kegyelme, szilárd az 
gyományát őrzik, '.M 
vend. 7. 

,l, 
kinyilat-

fi, 

~~,:;~: • akik . a gy6nyörilség paradiC$Omá_ 
"~,:;:i;: sarjadó, dua g)'ÜmölcsC1 fa terem 
~ tarka gytimölC8ök ékesltenek. 2. 
h élet a 't~j" ,; fáját ültetik erre a területre; de 
nem a tudás fája ront meg, hanem az engedetlen· 
ség fája . 3. Nem hiábavalóan íra tott meg, hogy 
Isten az élet és a tudás fáját ültette a paradic.som 
közepére kezdetben (vö.: Ter. 2,9), az életet a tudás 
által mutatva meg. Mert a tudással nem tisztán 
.Illek, a kigyó kezdetben levő csalása révén lemez
telenedtek. 4. Nincsen ugyanis élet tudás nélkül. 
sem biztos tudás igazi élet nélktil. Ezért volt a két 
fa egymás mellé iiltetve. 5. Ezt belátva, az apostol 
leleplezi azt a tudást, melyet az igazság életre vo
natkozó parancsa nélkül gyakorolnak; amikor így 
szól: ,jJ. tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet épít~ 

az apostolok tanitványa 
letUlm, a népek tanítója 
vagyok. A hagyománnyal 
sáfárkodom azok között, 
akik az igazság tanitvá
nyai lettek, méltán. 2. 
Akit helyesen tanitottak 
és a szeretetreméltó Igé· 
ben lijjászületett, hogyne 
kivánná világosan tudni 
mindazt, amit az Ige a 
tanítványoknak világo
san megtanitott, akiknek 
megjelenve kinyilatkozta
tást adott. bizalmasan 
társalogva velük, akit a 
hitetlenek nem érUlltek 
meg, a hiv6K megértet
tek, és általa megismer
ték az Atya misztériuma
it. 3. Miért kuldte el az 
Igét, hogy a világnak 
megjelenjék? Akit a nóp 
meggyalá~ott, az aposto· 
lok hirdettek, akiben hit
tek a pogányok. 4. Ó az. 
aki kezdettó1 fogva volt 
aki ujként jelent meg: 
aki 6sinek bizonyult aki 
mindenkor i/júként B~ü1e
lik a szentek sdvében. 5. 
Ó az örők, akit ma Fiu-

.,Fordu lj hived hez. fordulj S7.ent 8~emeddel 
Ó Beatr ice!·' - szólt a dal - "ki annyi 

(1. Kor. 8, 12). 6. Aki 
ngyanis azt gondolja, va
lamit is tud, az igazi 
tudás nélkül, melyet az 
élet is tanusft, az nem 
tud az a kigyó csalásának 
áldoza ta, mert nem szere
ti az életet. Aki viszont 
félő tisztelettel ismer, és 
életet keresve plántál re
ményben, az a gyümöl
csöt is várhatja. 7. A sziv 
legyen neked a tudás, az 
élet pedig az igazi tani· 
tás, melyet befogadsz. 8. 
Ha ennek fáját hordozod 
és ennek gyürnölcsébó1 
veszel, azt élvezed min
dig, ami lsten el6tt ked· 
ves, amit a kígyó nem 
érinte tt, és tévely nem 
mocskolt be, Éva sem 
megrontott, hanem hitt 
mint a Szűz. 9. Megmu
tatkozik 8Z üdvösség, az 
apostolok értették, eljön 
az Úr pasckája, az idlik 
egyesülnek, a világgal is 
harrnonizálódn8k, a szen· 
teket tanlt6 Ige örvend, 
aki által az Atyá t dies61· 
tik, akinek dics6ség le
gyen mindörökké, Amen. 

lépést te tt , mig im ho~dd érkezett el !~ 

Purg(l/orio, C(lll lo XXXl. 133- 135 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl ... 
szoko/ay Bela (1891. augusztus 2' .- 1959. augusztus 27.) 

A~ Unlrárius EgyháUxm S~okol3y B~to n~~éve1 egyet
len egyn.cr r31~lko>.tIlnk. Mégpedig:l budapes.i egyhtizkö. 
zstg haloni o"yakönyvében. ame1yb61 megrudharjuk. hogy 
""rhó ls.vlÍn pUspőki helynök .emene D f",*osréri ,emeró· "',. 

Ki voh Szokola)' Béla, és élet"""" bemuta,:Wival mInd. 
máig miért maradI adós :lZ Unu~nus Egyház? 

A sok feltételezhető ok közül lU c.ru: kenót említek 
meg _ A7. utóbbi ö rve n esztend6 tClTOrpoli ,ibja lll': egyház_ 
hoz való tanoz:b kinyilvánítlisiil61 l!ivol ,allolta :lZ embe. 
re ket. Kövctkezésképpc" az egyház is óvakodott hiveinek 
hrrierjél - '"llJDln .... ooráb.:m ,-"ló hangoz,atásával - tbrlk_ 
relcllni . Ennek tulajdonítható. hogy Szokolay Béláról is 
csak egyetlen egyhizi feljegyzés 'ol.1lh3[6 S az is " mir 
cmlíten egyhhkóZS<!gi h"loni anyakÖflyvben. 

Szokoby B~I:íról ad~,01 ~ Kós Lajo~ szerk eszt~siben 

1961-ben megjelen t .. Szokolay B~ llI Emlékftitef' ~s II 
Kenye~ Ágnes f~le ,.Magyar életn>jzi Le~ikon" (1%9) 
közöl. Ezekb61 válik ismel1té. hogy Szokoby B~la 1891. 
wgusnus 21-én niileten Belényesen. Bihar vm·ben. 
ÉdtS:lpja VasútI mérnök. aki munkakörének m<:gfelelÓl:n 
m:ís·más helyen Slolglilja II v:lSutépités ügyét. így fia kij. 
úpiskobi tanulm:lnyát hét erd~lyi v~rosban végzi. Thnul . 
mii nyainak állo máshe lyein részt vesz llZ iskola sponélet& 
ben. Ki viiló tornász. atléta és vivó. de jó lovasn:tk i~ bizo· 
nyuL A család - tintelve II hagyom:myokat és felismerve 
gyem'ekü k jó r:ljzoló kézségét - mémöki p:lly5r.l st:lnj.1, 
Gimnátiumi tanulmányai végeztével a bud.lpeSti Múegyc:. 
,emre ir:ukozlk be . Harmadéves. amikor kitör aZ l. viUg. 
hiború. Behívj"k katonai szolg~latra. szolgá latn a hiiború 
v.!géig tart u::szerel6le után nem folytmja a Múegyeteme n 
megkezdell tanu lmányai1. hanem a múvéS1.<:1. kÖ7.<:lcbbról 
II fes'észe, fdé fordul. ln scm ;iJlapodik meg végén·énye· 
SCn . Készít gr.Jfik:ikat. ötvös keromia munk:íkal. de tervez 
ootorok.:ll és éplileteke, is. Ilyen ir:inyu tevékenysége köz· 
ben foglalkozik a mú\'ésut lényeMnek kérdéseive!. Ána· 
nulmányoUól az idevonatkouS irodalmat Fölismeri. hogy 
II múvé.~ut szoros osszefúggésbe n :III n 1:írsadalommal. s 
miivésuu,vel ennek II fólismerésnek szolgáb1ába áll. Th. 
nulm5nyai figyeimét az irodalomr.J is fólhívj:ik. Ír színda· 
r.Jbokat. esmlika,. múvésunö""nelÍ és kritikai tanulmá· 
nyokal. Egyik nfndal':lbját a NemutI Szinh.iz mutatja be. 
Tanulm:myal a Magyar lparmuv~sut. a 1!r és FOI1ll3. :oz 
Erdélyi He likon, :u: Erdelyi Irodalmi Szc:mle c. folyó;l1I
loki .. ", jc:lennek meg. Surkeszti az é pítomunka dmG 
lapot. Titk:\rJ az lparmiivésuti Thrsul~ln3k. majd fót;IHI1I 
a Magyar Múhely Srovetségnek. Közben fc..u5állv:lnny,,1 
b jeg~t fúunc:l j:lrja :u: országOl. Nem CIkIk a termbzel 
súpsé~" örökí" meg. hanem lejegyti a kétkez; dolgozók 
életének figyelrnc:t érdemlő eseményeI! is. 

A h~s'-"" évek v~g~n résZI vesz e~y müncheni k~p· 
kl :\lI il:lwn. ahu l kiállított képeit dijalz:ik. Ugyancsak" hú · 
sz:lS évek v~gtn cs ~l :\dot alapit . 

A festb mclleu fogb lkozik ki:\lIftások rcndcú&tvel is. 

1öbbször megfordul ku \fóldön. hol figyelrnét föl kellik a 
bibszính:ízak. 193O·ban megismcrt:cdik Kem~ny Hennk
kel. " ki váló viUári b.1bossal . Hp,:lsár:t ehhez a miivészi 
:\gaz;>thoz c5atlakozi k. Föli.meri. hugy II bibszfnh:l1. mli· 
ködletésének elengedhetetlen Rlltttele " bibjliték m~gis· 

rnc:net.tsc: és m~gsu",uo:tésc. Ezt ke ll kiegészítenI a mGvt
SZl sZlntG bábJlltlkbl. Tudatosítnn ; kell" kÖ1.Öns.!gbe 
hogy a bibjtiltk nem pri miliv gyennek5z6rakoz,..t~· 
hanem egyenrangú t:irsa mInden OIYM müv~i IIgnllk: 
:tIIlely. a szórakoz':'táson lúl rw:vel6i munk~1 ;5 v~gcz. EUn 
a .. Muvésut--bábJ:\ttko k" cfmrnc:\ ki:lllitbokal és bemu,... 
t~~t ",n~L Az e.l5Ó nagyobb sz:lbibú bemu,..tóv~ egybe. 
kotott b;lbJ;It~k kl:SlIftás.it 1935·ben n:ndezi meg az öszi 
Lakberendeúsi Ki állítás és Vásár ken:ttbe n _ az Ipo.re&ll •• 
nokban. lit bábukkal ts ,efVekkel jelen van minden báb·tI. 
tékkal foglalkozó művbz. E ki:lllftáson rész.! vesz a Pári~. 
b:m .mUköd6 Blaltner Géz:! is. ilkI a magával hozo" kitllll. 
lás;" .anyagá~al és ftnyktpeivc\ bemUla1ja" franci"","Úll 
mUVCSZCh wnlen müködó bábélete!. E killllftás és a knti . 
ká~ hatásak~m alakult meg az Országos 1p.ln:gyesUlcI ke. 
n:ten belül" Művész Bábjátékok B"r:ita;nak Egyesülete. 
amelynek Szokol3y Béla aZ egyik alelnöke. 

A ki~llIlás után Szokolay Béla a Pcstsuntl6rincen mu
köd6 szociális iskola résúre b.1bszínpadol tervez, ahol be. 
mul:llja a b:\bszfnpadr.J :Itdolgozon Móra Fen:nc ína •. Ko
tyonfiuy kir:ily ar:myalmája" ts D •. Buta Béla" címu dant. 
bot, méghozzá uinóron r:lngalOIl. ulYnevc:zcn ,.m"';o
neu" Mbuk sun:pc ltetéséve l. Elkészítene több IICSOpusi 
tiIIalmese b.1bj~i\. Eu k elktszit~s~nél felhaszn:ílta cseh- ts 
németországi tonulm:\nyútjain:tk tapasztalaw.i\. 

1940-ben behívj:ik katonának. Családját Erdélybe viszi 
és a Icsun:lésc ur:lni bizonytalanságban 3 kás.zoni havasD
kon földe[ bérel. állauenyésztésbe kezd ts fiiréntlt.anet 
létesít. A front közeledésével Budapestre: köl tözik viSWI. 
Az oslrom alblmával mindene megsemmisül: l:Lkása. több 
cur köte tet kitev6 könyvtára. k~pei slb. Ekkor vissZlutr o 
bábművészel tc:rUleté", és népnevdói munkával VCSl réUt 
a muvésuti bábjátéko k kép~ben. 

Részi vc:sz az J. Magyar Bábjátszó Kongresszuson. majd 
II háboru u[:mi Kaposváron rendeutt első b.ibjátékO$ lan
folyamon, ahol 3 bábjitszás leendő múvészei nyernek ki· 
képzés\. 

1947·ben riszt vesz a Pe tőfi·színpad bábslúdió színpa. 
d:ln:a: surveú.so!ben. ahol II n~pi kollégiumi bábcsoponok 
részcsUlnek kiképzésbeo. Szokolay Béla a megélhetési 
gondok miaU a vasúln;í] p:lly:ununklisi munk:Lkörben he
lyezkedik cl. Unyegében dekoráci~ munkát véSC:L Jel· 
mond:uobt. faliújságokat kbzít és p.ldobt fes\. ':let':nck 
ebben a s1.llkllSzátxm is"",[ viss1.llt~r D festészethc:z. Meg. 
örökfti régi háborUs él menyeit. munk!isan:okat b u"'e. · 
képeket fest. Ugyanakkor összegyűjt i &; feldolgozz.a a népi 
betlehemes bábjátszás hagyományait. Fordit damboJ;at és 
ír s~elmtleti munk.3kal. &en ir.\sait 3 Ntpmiivbuti ln· 
téut jelenteti meg , 

1950-t61 iSIn<'!t a bábjáték I3I1folyamok szerveúsében 
vesz rész,. Fölkeresi a vidéki b.1bcJOporlokat. b imnyítja a 
megy t k amatőr b:!bjáléko.,ail. 

Mfg alkoló nlvnklisságánok eiS? szakusulb~n. ~ lelmé· 
sut~br:lzol ás k~rdfsei foglalkoztatják. az ulóbbl evekben D 
fcsléSUI és 3 I':Ijzol:ls a l:tpké rdfsei : a ~zfnek és,3 fonn.3k 
egymáshoz való viszonya és a romantika kérdése foglal. 
kozltltj:t. 

MinI író a ktzlb:íbjjttk·kuh~r.J h:lz.:ti megteremtésc: 
terén ér el .zámoucv6 eredmtnyt. Mim kutaló és {ordM 
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bröl;il1 mcg ~ m~gya, vMli,; és flIpi b,\bj"l~k írobl, IÖII~
nIl;zekcI b ellztt'Iá/c,I. FigydmcI ~,*mI6 slnusérnke, 
n~I"; ~ifejezést: is ptdlérownsága, 

MInI pedagógiaI munk:is, Ntpmúvelisi (Népmuvbze-
n) Inlézel uonfoly'm:lin fejli ~i éné~ell munkásságát. Im
""-I, e,~k.i .:onulllÚllym jelen.6s szet.pcl töllenek be a ma
lY'" b:lbmuvbZCI fejl6désé~n . Munk~a' folyamatos 
klsé,IClezts. a s~ls6ségek!61. , lúlz:\sOkt61 b OZ e[:yold~
hls:l[:161 való következetes l(U1ózkodás jell~bcn Z<1jlik. 

U:'\t",hagyolI ílÚSal közön MIk bábJ.'Í!~k Ölle! b bete _ 
ze!len d"",b la1:1lh,IÓ. :JI' 

Hilvallása sze~m a m(ivéncll !lnU$ megszab6ja m'ndlg 
III Irodalm, u,ntu mO<1da",vaI6. Szerin •• a Wb ncm 1$mC' 

lehelet Icm. is nem tún a kod:ltl:onságával való vi .. z:l<!lésl 
Fontosnak tanja, Wbuval volő hossUlll fogltllkoilit azok 
mozg5slehet&égénck Ismen:«!t. • 

Életét Budapc.<len fejeZle be 1959. augUSZtus 27-tn. 
Kelemen Mikló. 

A türelem és határai 
(Részletek Dr. Erdő János Teológiai Tanulmányok c. könyvéből) 

l . A tnrewm elméleti alapáUfb a 
I. Kötismert, hogy a türelem a legbonyoluluobb Urdé

sek ec;yi ke. Sokféle értelmezésé~ n~rt.ékben befo
Iyúolja !lZ ember vallása, vilé.gnétete, tárSl\dalmi hely· 
tete ~s kuMri,ja. 

Mi a türelem? A ti:irelem nem k!kömböuég. tétlenség 
vagy gyAvasAg; különbötik a határoO!>lthUlsAgkll, gyeo
geS<!lrl6!, a~ el nem köteletett.ségt6l. II mcgadht.61 és az 
elvtelen engedékenységt6l. A türelem lényegében egy el'
klllcsi magatartás és pozitív életut, II~ emberek ir"nti 
kbteles tisztelet kifejezése, az elvAluztó kt.llÖnbS<!gek el
fogadbánllk gyllkorlatll, röviden; a szcnemi 5ubad'lág 
~inteletben larlASII . A fogalom larlalmi Ö$S1.ew vÓ!: az 
emberi jogok és uemélyi integritás ti~telct.c, hogy egy· 
mAstól kijlönböző" módon gondolk01lhassunk ola cseleked· 
heuijnk: egymás elfogadása gyengeS<!geinkkel együtt: 
eli smerése annsk , hogy s végsö"jó ola igazsAg ellik az esz
mék és tllpaSllalatok szabad kicserélése Allal érhet.6 el; 
hajlandósAg meghallgatni azokat, akik t6hink klllönböz
nek; a k~nyszer és eroszak hiAbaval6$l\gának belátása; 
lojalitás korunk valósIIga, önmagunk h embertál"Sllink 
i!'!nt, valamint at emberi kapcsolatok humanizAhi.$!l. 

A u,":lem alapját at az érték képezi, amit IIZ 
ember életének és erkölcsi méltósllgárutk ll,lll\idonltl,lnk, 
füliellenü! minden közösS<!gi és világnézeti megfonto
Ustól. Becsüli at embert, tis.zteli a stllbad-'got. és elfo
gadja az értelmet mint bel&6 tekintélyt. Jellemzi a való
Sll.ggal való nembenézés készsége. a nyitott.sAg, ftz egy
mAshol \'8ló közeledés készsége. a lahilkoZ-ásra és dialó
gusra valO hajlandóság. 

A turelcmnek két faja ismeretes: formális ~a szub· 
sztanciális. Az. első" nem más, mint hajland6!Ag arra, 
hogy felebarátainknak egyéni meggyő"didé9üket él elet.
uljukat megengedjük. A második azl a késuegct jelenti, 
hOllY érintkezésbe lépjünk és párbeszédet folytas9unk 
mh embel"lkkel. akikben IIZ igazaágot fcl~tele1Zük ea 
keress";k. 

A türelem eredménye at emberi jogok tintelete, az ér. 
tékek pll,l.alizmusának elfogad,ba, a véleménynyilvánl
ua .utbadÁga, a tapasztalatok·ismeretek megontása 
fl a lestveri&ég erositése. 

A turelmetlen~g ezzel atemben megfeledkezéa em· 
berS<!gO.nkrol, kizArolagoaság. fanatizmus. elnyom~8 éa 
üldözi!se awkrutk, akik úllünk különböznek. A türelem 
m,nden eliCtben békéhe~. a turelmctlenS<!g vi .zon~ gyű' 
lölethet e8 háborúho. vezet. 

2. V(.lllti~ ~. türelem 
A t{<.elem nemc ..... k világi. hanem v~llá.i ké.dé. iB. 

a v"lI'-o világának szervU ta rtouk", A v~lIási tiJre· 
lem ~m B""nos a val1~!I$""bad.ágga!, és tAvol Ali a ""I
l'" egyen16aég\6l. Nem jelent hitnélkü1i~get VBIO' val· 
lúi közbm~get. A vaUkli türelem clismeNj.., "nMk, 
l>QgY mindenki usbadon vallh"t é. k6vcthet bármilyen 
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J~ZI,l. " turdcm vBUAsi motiv~ci6jAt lsten szereteté

ocn. az ember crkölni mélt6aággban éB az igauág 
t r"nszccndencili.iiban l/I.lilu. meg. 

(Foly/aljuk) 
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Vallás i és egyházi műsorok 
a Magyar Te levízióban 

A 90-es évek eltilt elstlsorban a lenei és Kul1urálls fil· 
szerkesztllséll Képz6mtívtsleti osztályának IIrooukei6iban 
mulattak be rendszeresen egyházi műkincseket. lI)'űjtemé
nye ket, egy·egy temptomot a "Magyarország műemtékel" 
cimü sorozatban A .,Janus" cimO sorozat a váci püspökség
Uil a Zirci apátság bemutatásáig, aktuális évfordulók kap
csiln, rendszeresen ~irt adon egyházmüvészet~ eseményral. 
€II)'IIáZmegyékrlll, szerzetesrendekről, egyházI évfordulók
ról, els6sorban müyelödéstörténeti vagy képzomOvészeti 
aktualitás kapcsán. 

A 22 részes .,Töredék" eimet vise lll sorozat pedig tatán a 
teljes rneosemmlsülésiik elöni utolsó piJlanatban tudta rög
ziteni. megörökiteni azoht az eayMzmuvészethel. népi val
lásossáOhoz tartozó szakrális emlékeket, melyek az út szé
lén. a testen mennyezeti kistemplomokban vaoy temetok
ben voltak fellelhetllk. 

A Zenei és Kulturális F6szerkeszt/Sség további müsorai· 
lIan rendszeresen helyet kaptak eoyházi zenemüvek, kórus· 
hanl/versenyek. 1988-Iól már karácsonyi éjléli miseközveli· 
tés volt a Mátyás templomb61. de misét lathattak a nézok 
PannonhalmarÓi is. 

1989 végén CziOany Györoy lömrkeSltö kezdeményezé
sére egyeztetés indult a magyarországi torténeimi eayhá
zakkai és felekezetekkel (katolikus, református, evangélikus, 
unitarius, baptista, metodista és ortodox eayházak és a 
zsidó felekezet) . 1990. január 15·én frták alá az egyházak, a 
felekezet és a Magyar Televízió vezetöi a megállapodást. 
amelynek értelméllen mrvezen lormában egyháZi mOsorok 
készitése és sugárzása kezdGdön 1990. május 5-én. A do· 
kumentum szabályozta, illetve a mal napig meghatározza a 
müsondG arányai\. rendszeresség!!t és idGtartamáI. 

Már az induláskor volt Gyermekhinan, Katolikus Krónika, 
Bibliamagyarázat. Hetente, illetve ~avonta jelentkeztek ,N
utódoli reménysége" címO zsidó felekezeti müsorok, az öku
menikus "Útmutató" és az "ÖrőmhJr" dmO sorozatok. ame
lyekben a protestáns egyházak eseményei, tanitásai szere
peltek.. Az első év müsorválasztékát gaztl3gltották a mise
közvetltések, előadás Rómából: II. János Pál pápa karácso
nyi köszöntése és .. Urbi et Orbi" áldása, 

Külön szerlleSllllseg alakult a Zenei és Kulturális FÖWlr
keszt6ség keretein belüt, elsősorllan azokból. akikt61 nem 
állt távol ez a 1eladat. 

Talán az elnevezések változásai jelzik. hogy az az6ta eltett 
esztendöli nem a legkiegyensúlyozonabb jelzGt kapják majd 
az intézmény történetében. 

Vallási produceri iroda el
Studlójává. késöllll 

;;;"Io;val1áSi és Eay-

változtak az intézmtny ve
a masorokkal kap

t a mOSOlidó az els5 év 
percre, ami az úl egyházi és 

I . 

~~:::i';i;::i'~'"iid:sizeres egyeztetés ad garan-I arányOk rneglaltis.ira. az 
mise· és isten1isztelet
és arra a harmonikus 

egyGttmOködésre, mely a napi munka~apcsolatokal jellem. 
nk 

199?-ben az M:rv~ a~kori inlendansának. Petak IsMn
na~ a )a~aslalára, Indltonuk el az! a "Kánon" cimu sorozat. 
rnusorl,melynek alclme is (Vallás 65 kuHúra) jelezte az is
mereneqeszt6 sZándékot. Ebböl a sorOlatból - több minI 
100 atlas k~~íil~ eddig - fejlll(!ön kl a vallási müsorteriilet. 
melyben kulonboző portrék és dokumentumtilmek a kis
egyllázakal és _a vall~si köz6ssegekel bemuta16 ad,{sok ké
szuinek a belso.5 kuls" müsorötlelekle. A tervek köziil ket
töl lehet kiemelni: egy vetélkedösorozat a Blbliár61 és egy 
sorozat ,,Humor a Bibliában" eimmel, 

A je lenlegi mOsorok (MNt): 

Periodikus mOsorok: 
"Engedjétek hozzám ... " 
(katolikus gyermekhinan) Hétfö 
,.Katolikus krónika" Kedd 
"Ú tm utat ó " , .. Ta n ús.iglevll k" , "Ká non". 

18.00 
t8.00 

dok. filmek Szerda 18.00 
,N- utódok reménysége" (zsidó lelekezeti mOso r), 
portrék Csütörtök 18.00 
,.Jó reggelt adj tstenem!" 
(protestáns iljús.igi müsor) Szombat 
.,így szöl az Úr!" (katolikus 
b lIlIiama Ilya rill I) Vasárnap 
"Örömhír" (a protestans 

8.00 

8.00 

7 perc 

2{) ". 

25 perc 

20 perc 

8". 
,,,. 

egyházak müsora) Vas.imap 15.35 20 perc 

Egyedi m(isorok: 
Mise- és istentisztelet-közvetítés 
(évente 20 alkalommat) Vasárnap 11.00 60 perc 
(Kivétel: 70 perc a görög katotikus mise, 
110 perc a Szent Jobb körmenet.) 
Kapcsoljuk Rómáti A pápa húsvéti 
és karácsonyi üzenete 12.00 2x35 perc 

A felsoro ltak első r1nézésre is mutaInak lIizonyos sokszl
nüséi!et. de a lényeget a mOsorok tartalmazzák: az ismeret
terjesztés!. a tájtkoztatast, a vallásos életfeUogas ts éJet· 
szemlélet bemutatatlisá\. az egyházak és felekezetek lanítá
saiban meglévB alapvelö értékrend Ismertetését - hitbéli és 
erkölcsi vonatllozásaival - , mely Ilélkül nehezen képzell!etö 
el egyetlen társadalom. közösség, család vagy az egyes 
ember teljessége. 

A Médiakutató troda rendszeres tájékoztalói és az AGB 
Hungary mérései alapján e műsorok nézöszáma (súlyozott 
nézensége, akik az elejét61 a végéig nézik) 380 000-520 OOO 
közön mozog. EMt magasalIII eay mise. vagy istentisztelet· 
közvelités néz6inek száma (800 00II-1 200 OOO), de a pál
mát, 2 mill ió feleni nézaszámmal, az eddigi kétszeri pápa
látogatás vine el. 

A nézllk löllllsége a 40 évnét idllsebbek köréMI kerUl ki, 
a nGk észrevehetően nagyobIl arányban. nézik a mus.orokat, 
viszont a lakóhely szerinti eloszlásnál flIOCS Igazán klmulat
Ilató kütönllség. 

Csin~ .. F ...... n c 
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Ifjúságnak 

Húsvéti szokások 
Közeledvén II tavasz legszebb és legismertebb 

",,"epe II h li svet, fonh.snnk !.:I rtom . hogy minden 
unitárius gyermek és ifjli tisztában legyen ennek 
az .. nnepnek II jelentőségével , továbbá azokkal II 
népi hagyományokkal és szoká90kka l, melyek II 
hűsvét unnepH rémjelzik, 

Legkedveltebb tavasz; ilnnepiink egy szép ~si 
sz imbólmnol 5riz II mai ember számára. A tOjá s 
mindig az é let és II termékenység jelképe volt, nz
által, hogy élet lép ki belőle, aminek ő maga áldo
zatul esik. A húsvéti szokások. Il lOjásfestól< és dl. 
szílók szt Oz omamentikát közvetítik , mely II to
jást mint II húsvét jelképét, teljessé tette szá· 
munkra. 

oe !ássuk ezeket keletke-
7.esük sorrendjében. 

EI6deink még Dem is 
olyan régen , II böj tre vona l· 
kozó meghagyásokat nagyon 
komolyan es s zigorúan vet
té k_ A ma embere már nem 
tulajdonít jelentöséget a 
bojtnek, 56t vallási felké
szuletlensége következtében 
bójtól a fans3nghan és far
sangol :I böj tben. 

A régiek oly :Innyira szigo
ru:ln vették :l böjtöt, hogy ki· 
f6zték a cserépfazek:lk:lt é s 
a bennük lerakódott zsírt ki
olv3Sztották, me rt a böjt idő
szakában csak olajjal és vaj· 
j al fözte k. Virágvasárnapján az észak·magy:lror
sz:igi falvak leányai egy hosszú kaTÓra népviselet
be öltöztetett nŐI ala kot ak:ls ztottak. ami t komle
netben vittek keresztü l a falun zene- és é nekszó· 
val. A bábu neve "kis zi" volt, amit a már nagyon 
megunt savanyú levestól ka pott. és a betegsége
ket. a hosszú t.elet jelképezte. Miután a bábut a 
falu ha tárában vizbe dobták vagy elégették, kovet
keUltt a lányok ún. ~öldágj!lr:isa~, a mikor is zől d 
ágakat lengetve, énekelve és táncolva sürgették a 
tavasz jóvet.elél. 

Nagyhéten az emberek Krisztus kinszenved6sé· 
r6l emlékeztek meg, tevékenyen véve részt a z 
linnep előkészuleteiben . PI. nagycsittörtökön a fiú
gyennekek kereplőkkel járták a falu t, emlékeztet
ve az embereket a z esedékes szertartásokro. n 
szolgála tuké rt csekély a do mányt is kaptak. Nagy
péntek azonban sehol nem tel t el anélkül , hogy a 
délel őtti va gy Mlutáni ist.ent.iazt.elet keretében a 
_passiót" el ne énekelték volna a templomban. 

Kozbell az linnepi előkészület minden házba n lá
zasan folyt. Az a sszonyok tap3s Zlottak, meszelte k, 
mostak, takar(toUak, sze1l6ztet t.ek . A fé rfiak e lőké-
8zít.eltik a tlizeléshez sZlI\Qégea tüzi fát. Ők min-
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den regge l a patakban mosa kodtnk meg derékig 
mert azt tarl?tták, hogy aki n nagyhéten a patak: 
ban mosakSZIk . :IZ a kovetkez6' évben egészsége. 
sebb les z. 

A nagypénteki böjt nagyon súgom volt melyet 
minden felekezet pontos3n nz e l6irásoknak megfe
l elően betartott. Eze~ a .napon t iloa volt a ke nyé r_ 
s utés , ugyaTUs az ŐSI hledekm szerint az eUln a 
napon aütött kenyér kővé vált volna. Ennek ellené. 
re voltak olyan vidéke k, f\hol mégis slitOttek ke. 
nyeret, de csak akkorá t, mint e gy lúdtojás, a minek 
a közepébe a pap ál tal megszen telt gyertyát he. 
lyeztek , :lzt meggyújtották, és a patakba vagy 8 

falu melletti tóba tették . 
me rt hit lik szerint a kenyér 
és benne a z égő gyertya el 
fog vezetni azokhoz a vizbe
fUIt emberekhez, akike t nem 
talál t:lk meg haláluk után. 

Mint :I dalocska is mondja 
sok dologra ke rul t so r nagy
pénteken: 
.Nagypénteke" sokat s{nlok,
sok hímes /ojlis/ meg{rrw.k". 

Tehát ezen a napon Jrták" 
meg a z ajándékba szánt 
h us véti tojásokat . Ilyenkor 
hagyományos mintákat, vi
rágokat, mértani áb rákat, 
t ulipánokat , rózsákat ,,(rto.k" 
a keményre főzött tojásokra . 
Festés után a tojásokTÓl eltá

volitották a viaazt, és azokon k irajzolódott a rá irt 
min ta. A nnilt század elején a festék növényi e re· 
detű vol t , ami t különböző eljárásokkal állítottak 
el ő, oly módon, hogy sokszor há rom- meg négyszi
nH tojást is tudtak festen i. Egy más ik fes tési m6d 
II levé lmintás festés. Ilyenkor a tojást k iilönféle le
vele kkel vonják be, majd vékony textiliábll , ma· 
napsá g nylonharis nyába kótik és úgy mentik a 
fes té kbe. Ezzel a módszerrel csodálatos satírou tt 
levélmin tá kat tudna k a tojások ra va rázsoln i. 

A ka rcolás má r nagyobb művészeti hozz~é r
tést igényel. Mig a festésben a z asszonyok jeles· 
kedt.ek, a karcolá s művészetét a férfi ak értetté k 
inkább. A már megfőzött és megfeste tt tojások hé· 
jáTÓl, zsilettpenge vagy tollszár segítségével kar
coltak le a restéket a megsza bott minta sunnt. 
Ezt a módszert a kés6bbiek sorá n művészi súntre 
emelték azok, a kik ezzel fogla lkoz ta k, ugyan is bie· 
dermeier stllu.sú virágokat, csokrokat és ftizéreket 
ka rcoltak a tojásokra, de nem egyszer életképeket, 
jeleneteket és lájképeket is. Felira toka t is hasr.nál 
tak . melyek jók ívánságok vagy emlékkönyv! versi
kék vol tak. 



Az egyik legnehezebb tojtl.sdl~zítési .nód a .,pat
kohb", melyet teggyakrabba~ a kovácsmes~rek 
végeziek. Ilyenkor egy parAny' patkót porán}'l s~~· 
gekkel erősítettek II tojás fclufnére, ás IIzt valam,. 
lyen fémtlllapzatra építették rá . 

A nagyswmbllti szokások közül a t~:tllzentelés II 
legjellemz6bb, ktitonösen oz erdély, falvakban, 
amikor n aS8zonyok.t llzmáglyát raknak II fatu ha
IJlráblln, abol elégetlk II sutmabábut mely 3 tél 
baJálát szimbolidIja. 

Ugyancsak erdélyi swkás, ?e a Dunántúlon is 
ismerik s batárkenilést, amIkor az unnepélyes 
menet feWlvizsgáljll II ha tárjeleket, megtiutftja a 
forrásokat, miközben minden útkeresztez6"désnél 
.ijla~kodik Isten áldását ~érve a h3tá!""1 és II te r
mésre. Néhány székelyfold, köl.Ségben dyen ha tár
keTÚlésre még ma is sor keritl. de mo már ezt a 
legények teszik lóháton. 

Ugyancsak erdélyi szokás, mely hála Istennek 
még ms is gyakorlatban von, a ..zőldágazás~. ami
kor s legények a lányok kapuja el,;; zöld ágat he
lyeznek sötétedés után. A lány ki kell találja, hogy 
ki tette a zöld ágat, és az a húsvét másodn3pi ön· 
tözésko:lr s tojás metlé még egy monogramos zseb
kend6t is kap. 

Az els6 keresztények idejében a húsv,;;tnak ki· 
emelt jelentősége volt olyan értelemben, 
hogy ilyenknr történt 3Z üjszlilöttek megkereszte
lése. Talán erert fontos a keresztszülők húsvéti a
jándéko, amit kti lönösen a Dunántúlon nagyon 
fontosnak tartanak. A kereaztgyennekek az isten
tisztelet után kapják meg kis csomagjaikat, me
lyekben a hímes tojások meHett egyéb édességek 
és játékok is találhatók. 

A gyennekek azért gyennekek, hogy még ilyen
kor is játsszanak. Thbbféle játékot ki is találtak, 
mint pl. a "koccantás", ilyenkor összetitik (I tojások 

Önlőzöversike 
(magyar népkiillés) 

Vanoo! lIáZnalC rózsabo)(ra, 
nyliljék élte sok napokra. 
hogy virltson mint rózsasZál, 
megöntözném: ennyiböl Ali 
e kis kerlész fáradsága. 
piros tojás a Yaltsága. 

Húsvéti köszön!ólt 

AAom-b.ikom berkenye: 
Szagos hlisvét reggele. 
leöntjijk a viragat. 
Visszük már akalacsot. 
(Sepsiszentgyörgy - Háromszék) 

hegyesebbik és keményebbik fel,;;t, ~ amelyik be
törte a másikét az el i. nyerte azt. El6nytjelentett 
~a valaki falojás.9at játszott, perue amIg rá ne"'; 
Jöttek a játszótáraak. 

Gurit.o~ták ia a toíáat, aminek egykor mágikus 
er6t tulllJ?On.ftottak. A ját/ók mindig húsvéthétf6n 
folyt és mm~,g ugyanawn a helyen, aminek a neve 
,húsvétkert , Egyes dllnántllli falvakban a IlI.nyok 
öSl;zefogózva. zöld ágat lengetve énekelve mentek 
végig a falun, az őket bll.muló legények ás falusiak 
eMtt. 

A legszebb húsvéti szokás termé8~etesen a 10CB0-
lás, melynek na pja a húsvéthétfő. Ez még n,;;há,ny 
évtizede ozt jelentette, hogy a lányokat megmtir_ 
tották a patakban, de még századunk közep/ón is 
sok helyen a vödms 10000lás járta. Ezt követte a 
szódavizes Uveg, m~d a kolnivizes locsoló. A IClCIK!_ 
16 legény ~ándéka a hímes tojáa. 

A tojáshímzé~ Europo keleti felében van inkább 
gyakorlotban. Auia onzágaiban is díszítenek t0-
jást, de mn már mind keVesebb helyen. 

Végezetul beszélnUnk kell ll. húsvéti nyúlTÓl 
is. 6 az, ak i manapság az ajándékot ,hozza", vagy 
éppenséggel "tojja". Bokrok és fák tövében helye~ 
el ~ándékait, melyek között a legfontosabb a hús
véti tojás. Magyarországi ,;;s e rdélyi múltja nem 
túlságosan nogy, ta lán kétszáz évre tehet6, és nyu
gatTÓI gyűrIlzött be ha'l.ánkba, akár o karácsonyfa 
vogy az adventi kouoní. 

Remélem, hogy néhány ősi hagyomány feleleve
nítése és azoknak megismerése megszépíti számo
tokra a legszebb tavaszi Unnepünket, a Húsvétot, 
mely ebben az évben is jelentsen a lányoknsk $Ok
sok locsolót, o fiúknak még több piros, azaz hímes 
tojást, az(vemből szeretettel kívánom: 

Rázmány Hedvip. 

Kelj lel p1rnáicllól. szép iboJyavirág; 
Nézz ki az ablakon, milyen szép a 

világi 
MegöntözIek szépen az ég 

harmatával. 
Teljék a tarisnya szép, piros tojással. 

(Nagybacon - Háromszék) 

Húsvét ünnepének rmsoclik reggtl~n 
Tuclják azt már maguk, méri jönem 

Ide én, 
Hamar Mt elÖmbe. százszorszép 

leányok. 
Piros rózsavizem IIadcl öntözzem 

rátok! 
Aztán nyugocll sziwellnnen 

távozhalok. 
Emh!kül néhány szép piros tojást 

kapok. 
(Sepsiszentgyörgy - Hárof1lSUlt) 
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•. tn pro/t.td". <~ Mu,' ,1ft" . 
• uoi»d~,·Il. hl j6 ... dul,,,,J 
m,ruhn """ , .. Ild, ,ron< " 

(JókII; Mór) 

Szabédi Lászlóra emlékezünk 
40 éve, 1959 lavasdn, 52 éves korában a kolozsvilri 

professzor. köIIö és eslléla meghasonlon addigi eszméi· 
veL s lalán I{lY likakozon népe megsemmisRéséfe irányuló 
klstfletek és a Bolyai egyelem megs:zOnletése mian. A Jó· 
zsef Anila·; megolótiSl válaslIona. Kolozsván a gyorsvonal 
ke'ekei alA VeleUe mag/u 1959. április 19-én. 

Az ó<ök kétely vott az eleme: az elégedellenség önma· 
{lllYal és a vililggal szemben, Unitárius ásei halasa,a a 
szellem nyugtalan Iobog~sávallogado" be minden uj éné· 
kel, vagy tagadott meg, mihel)'l az ellantmondott a józan 
ésZnek. Lelki alllatából kifolyólag soha, semmiléle megal
kwásra nem vott hajlandó. 

Idehaza kevesen ismerik az erdélyi unitárius irodalom e 
nagyszatÜ egyéniségél: a k6IIől. a kritikust. az esszéistál. 
a magyar verslan kitünö értőjet. a mlilOlditóI. a kOlozsvá,i 
Bolyai Tudományegyetem vok tanáraI. A kortarsakra nagy 
hat~ssal voft egyénisége és munkássaga_ Hivatkozh.atunk 
itt a Bolyai Tudományegyetem magyar szakos hallgatóira, 
a lanllványokra. az erdélyllmk és. köttök népes csapalilla; 
Áprily, Dsida. Szentimrai. Tamási Alon, Gaal Gábor, Jékely, 
a román kornllsak közül Tudor Vianu, vagy a lirikus Ve<o
nica Porumbaeu 

Csalildi nevén Székely LásZló. Sálombefkén szOle1e11 
1907. május 7·én. Diákkorában a kolozsvári Unitárius Kol· 
légium Kriza János önképzókörének elnökévá válasllolták. 
Gyakran tarton leIolvasásl ifjuko" verseiból. Indulásá,a 
nagy hatással vott anyai nagyapja. az un~árius papköltő. 
akinek nép·nemzeti ve<selése volt a modell. Későbbr lanul
mányai során Vó<ösmarty. Petőli és M'f Ö/Ökségél vallotta 
magáénak. 

Eleime szinte tonáském tMek aló versei: 1924, 1930. 
1936, 1940, majd az 50-es években már egyre csende
sebb len. 

Az 1924-es indulás egyenesen rimbaud·, kőJ!ői hatást 
seltel. Unollirius egyházi ösllöndrjasként Franciaország
ban, a slrassbourgi egyetemen tanu~ 10~ább. Ekkor ismer· 
kedeu meg behatóbban a francia irodalommal. 

Gondolkodtlsara. egyéniségére a szOlóföld 6$ Me szel
lemiséjje halo11 a legmélyebben. Kezdeti köUészelében 
még M'f hatása is érezhető vo~. Azonban hamar rátalAH 
salAt hangjára. IIIye$ Gyula is fe/ligyelt .Alkotó szegény
sag" e. ~ersesköteléfe (1939). A Nyugatban Igy mé~al1a: 
.Van ebben a kis kötetben egy remek, elme al, ami a kö
telé Olyan alakfIsunk. ITWll egy törékeny Oveg8<lény. 
olyan mint egy cirádás taragvány, mint egy mOemlék, dr~· 
gb régIségkereskedő OZletében, Mint vérbeli mllértók, úgy 
lanyazunk a kincsek közön, melyekett,,1 lioommá cs~oIt 
az alkotó szegénység. Félünk. hogy.egyetlen rossz 
mozdulat limlommá zililln;\. kincseinke!. Ugy vigyAzunk. 
hogy SZlni" nem ls roo~gunk, nem is élünk" Ebben a köte· 
tében 20 VerS jelenI meg, és mindez b6ven elegend(! vo~ 
egy lialal kö~6 megismeréséhez. Otthonosan mozgott az 
e'beszél(j kőIIészet és a s.zékety balladAk ~ililgában is. 
SzélceJy ... n~atius ember volt. annak az iljú eldélyi rrónem· 
zedéknek a tagja. aki az erdélyiséget ls úgy szóiaRatja 
meg. ahogy kell, az európai és az egyelemes magyarU.g 
Ulnv~lln. Ebben az '1·10gó. egyelem&$ gondolkodása
ba unitárius neve~elése $egllel1e. Ha llral életm()Vét jelle
mezni akarjuk. Ogy 3 logalommal kisérelhetjOk meg: 
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- racionalista, 
- nepiség 6$ modernSég szimbiózisa. 
- mives kö~ö. 

Az ész és a büba] 
nak kOzdelmé1 llrájában -
az igazságokat. kegyetlen. 
véjjig mindent 

Saiát magát .,kOlOn keréknel(' látja: 
.MIkor Szmellem, kész von a világ: 
tudásomnak ~olt hija. nem az égnek, 
ludatlanságom litIIaton hibát 
0111$, hoItalkesedtek már a vének. 
Sokáig hitetle velE/m valami, 
hogy kOkletés az én megszilletésem: 
az ó viIAgon kijavJlani, 
ami rosszul van, vagy nines jól egészen. 
Hiába. Ep, egész, tökéleles 
a pokol is. a lök! is és az ég is. 
Hadd Járjon a Vi lági Föl(lsleges 
kOlOn ke<ékként elkeringek én is." 
Korán kialakuH világlátásu k6ttó szól ebből hozzánk. P/Óo 

zAjában is az értelem lényét és vi lágosságát ledeZhetjiik 
tO. 

Kö ltészetének másik nagy Ihletője a természet. 
H~e szerint a kozmosz etöl beles:zolnak az emberek sor

sAba. 6$ az emberi tenek is lelidézik a természet félelme
les, vad erőit 

Életm()ve csucsait jelzi .A szabédi hegy alatt'", s .A sza· 
bédi zsoltár", amelyek II balladák atmoszlénlrjal ál3slIják. 
A zso"ár valósIIgos ősi litánia: az emberi é~elmek szent· 
ségel hirdeti, és li5léba emeli a hivatalos egyhéznak. A koz
mos:z és az emberi éleI nagy, egyOnes látomása jefenik 
meg ,A szabadi nagyréten" clmO versében. BraVliros, egy
másba fonódó stróláiva l. kompozlclójtlval remekmüvet al· 
kotott. A népkMészet igen inlenziv haÚlsa éremelő ezek
ben a remekekben. 

Szívesen lordHott az erdelyl román népköl1l1szetb61 Os. 
(Bérél csujogalisok. Zöld levél 1945.) Balladamagvar.llza
talból aZI is sejle1i, hogy igen jól ismerte a páratlanut gez
dag (l(délyl nepkMészetet. Versai nemes rMdernséget 
épp ez aballadás IégkÓf adja. 

ln mllr az éreU k6ttö szól hozz/lnk FedelÍCO Garcia Lorca 
és József Atilla haog~ete"vef. Ugyanaz amodemségbe 



• 

• 

~ ••. ="',.,. ""$0<116 a nép6! l.n6 

problémája vo" 8l értelmiségi le· 
, .• ;;;;;0<18 nem tartods katartikus él/1l/), 

fi" vüg kÖZl harmadiknak 
leli .... Iilzben ég6 cs~lag. 
• magam t6rvény ..... 16. 
magamat emésZl6 k6ftó: 
TIs21V;selllkénl sem woon elszakadni a lalusi éleMI. 
Sza~ éreZle csak Igazoln o"hon magM. 

o...lelrajli vallomása szennt .,A népiesek mozgaiménak 
balwmyél>oz lar1oztam: kOldÖllem mindenfajta mis>:ticlz· 
mus is ~nalista lenogas e/lef1 .• EIs6SO!ban a<: a<délyl 
népi rlÓklcal 111M szorosabb kapcsolatban. az undri"s papi· 
,óval aalén Fe<ena:el és 6ózódi Gy6rggyeL Tudlak egy
másról, é.ertek egymást , rokonlelkak vonak. 

Kölcsönös tisztelel kÖrötte Tamási Aronhoz. levelezett 
Illyés Gyul<lval. Némalh Ulszlóval és Szabó Pállal. 

~~~~J=!~~~~ S=~~::e!~~: aÚ~~~~ 
ge tisztessége es a társadalom igltnye $Zerinl ,áesd ,~ 
(kÖnyvtl\ros. IapszerkoSll6. muzetJmigaz9816. egyetemi 
prolesszOf) . 

Hina. hogya rombolh évei után az uj vll/lg lolmi\lódlisá· 
ban alko16 módon kell .til1 vennie. s a dolgok úgy is lor
málódhalnak. ahogy annak képét ónmagéban kialakftolla . 

t944 uIén a villódasolr bonyoIuft dlalekliUjét egys.zenJb. 
bel, kÖlérlhe1ővel vá.ona fel . 

P'opagandave,seivells n&pél kivénja szolgálni. P8fsze 
nemcsak költői nyetve len szegényes, hanem a kóHói érték 
is, 

Az ótvenes évekbErn 1r1 verseiben Ismét visszalél a vlvó
di\s is. amely szatirikus hangvételbe torkollik. Igazs.igo
sabb ás testvéribb világol akar1 ép~eni. 

Próz6ja .. 6niába hajló, utolsó i,ásaiban pedig az abszur· 
dig jutOl! el, (A rák) 

A nalirikus novel la alt is jelzi, hogy az Iró a közössége 
ntNlIben uól, meri toítja e hibákat és a tévedést Oe nem 

Szabédi László 

Külön kerek 
MIkor szOleIIem, kész volt a vilag; 
tlldásomnak volt hlja, nem az égne!<, 
ludattansagom latlatot1 hibal 
011 is, hol lelkesedtek mar a vének, 

Sokil hitene velem valami, 
hogy kiildetés az én megsziiletésem: 
az ó világon kijavitani, 
ami rosszul van, vagy nincs jól egészen. 

SokiIig iinnepeltem úgy magam 
- tilplálla bOszkeségemet atilzal -, 
mini alkatrészt, melyre szOksége van 
a mindenséget összetartó váznak, 

Országokat bejárlam; ollhon ls 
- liltszatra létlen -, 011 sem Onem reslen, 
belOk 'Jilágaba merOlve is 
a helyemet, a helyemet keresteml 

Hiába. Ep, egész, tökéletes 
a poI(oI is, a Iöld is, és az ég is, 
Hadd jlll}on a villlg! Fölósleges 
kOlón kerékként elkeringek én is. 

eum6iv-' Iordu~ SZ~, hanem csak • tOflUlbolt. 
kal. UloIs6 mOv-. a azelifllrl,lS hang meUen II 0nbI"1a 
hangia ls 'elismerhet6: ~ .. olyan emt>e'kMll "'em aki 1 
vo~ érzéki az embl!'; m"'611191>oz, aki "'pe Gg M nel! 
Ogyének teklnl,ma, s aki ha nem is vll~ a:u. a ~gy= 
embené, a~1 lenni szerelett volna., s ha nehéz élet. 
ben köl6It ls alkut a kOOllm6nyekke1 ""'VIS ~ halA 
kal. amelyekel soha lu nem Iépim: . 'G-

. EZ1 Iota Szenti'mai .I&no5nek az. 50. szOIel~pI rnGItalá. 
sal megkÖszönve. K6ftészelében egyeBen parancsot is. 
meri: a lelkIismeret szavál. Az egyedOI vagyunk Eur6P;;ban 
szemlétele ellen kOzd6t1 egyre tudatosabban ez I'IaIá z1 
meg ~lvészeti kulalása~ is. (Nyelv és ;,oda'Iom, ta....::....~ 
nyak 1956: A lTIitQY8r rilml,lS tormfoi. 1955; A magya, rrYeIV 
6sl6r1énele, kéDral.) 

Vj~9megvMó kOldelésludala, meg nem alkuvó szelleme 
a t&1j9'S ételal ekarta hazugs6gok nélkGI. Unil6rlus székely 
jelleme a lót ~ a rosszal megbékllhete1len e11enlé1nek 
ludt;!: vagy teljeS éleI. vagy leljes 1'Ia1á!: .Csak egészen 
ludom magam adni". 

Eddig megielenl fomO$llbb k6let';: 
Alkotó szegéflység (Verse$kOlet, 1939) 

Veér Anna alszik (novellásk6!et, 194 1) 

Telihold (összegy(i~ö" versek, 1944) 
Válogatott versak (1955) 

VefSUri alesé (1956) 

~~ban K;'antor Lajos nal szerl<esZ1en és válogalot! 
muvel (Versek, mlilordft;'asOk, prózai In'<sok, nyetvésati ta
nulmAnyok). 

.,Enyém ez a IMénelem" eimmel a budapesil Magvel\'! 
kiaoo tisztelgett a koM és (ró emlé~e eII'!tt . 

A IOINIniai magyar Irodalmi élei ÖSSIegy(ijl6tl. verseinek 
.Rózsahulató la" cimíf kötetével emlékezen meg mJletésa 
75. éVIo.dul6j;'aről 1982-ben. Kincseinel< kIaknhés61 és 
k6l<eadásél toly1alnunk kell . Ez mindannyiunk Slent köte· 
lességel 

Meghalni máris 
Ha meg lehetne röviditenem 

Felhős 5ubolCl 

az időt, mi még hiltravan! Hisz annyi 
csillag ragyog az égen - jaj, ha nem 
kellene mindegyiknek nevet adni! 

Ha ál lehetne vaglalni vakon 
az egymést lassan valló éjszakákon, 
s ha~lhoz jussl nem gyilkos kinokon 
szerezni, nem elherdál! iljusagonl 

Ma este elaludni, s reggelig 
végére jimi harminc·negyven évnek, 
almot se lé\Va közben - s még alig 
virrad, s meghalni máris, mint a vének, 

Néhány komoly utolsó pef(: elég 
volna: megáldani szeretteinket, 
s megbocsáini nem tudva voltaképp, 
kikel bánlottunk. s kik bllntol1ak minket. 
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Egyházközségeink életéből 
Változások ' 

a tisztségviselők sorában 

Orbókrn! Sze ... ".I"íÚIyi nona Icl k~""oo eajrullatos le
nlonrlil&ll kQvet.kc~tében. mel~ a m últ évben értesitct
tuk olvMÓinkat. Il Budapesti Egyházközség presbiteriu
mIl. "lD'bangll meghív'~nI Il5tiaz~le~d.:r Bencze M Ió T
Ion piup1ik úr K<inol1l Kö ve nd, Jozsef Jelkésu ne: 
"ute ki a Budapesti EgyhJbköuég Nagy IgNc utcai 
templomába. 

A H6gyes Endre utcai templom és gyülekezet élére i· 
deiglenel jelleggel kinoeve~.t nyert megbízott lelkéni 
mln6s4ben Rá%MÁn)' Csaba pe.!lItszentl6rinci lelkész. 

MikJósi.Vári Katalin , aki sikeresen tette le nagypa-
pi vizsgáját január elsejei haLAllyal k inevexést n~eTt a 
Dunántúli SwrdnyegyMzkozség Pécs, és PolgArd, gy(l
lekueteibe, továbbá II Budapesti Egyhhköuég Nagy 
Ignú utcai templomába .egédlelkéw min6sl!gben. 

Szbz Adrie nne 1998. okl.6ber l-jei hatAllyal kineve-
WS! nyert a Pesl.!!untllírinci Egyházközségbe segédlel
k~8ti minőségben, aual a kikötéssel, hogy uolgálatait 
megosztva Pest.uentlőrincen és a H6gyes Endre uteRi 
t.!mplomokb.an végzi, Ist.!n RldR&a legyen életén és mun
kásságán, 

A Debreceni Egyhá.község t.!endőinek ellRtására, 1<5-
tíszt.!lendő púspök úr Kiss MiM.I)' hódmcz6vásárhelyi 
lelkészt bína meg, beszolgáló lelkWi minőségben, 
addJi, amig a gyule~zet eldönti, hogy milyen formában 
kivánja a lelké$i:; '11"'1 betölt.!ni. 

A Budapesti Egyhli.kö~ség Gálff)' GRbor lemond"'át 
30 évi IUdásos tev~kenység után sajnálattal vette tudo
m"'ul, és helyébe a presbitérium javaslata ~rtelmében a 
Kózgyülés Mikó Gerge ly aty.llinkfiRt vAlftsztotta gond
nokAVR, Ilkioek életére és munkásságára Isten gazdag 
áldását kérjük. IItlkó István h. fol'gondnok vezetésével 
megBIBkult Egyházunk Gazdasági Bizott8llga, mely bi
tottság a.z Egyetemu Egyhá2 gazdasági ügyeit hivatott 
koordin'lni. 

• 
Főtisztelendő Bencze Márton püspök 

köszöntése 80, születésnapján 
1999. februRr 21-én, vasárnap az istentiut.!let kereté

beo kósrontött.!. munkatársi kór Bencze I\Urton püs
pök Urunkat. 

Az istentiszt.!lct keretében R.lliz mRny Cu bA lel ké,~ 
a Ján. 10, 11_11 alapján: ,.Én vagyok a jó pb"tor és a jó 
pAutor ~Ietét adja ft juhokért." _ ismertette u ünnepelt 
egyhizi és egyetl!mes á1dá_ t.!vékenységét.. és kivánt a 
megh!voltak ""v~ben sok boldog születésnapot. A Ma· 
gyaTO,""zági Unitárius Egyhb világi vezet6a4!ge nevében 
Dr. Murvay SRmuel főgondnok, a lelkéukllr nevébeo 
O rbókné Szen t-Iványi Ilona fÓJegyztl mondtak kö
.~"'-

A kóstilntlik után föti.$i:t.!lcndó Bencuo Márton püa· 
pók úr me@lWuönte a szuleto!anapi j6ldvAnsAgokllt ~. 
magát a rtnde~vényt, mel~ megklnálbsal6rt véget ig~n 
mtghitt baráti hangulatban. 
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Gyülekeze ti est a Hőgyes 
Endre utcában 

1999. február 20·An, 81Omb.aton délután 17 órtitól 
meg~itt l:ianejövetelen Vllttünk Tl!szt 1\ HÓlYu Endre 
u«al t.!mplom gyüleketcti tl!nnében. 

Orbókné Szen t-Iv ' n yi Dona egyh.llizi fóJCgytÓ fel_ 
eme16 'hitata, páli megtijuláara hCvt.a (el figyelmünket a 
farsang és a böjt hatAnln. ÁhItatunkat egyházi énekek. 
kel keroWk és azzal vége~tijk, mely alkalommsl .. 
énekvezéri te<!ndőket Vadady V""g hltta el. 

Az áhitatot követően Ha ntz U m Irén bemutatta a 
nemrégiben kiadott é. nagy sikernek lirvendli TOROC
KÓ c. útikönyvét. A uem szép sZ.8vakkal domboritolta 
ki Torockót mint el8Ó60rban unitáriua örO~~t, mely 
nemsokára remé nyeink szerint felkerill a világörö~g 
listájára. Megismerhettiik az elÓ8dásból Torockót .. év
számok tllkTében, II jellegzetes dmereket és jelUpeket 
a népi építénetet, a temeWkertet, az ünnepeket, a no!~ 
viseletet, a vajort. és a Székely·k6 bé~t, mely mógiltt 
napon\.8 kétszer kel fel a nap, tovRbW a10kat a nagy 
embereket, akik fémjelzik Torockó nevét. 

A könyv bemutatásában segédketett .Jancs6 Ad r ien . 
n e, a mindannyiunk által jól ismert. el6adó mi5vés>.n6. 
továbbA ifj. Gergely Felic ián akik a könyvben is meg
tal9!haI.Ó g)'ÖnyÖTÜ vcl'8eket adták el6 múvészi slint.!n. 

Ra'!.m án)' Cs ab a lelkész mint II H6gyes Endre utcai 
gyülekezet megbízott lelkésze zársZ.8vában megköszöntl! 
az iró, könyvet kiadó tanárnőnek Erd~\yt de klllöT>Ö!leo 
Torockót no!pazen'illÍtó kiadványát, ~a további elképtelé· 
seinek megvalósíUsához lsten gawag áldását kérte. 

Köszönetet mondott Jancsó Mrienne előadó mÜv~sz. 
nőnek és ;fj. C<Jrgely F'eliciRnnBk sUlvalatukért, és min· 
tegy záro akkordként elmondta néhai Májay Endre hét 
évig Thnx:kóo szolgáló lelkész egyik csodálatos Torockó
ról irott versét, melya Mvek lelkében relidélte az igazi 
torockói hangulatot. 

Ezek után a lelké,. k~ZÖnet.!t mondott a Csiki és a 
Brock c~"doknak, akik vállalva ft házigaroa nerepet, 
elkészi~ve a finom vll~r1it nagyban houájárultllk gyü
lekezeti utllnk és az ftgapé sikeuhez. 

Merjuk remélni, hogy sok hasonló lelkel ,azdagitó 
gyülekezeti estben leu uszüok az elktivetketendO' id&
bo, 

• 
Ünnepi műsor Pestszentlőrincen 
1999. március "'-én, vasárnap du. 18 Óf'Rtól ünnepelt.! 

• pestsuntlórinci gyülekezet a! 18-18--"" fOTrlldalom és 
szabadságharc ISI éves évfordulójAt. 

Ez 81klllommal KIss T'órék fldikó és Varga Vilmos 
nllgyvár~di nlnmilvészck a F""ye. Eg A/ali c. pódium
mi5sorukal ftdták e16 a tl!mplomunkb.an mecjelent nagy
Hám\! ~rdekl6d6 előtt. 

Az el6adán követ6en Felber Gabriella opersénekes
nő egyházi énekeket adott el6 orgonaklsérett.!1. 

Az eIÓlld'st, mely kivívta mindenki t.!tszését, a,gape 
követte a c;yIIlekeutí teremben. 

Onneplélúnk ez alkalommal is nagyon szép erkölcsi 
~8 anyagi sikerrel zárult, amit e.\!1Oo is hálával köazö. 
nunk mrgs Uszlvev6knek. 



Egyházközségeink életéből 

"Végvári tudósítás" 
II GyM UniUrius EoyMzkOzs~g . életében me9határo

lÓ eseméllYnek blzonyu~ az 1998. éV~ slePtem~ri osszeteu 
rend~zvi!ny. II r.ldi6 rÖQzltene az 6szi Mlaad6 IstenllSllele
tel amet,' eOY keresztel6vel egi!szult ki. lU 1848-49. évi lor
,adatom é$ szabadságharc emlikére föliSlIelendó. Orbóko.é 
Szenl-lrin1' Ilona ~1tal lelavalott harang. ami QboUl t 
Gyula l\ajdúszo!)oszt61 hiv~nk ,adományozott. nemc~k a 
györi Mgyadt 6SZi ég kékjét torte ál. hanem mellslOlall. 
vissz!Yngra talált az emberek ~elkében~. Az O~!I m~n.den 
részi!b61 összeseregle tt uniláuusok Iegld/lsebbJtI életulluk
r61 unllárius múllukr61 ts JelenOkrlll. helytállásnil cserélték 
ki ~ölVellen gondolataikat. "Eppur si mOI/OJt!" 

II mimIannyiunkért. jöv(lnkén ~enoő harang rejtett el/l
kel mozg6slIYa al egyiivétartoz.1s tudata! acélolYa késztette 
a hiveke!. Mgy az istentiszteleti lehetllségekkel. amit az év 
folyarmn Gyllrblll biztosítoItunk, mint hiterösltll alkalmakkal 
élni tudja/lak. 

Ennek a lázas büYÖletnek jegyében nagy létszámu részt
vevllkkel zajlottak az istentiszteletek az egész ösz fOlyamán. 
Tata. Tatabanya. Pápa. Sopron. Szombathely, Györ és kör
nyéke unitárius hí~ei nagy örömmel űdvözött!!k a hosszú 
évek sor3 után elöszőr körvonalazódó lehe tőségeket. 

Ezt a lendületet szeretnénk megtapasztalni és tovább 10' 
kozni az 1999 esztendllben is. A híveket körlevelek útján 
tájékoztaltuk a programOKról. Az ország unitáriusainak, iliet
ve az Unitárius Élet ol~asóinak szele teltel ajánljuk ligyelmé
be ünnepi alkalmainkat - húsvét, aoyáknapja. punkősd . Is· 
ten tisztelete inket GyClrben a Szittya u, 2 szám alatti leltijitott 
ingallanunkban tanjuk, vasárnap de. 10, azaz tiz ólai kezdet
tel. amelyre szereteltel hívunk és várunk minden kedves ér
deklődöt. 

Minden évben sikerült nagyszabású rendezvényeket is 
meg5zervezni. ;c.------- ----' 

1999-ben lúnius fHn 
de. tiz órai hzdettel kon
lirmiciós iinn!p~tvt , kon· 
lirmandu$ laljlkozót szer-

A szDIgilatol Ol. 
erdtlvl püs· 
O~tut'n ill 
OunhtUlon 

.gy 
betiil. Alt 

a keni telltett 
asztalok me1t~ virunk min· 
denkit, h a Dávid Felenc 
E~ylet ünnepl müsor~ban 
is gyönyörködhetünk. 

Al. 1992·ben önálló· 
sult e~yMZ1<özség eredmé
nyei biztatO eiOjelei az egye· 
temes unitarizmus megma· 
rad~s~nak és lejlMésének 
Eszaknyugat Magyarország 
egész terUletén. 

S. Gy. M. 

A beregi unitárius 
cigánymisszió 

E.red~nénye~ne~ I1mtatkozoll nz 68zi Or$~ÓIJ03 
Uli/tónus lfil's(Í1J1 KOll{ercncio V6Báro,,'lOményban 
(!998. s~ept~mber 1S-?!O.), ahol a r~ téma a beregi 
e'gánynl1ssz,ó, a beregi unitárins cigány$l\ggal való 
ismerkedés volt. 

A pestiek delegáciÓja mellett szép számmal ér. 
keztek nnitárins fiatalok Erdólyb61 is. 

Az. arnnyoSllpáti Botozs Ferenc IkrelJ; Nt'p{öis/uJ. 
ln Wúsán tett látogatás éli az izgalmnIl vetélkedll 
mellett n találkozó réutvevói ellátogattak a vásá_ 
rosnaményi cig-inysorra is, ahol elbeszélgettek u 
uuitárius cigánycsaládokknl. 

Miudez jó hatással volt II BUN IK cigtlny liatalja_ 
ira, mert tovább kivántak lépni. A bcregi unitárius 
cigánylia\.(llok bss7.efogásli ra ez év ja1\uátjábnn 
megalakították a Balázs FerellC Bcregl Ifjúsági Ci· 
gáll)'cgj'lelet Váaárosnamén)'b~n . Háromfős vezető. 
séget választottak. Az. elnök I.nkntos Jonre és a 
t.itkár Rózsa Sándor lett. 

Programjukban szerepel a bibtiaismeret, zSQltá
rak tanulása és egy erdélyi kirándulás ia . 

Jó lenne, ha egyházunk vezetése is felfigyeinc a 
beregi unitárius cigányság életére, és felknrolná 
azt a törekvésüket, hogy imaház!!t éli gyülekezeti 
termet építsenek n vásárosnaményi Kraszna utcá· 
ban ti cigánysoron, 

Jón; Jenll 
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Tudósítások, hírek 
A Bibliatársulat közgyűlése 

A Magyar B,bila/(irslllol 1999. március ,-j!! .. 14 
eimkor lilU,cpi közgyalést UlI1ott. mcly alkalom· 
mal ro román és II szlovák bibliatársulatok elnöke; 
II test"éTi egyiIU,mlködé! eredményeképpen bcmu
tatták II kétnyelvíl Újszövetségeket. 

Az ünnepi kbzgylllést ))" , Ha rmati Bé la evan
g.<1ikuB ptispók nyitoUa meg áhft'lltnl, majd :t Ma· 
gy.n BiblialársuJnt nevében udvözi;llte II "cndége
ket. továbbá oromét rejnie ki "felett. hogy II baráti 
egyuumlikodés kovetkeuében lsten ~gilségével 
lélrejohetett egyszerre két kétnyelvfi UjswvetOOg 
kiadása _____ -.J 

Danl3schin Corllvu Severinen- r 
nul II románini Feleke:mtközi Bib· 
lintál"$u[al nevében, CÖŐ1. Be rtnla " 
II Szlovák Bibliatársulat nevében, 
majd ft.. lUilIe r Milloy lelké$z szólt 
11 BibJiatársuk' lOk Világszövetsége 
nevében. mindh:\nnan udvózólve a 
nngyszerG egyut!miíködést . mely bi
zonyság a testvő ri szeretetre 
és egyetértésre. 

A két kiadás főleg a vegyes házas
ságokban élo5kel szolgálja. amelynek 
segit-'légével minden csa ládtag meg
érti saját anyanyelvén Isten igéjét. 
továbbá azoka t a keresztényeket, 
akik egy ismert és többször előfordu
ló textus ala "ján a szlovák- magyo r, 
vagy román- magyar nyelvet szeret
nék els:lj:\litani. 

A Biblia-tánmlatok hiUel 

, 
és a népek kOlOtti 
kialakul6.sához . 

• 
Kányádi-est 

1999. máreius l-én a ellen-
gery 15. uálll ala tt i 
újoanan . Székely 
Házban. Sándo .... 
estet 

A találkozón reszt vevő 
Rá-':nlány Csabn ŐS ifj. 
Bencze MMton K:\nylldi 
S:indor afiát vaClKlra'neghl
vásban részcsi\.(!uék, mely 
meleg b.náti hangulatban 
zajlott. 

lláz m liny C."b .. 
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50 éves 
a Berlini UnitóriU8 Gyiilehezet 

Kissé megkés~e ~aptu~ a beszAmolót NémelO .. ;to\gból 
mel)' arról ad h,rt. hogy a Berlini UnMrius GYÚIe~ez'; 
t 998. október \ \ -én nnnepette m&gala~uIAsának t61 mU
zados jubileumA!. 

Az. ünnepl istenti~elelen a szolgi\.liItot Mlrtln Sch.ö
(Se'. a gyúle~ezet vezetője és Line Gould U"$fj)OOI~ lel
kész végezte. 

Szivből ~ra~ulillunk a .neves esemény alkatm/lból. és 
berlino testlle<e,nk munkiiiara lsten illdtl.sát kérjiik . 

B. F. 

, 



A Te r emtés koronája 
Eual II eimmel rendeztek 18151a tudoményos kon

ferenclAl az ember szannazasflról mflrclUS 12·én II 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 

Az el6adók és felkért hozzl!szólók II köveIkezók 
voltak: 

Michael A. Cremo ludoménylönénész, USA. 
Bhaklivedanla Instiluta. 

Szenlpétery Peler teol6gus. Evangélikus Hinudo-
mtinyi Egyetem, 

Jeszenszky Ferenc fizikus, 
SJttel Csaba kulatóorvoS. 
A Konferencián megszólal6k kölönböző világnézeti 

alapon á:lltak, ám abban egyetérlenek, hogy az evo
lucióelmélet nem tekinthető bizonyllonnak. Ezl II 
meggy6zödésOket az alábbi nyilatkozatban fogai
manák meg. melyel szándékukban an minél 
több érintettnek eljuttatni. A hallglltóságból százha.
mlncan alairásukkal jelezték, hogy egyetértenek II 
Nyilatkozatban foglaltakka1. 

I. Noha az elmúli 140 évben a tudományos kuta
tás óriási szellemi és fizikai energiát forditoll az eva
lucióelmélet megalapozására. meg kell állaprtanunk, 
hogy mind ez ideig nem sikerOlI olyan evolúcióelmé
/etet kidolgozni, amely megfelelne egy tudományos 
elmé/et ludományelméletileg érvényes krilériumai
nak. 561, az evolúcióe/méletek olyan fellélelezéseket 
tartalmaznak, amelyek ellentéIben vannak átfogó tu
domanyos diszciplinák (termodinamika, informatika 
stb.) alapvetö téle/eivel. 

2. Az evoJúcióelmelet ke/ló megalapozollságának 
hianya már e/s6 magje/enese ó/a számos kritikát vá/
/011 ki. KO/OOdsen az utóbbi években szaporodlak 
meg azok a publik3ciók, amelyek - vé/eményOnk 
szerint megalapozott - kritika val illetik az evolúcióe/
méle/ekel, 

3. Az evolúciós teóriak kove/kezetesen ragaszkod
nak a módszertani materializmushoz - vagyis ahhoz 
az e/d/el/evéshez. miszerint a vi/ágban minden jelen· 

ség megmagyarázható a ma IS érvényes /armészeti 
törvények szerint -. kizérva egy fels6bb intelligencia 
Ié/ezésének és mOk6désének fehe t6se9ét. 

. 4 . Ilyen k6rilfmények kw6tf id6szertJtfennek tekin/_ 
JOk, hogy mindezeke/a fejleményeket/igye/men k(VOI 
hagyva az evolqcidelméfelel mint tudományosan .Iga. 
zolt ./ényt mu/a/Jak be az ok/a /as minden szin/jén. VB
la"!~n/ a tudományos ismeretterjesztésben. Hely/ale
n!/Juk. hogy e fórumokon nem mU/aljak be ez evolú. 
clÓSlmé!ellel s~emben felvelhe/d kritikai megallapfIB_ 
sokat. Ugy larlJuk, hogy egy bizonyitatlen leória k/za. 
rólagos ok/a/asa sérli a vi/8gnézeti semlegesség 
elvé/. 

5. KérjOk ezért 8Z oktatásban. a lan/ervek kidolgo_ 
zásában és 8Z ismerellerjesztésben do/gozó szak
embereket és tanárokat, hogy az evOWcióelméle. 
te~e/ a felve/ell. tudományosan megalapozott kriti
kai szempon/okkal és a/lemaliv magyarázalokkal 
egyOlI mutassák be. 

t997 novemberében Jetent meg RIchard l. 
Thompson-Mlchael A. Cremo szerzöparos világ. 
szerte nagy vihart kavart kőnyve • .Az emberi faj rej/é
Iyes erede/e" etmmel. A szerzők az ún. "eltitkol!" ré· 
gészeti leletek feltéréséval szeretnék bizonyitani, 
hogy a darwini elméleltel szemben, az ember és az 
emberszabású majom párhuzamosan lejlödötl ki. 

Mint minden lelfedezésben. ezen is tudósok ezrei 
vitatkoznak ma is. pro és kontra érveket fel hozva. 

Az elmúlt szaz év óriési tudományos Ielledezései 
következIében meghaladottá vall pl. az euklidészJ 
geometria. Newton a~iórná i. sőt Einslein relativit/is
elmélete is a kvantumfizika lelledezésével. Minden· 
esetre a könyv érdekes. meghökkentő. sőt szinte for
radalmian ellentmond eddigi iskolai tanuImanyaink
nak. Lehet, hogy pár évtized múlva újat tanulunk az 
ember eredetéröl? 

Bencze Jo'raneiska 

Vallásos szolgálat a Ferihegyi Repülőtéren 
Mqyal'OJ'l~ nemzctköli repül6teren három évvel 

ezelőtt rendsurel'létték II lelkipáutori uolglilMtol IlZ ,. 

es tenninálon. A kcnelműl tblln történt b6vft.1! sonln 
ezen I t.1l'f!n i. örömteli fejleszt.1are kerillt tIlr : U új 2JB 
tennin~1 ~pületének galéria uin~n 30 ul6- éa ugyan· 
ennyi '-1l6hellyel rendelkező ök""" " ik .. , kdpoll/o nyilt 
.Dona nobia pllct!m" (Adj nekünk bék~l) elnevczéuel. A 
megnyitAs M modern létesitmény ~tIIdá8~nak idŐpontJá
ra esett (1998. XII. 7.). amikor org<lnaaw fogadta HZ át
adhi ünne pS4!gre érkezett dfszvcndéllCkct. köztük Se_ 
regé ly lat"'-n egri érseket. Schweitzer J6zacf főrAb. 
b,t vlll~nlint a református és evangélikus püspököt. Az. 
tgyhh, méltóllAgok oilv id imákkal áldottAk nocg az új 
kápolnAt~. Ul.llsfe'llaJmi épuletet. 

I':gyeltiro ketten _ dr. Varj ú lm..., római katolikus é, 
KroI lznll' . And~" refonnoitu. lelkész _ kftpl.llk megbl. 
Ul.Út" h,télet, awlgálatnl.: 98 kanlaonyán m~r mind. 

ketten LartotLak miséI., illetve istent.inteletet. A tovAb· 
biakban II válLakoW Iwlgdllltok rendje a kÖVetkem: 

_ VllSárnllpoken du. 16 órakor lzentmi...tk vagy pro
tesulns istentiuteletek; 

_ Hétköznapokon ft kápol na mcllctt.i irodában kedden 
és pénteken 11_17 óráig ft re fO)rmátu!. csütllrtökön 9-12 
óra kllzl>tt a klltoli kus Iclk~,z várja 8z érdekl6dtiket. 

A kápolna egyébként folyanultOlllln nyitvII áll . 
A magyarorsdgi történelmi egyházak megelégedésse l 

nyUI.-u\zhntJllk "- ferihegyi kApoina létroho,ásAt, mely"
nyugalmllt, Ahl!.ntot korell6knck (és ncmcSIlk II .arAn. 
dokc$Oportoknakl klnAI meghi tt, csöndc~ helyet: A kA. 
polna mAris bekapcsolódott II nemzetköZ! vér~c"ngé.be 
UZAI. hogy I'~ntorai rentvetl.ck II nemzetköZl repü llit.e· 
.ck lelkészeinek _ VAtikáni , ... ""ezésben - f. év február 
23-25. k~t Bud,pUl.I!n thrtolt kengrellSzuSlin. 

Dr. Lőrincz Emő 
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HALOTTAINK 

OR. KÁLNOKI KIS GÉZA 
(1908-1998) 

1999. január 20-án Idsl:rtük 
helyeZtuk őrök nyugalomra Dr. 
Geza testvérünket a KJspesU 
életének 90. évében adta vlsSJ'.a l 
Jének. A sokunk szamára kedves Géza bácsi Itt 
született Budapesten. szűle] második gyerme
keként. cs Itt élle le tartalmas életet. de soha 
nem tudott ErdeJy nel kül elni. ahonnan szülei 
költöz!ek át Magyarországra. és ahonnan. 
amint azt előneve ls mutatja. GéZa bácsI szar
maztatta magát. 

É:vUzedeken át volt egyházközségCtnk aktív 
tagja es elöljárója ls. Presbiter. majd tiszteletbeli 
presbiter. fötanács] tag ts mini levellaros vég
zeit a budapesti egyházközségben érdeml mun
káL E?..enkivill hosszu Időn keresztül vezette a 
blbliaórákaL és tartott nem egyszer sokak meg
elegedésére ahitatot és evangellzáclót. 

Külföldi unitarIusokkai ls intenzív kapcsola
tot tartott: személyes barátja volt Carl Scovel 
bostonI lelkésznek. a Királyi Kápolna vC'<:etö lel
keszének. aki Editke unokáját is keresztelte. 

JogI és államtudomány1 dr. volt. és életműve 
eH~merésekénl tavaly novemberben megkapta a 
gyemánt dlplomát. Ekkor már súlyos betegen 
kórházban volt. ezert sttmélyesen nem vehette 
át a kItüntetést. de nagyon örvendett az évtize
deken keresztiil végzett munkája ellsmerése
ncl<. 

Kálnoki Kis Geza belso emberének klalakitá
saban sziklára épített: mlndvegtg a munkás ev
tlzedek alatt. Neveltetése ls olyan volt. amely az 
aHandót. a swlidat. a viharállót kereste. Sok tá
lentummal megáldott ember volt. irása tul a 
nyolcvanadik eleteven ls kalligráfia: rajza! és 
festmenyei - amit szabadidejeben előszeretettel 
gyakorolt - finom metszesek. Elméleti Ismerete 
közel volt ahhoz. amit egy szóban klf'<leznl talán 
így lehet: enc!klopedlkus. Egyszóval Istenkereső 
ember volt. A VIgasztalás Igelt Kászoni J6zsef 
lelkesz hlrdelte hozzatartozól és a Jelenlevő egy
hazkó7.segt tagok szamara a 2 Tim 4.6-8 alap
ján. lsten veled Gé7.a bácsi! Emléked örökre 
megmarad. 

li. J. 

DR. LŐRINCZ DÁNIEL 

Dr. Uirlncz Daniel 1999. január 7-én. életé
nek 77 évében. tiirelemmel viselt belegseg utan 
MarosvásárhelyI elhunyt. Temetése Január 9-én 
voll, unitatius szertartás szerint a Marosvasar
hely1 Katolikus temetőben. 

Dr. Lőrincz Daniel a hHköznapl emberek or
vosa volt. lmmar csak - volt. 

E1s6 iz.11omása - a korondi szülöl ház és a fa
luközösség Iskolája - nemcsak a munka meg
becsiilésének lllendöségevel tatisznyálta fel. 
hanem állandó. következetes és maradéktalan 
elvégzésének kötelességével is. 

Második állomása a székelykeresztúr1 gtmna
zlum voll. Az erdélyi unitátiusoknak mIndössze 
két gtmnazluma volt. a koloz-svari meg a szé
kelykeresztUri. Egyik sem türhelle aselejtet. 
Onnan kapott buzdítást: felekezeti hovatartozá
sa kristá!lyá nemesedett helytállásra. 

Harmadik állomásá! ő ls amolyan átszálló
helynek számíthatta: érettségi után köziról ér
deklődése vonzotta .Pestre. Egyetemi tanulmá
nyokra ls gondolt. Igy került a Hőgyes Endre 
utcai UnItárius MIsszIó-házba. Közben számba 
vette a kllelepedelt korondIakat ls. akárcsak 
difIkkorában a falu mú.ltjM és környéket. 
Onnan szemléLte a<\ akkori magyar Babylont. 
mig végűl ls a medtc1nánál kötött kt. De elJutotl 
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az emlékezetes Balatonszárszóra. Meg is járta 
Szabó Dezsővel. 

HábolÍtS eseményeK kővet.keztek. NélkiilÖ'<:és
sel. HányatottsággaJ. Majd a budapesti olVosl 
egyetemen megkezdett tanulmányokkal. Végül 
hazatcrl. 

A marosuá.súrhelyf egyetemi évekJelenrelléK a 
n.egyedik stációi. Az Erdely fővarosából kltudott, 
Marosvásárhelyt meghú.zódott magyar tannyel
vii OIVOS! és gyógyszerészeti Inti:?..et valamit át
mentett az egykori Univerzitás hagyományalböl. 
Azt a szemléletet, hogy az orvos pedig legyen 
közéleti tényező. Olvasott. müvelt. gondolkodni 
tudó erteJmlségt. aklnek hivatása ellátásához a 
tájékozottság és az emberség egyaránt nélkiilöz
hetetlen. 

A háborüs eveket követett letisztulás gyer
mektábort olVosl swlgálattal. videkl körorvosi 
müködesseJ. belklinikai gyakornoksággal esl
szolódoll. majd - Immar BJú hflzasként - a cu
korgyári üzemi orvosi rendelőt kapta, hogy azt 
kellő tartalommal töltse meg. 

Ha a megbetegedett alkalmazott megkérte, ő 
./:gy füst alatt" a felcseget is megvIzsgálta. Meg. 
ha kellett. az édesapját. gyermekét. a sógor
asszonyát ls. igy vált családok bIzalmasává. 8a
JaIk ludójává. A betegségek és <;saládt gondok 
ápolójává. 

- _ .. _--_ ••. _-



I 

, 

~:z mn nuk " ml'lIt. Nem mesc. e~ 11<:'" Ilnek
doltl: korIOr!""" et. 

MlIlIha Abel bizakodó lehelete l<::gylntel1e 
,"(lIna tllq!: bctej.!"elnek arcát: a bajban ls tini 
ak tm\!It. OI7.onyárn ezer! IcU n rtl vnros lörlncz_ 
dnnijn. A beccnev ugyanIs a tn/"lladnlom t rtek
,télete: htlköznapl klvalóSaj.!"alnak cv.el szol~ál
tnt olYII" kllünlet~t. amilyent okkal. ok ntlkm 

a hlldvC"4erek 'nellere ~oklak laznl. Azt re"d_ 
szerl~ll ~ Oldökll:s jutnlnu'lul ndjnk: emez em
bersegből mgad az t rdemcsTe. 

Ady Endro!:n nevelkedett USrlncz Oanl. Most 
éTkezett el a mcgbtktlts Ideje. HIszen az orvos 
sem több. sem kevesebb: halnndó. Vngyls: 
ember. 

hn~h Ernö 

KIS BAGOLY REZSÖNE 
sz. Vas Ilona 
(1914- 1999) 

Az örök éleI hitének reményeben. Sl.omoril 
s:t.ivvcl búesüzlalla Orbókné Szent-Ivinyi 
Uon. IOjegyzó. 1999. március 28-nil . a Nagy 
ignnc utcai templomban Kis Bagoly RC7.s6nl:. 51(. 

Vas Ilona leslverunket. 

IIn. nhogy mindannyian neveztük 1914. 
llUljUS 25-én született Budapestcn. mlndkct 
tigon ősi erdélyt. Sll1!cnfalvl unitárius családok 
leszarnmzottjaként. Edesapja az l. vllaghaború
bnn. az elsők kO~.ött veS7.telle clet?::l. igy lia mór 
nem ls Ismerhette ől. Édesanyja nevelle. áldoza
lo.~ szerel elte!. unitárius nevelőapjaval. Bclo
"áry IstvánnnI eg)'ÜLt. 

ApolónŐkl:nl. assziSl(tenskent vegzett. mllJd a 
Bnmn}'a meJtl'el Boly k07..sé~be kerul!. nőver
nek. Oll ismerkedett meg Schmidt GUSl(lav er
dÖmé"mökkel. akivel há7.assagol kötöttek. Az 
Úristen <:<:t a hfu<.asságot két szerető gyermek
kel. Judittal ts Gáborral áldotta me~ . 

• 
Prof. CZINE MIHALY 

(1929-1999) 

Súlyos veszteség erte a magyar protestáns 
társadalmat: e lhunyt C7.lne Mihály IrodalomtOr
lenl/:sz proresszor. a Dunamelltkl Rerormatus 
Ero-házkerület 8 {:ven át volt rogondnoka. 

Hivelnk jól Ismerték. tiszteltek ts szerettek. 
hIszen több alkalommal ls tartati Igen erdekes 
ts értékes előadflst - elsősorban peslszenlUSrin· 
cl gyOlekC"tetOnkben - az erdl:lyI. s nzon belül 
az unitárius Irodalomról. Óriási Ismeretanyagán 
túlmenöcn az a s~cllem ragadIa meg hallgatóit. 
amely sugár4011 belőle. MindIg derÜs. mosoly
gós leklnlclcn a mennyei boldogság. II l'.soltáros 
ökumené 1l1krOl'Móll. 

Emléke legyen nldolt! Beke poraI ra. 

Dr. Nyired; S~Rbo"::. 

Masodlk Ferje, Kis Bagoly RC7.s6 halála után. 
1957-ben költözött rel tdesunyjához Budapest_ 
Te. Ettől ke:7.dve lelt okUv tagJa a Nagy Ignae 
utcai gyfi\eke'4etnek. Nyugdijaztatása után Fe
rencz Józser püspOk. majd Huszti János lelktsz 
melleu. hos5I(ú evtl7.edeken át mInI önkentes 
vUagt a1kalmazOIl - később szereny berezl/:s 
mellett - vége'.:te egyhw.unk adminIsztrativ 
OgyeiL 

Lelkes. elkötelezett unltárlus hivő asszony 
volt földi elettben . Opllmlsta eletfelfogása. pozi
tiv gondolkodásn. az emberekkel vnló jó kapcso
latteremtése. mosolya. szeretete Itt marad em
lekkl:nt velünk. 

Emléket tegye áldottá o Mindenható. s veze
relje drága lelkt t az ö rökkb,al6ság utjánl 

Drbókn6 Szent.lvoinyi Uona 

BALÁZS MÁRlA 
76 éves 

DR. IMRE LAZARNt 
Biró Zsms.nna 93 éves 

BÖLÖNI DEZSO 
87 éve. 

MAJOR ISTvAN 
76 éves 

GYÖRGY ENDRtNt 
Csomafáy J1dJk6 54 éves 

LÁSZLÓ DOMOKOS 
86 éves 

KUTOR ZOLTANNt 
Kovács Ilona 87 éves 

oRBÁN ISTVÁNNt 
Molnár Zsuzsanna 78 éves 

DANDÓCZI DOMOKOS 
76 éves 

tsten adjon csöndes plhe,,~t eltá.'·02ott lest
vereInknek. lelküknek örök udvOsseget. a hát
ramaradott gyászolóknak pedig ,~gaS7.lalást. 

UNITÁRIUS gLE'l' 27 



Köszönetnyilvánítás 

EgytuI.tunk nevében hAlAsan kös.zönjOk özv, dr, 
Suntgyörgyl Fe-rencné, katolikUS testvérunk egy
millió forinlos adomimyAt, melyet 1999_ lebNillr 4-én 
nyujlott At Qrbókné Szent -Ivényi IIon3 16jegyz6nek a 
pOspöki hivatalban. 

Az adoményozólevél alapj.lln, a nemes lelkO ado
mérI}' egyetemes egyházi célokat szolgál. A drága 
özvegy elhunyt lérjének, dr, Szenlgy6rgyl Ferenc
nek áll/ton öröl<; emlékei ezzel. 

Dr, SzentgyÖl'gyi Ferel'lC már Magyarországon 
szülelett , édesapja e toaoool tragédia után jött Buda
pesire Nagyszebenböl, ahol orvos voll. Dr. Szent
györgyi Ferenc fogas.z doktoralust szerzen, életében 
's áldozalos unitArius h/vOnk volt, egészen 1998. 
március l -jén bekövelkezen halálaig. A temelési 
szertartást Qrbókné Szent-Iványi Ilona végezte 1996. 
éprilis 6-án a Kerepesi Uti Temetőben_ 

Dr. Szentgyörgyi Ferenc betegágyán, a kórházi in
tenz/v osztályon kérte meg szeretö feleségét, hogy 
halA/a ulM az unitárius anyaszentegyházról is emlé
kezzék meg, s özvegye nemeslelküen teljesftene 
férje szóbeli kivánsAgát. 

Elhunyt unitárius testvérünk lelke már az örök élet 
mezején van együtt a Mindenhatóval , emléke legyen 
öröl<; példa előttOnk, s legyen örökké áldon! 

Orbókné Szent.lván)'i Ilona 

Unitáriusok és univerzalisták 
nemzetközi találkozója 

]999. mlljus 4_II. köwtt kerül sor BalatQnf<Jldyáron 
n Uni/dril" Un;WfZnli3ták NemzetkIn; raudcsdllak 
KOlgy';lUI~. (Angol ne"én: ll>; ]CUU International 
Council for Unitarian Uni"ersalists..) 

A Nemzetköz; Tanács hazzAvcWleges pontoosággal ez
ellill 3-1 évvel alakult sz USA-ban, Mutadmsetta ál 
lamban, nem mes.51.e Boston vArosálól . Tftgjai kÖZl! IIOrol · 
haló a villli több álla ma. ahol uniUlriullOk vagy urutári
us-univcl"Ullisták élnek, mint pl. Egyesült Államok, Ka
naua, Anglia, dél-li.uiai országok kó!iíl: Fülöp-szigetek. 
Sri Lanka Itb. Nyugat-EuTÓpa or&.ul.gai közül Németor
, zlli, SpanyolorszAg, Finnor$1:ág, és végűl de nem utolsó 
sorban ott vI\n npk AZ erdélyi, magyaroruAgi. lengyelor
~z.4.gi, csellonwigi unitáriusok ia. 

':é':':~~':a delegáltak ,. mcgfigyelGk iB s relllOrolt 
. BudapeSlen lesz II találkozó 

irá_ 

M~u. Ii"'n tovább utaznak II reaz1vcyGk Erd~lybe 
ahol t8_'ig tartózkodnak. ~t követően \ljb61 Buda""s~ 
re érku'.'ek, hogy ut jukat Csehországb", prága városA
b~ ,,'ny'4ák. Itt két-három napig tartózkodnak mlljd II 
kuldnttek, ahonnan Némcto.-.ugba Weimar városába 
mennek ~ rövid iMre. ahol a köu:1 egy h6tl11lK* ren
dezvény v~g~t ér mllJd. Ren,~ljilk hrveink éB lellWucink 
""lO' rus>énck is len majd lchcWsége találkozni ft Nem
""tltóz, TanáC! ta&jaival-képviael61vel. 

28 UNITÁRIUS ~LET 

Az UNI K programja 

Április lI .én , délután 17 6rakor költé$Ultnapi 
ifjúsági áhI tatra hCvlak benneteket a N$gy Ignác 
utcába. 

Április 16-18" tokaji vbitóra, Ková<!8 Leven
te vezetéséveL 

Indulás: 16-án 15.30-kor a Keleti Pé1yaudYamR 
Váltó- és vízáll6 ruha s zükséges, kb. 3500 FtIfö. 
Szál lásfoglalás mia tt a már megadott s1.ámon je
lentkezz Kovác, Leventénél! 

Április i Filmklub, 22-én , csütörtökön délután 18 
órakor Bódy Gábor:,.A kutya éj i d a la" c_ filmet 
fogjuk látni és pfÓbáljuk é rtelmezni . 

Április 25-én, délután 17 órakor UNlK-közgyil_ 
lés lesz a Nagy Ignác utcában_ Kérlek jelentkezz 
Miklósi-Vári Katinkánál II 311-3094 vagy II 312-
0190 telcfonszámon. 

Ötleteid, kri t ikád sz ívesen hallgatjuk találkozá
sainkat követően, vagy II fenti s zámokon! 

Várlak benneteket! 

I\oli któsi-Vari Katalin 

Folylatódik a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat Szociális Asszisztens Képzése 

A M~gy~r Ökumenikus Szereletszolg:il~l idin is folyl~l
j~ kétéves. köZ<';pfokú szoci.1lis assziutens képU.~!, első
sorban az egyhlizi ts Yilági szoc iális intézményekben dol
gozók szám~ra_ Döntését az imézményck felót érkew igé
nyek és :lZ elmúlt évben beindíto1! képzés sikeres5tge in
do~oljn, A tanfolyam célja. hogy n hallgatók szakk"pzen. 
sZ<';les ismerctanyaggal és smmos lerOletcn felhasználható 
tudással rendelkez6 Szakemberekl;;é v.1lj~nak. Vo!gzcnsé
gük a13pján ,mami és nem ~l1ami szociális intézményekben 
cgymánl viIIInIhatnak munk.1!. A képzt!s aJ: egyházi ts yilá
gi intézményekben mutotkozó sznkemberhi5ny _ amely az 
utóbbi időben az intézményeket érint6 jogsZ<lb:llyi yáltod
.wk következtében még súlyO!<Obb.1 vált - megoldásAban 
nyujt segftstget. 

A Magy~r Öku menikus Szeretetszolgálat 1999_ fcbru.ir 
26-'n pl\nteken 10 órakor ;ndítoua ol'$zágos s~intü SIO
ciúl is Assziszten_ képzó tanfolyamiir. A rbmvev6k száma 
20 f6. Hclyufn: 1138 Budapest , Turbina u_ 2-4, 

Megnyu6jiib.>n dr. Bodn'r Ákos. a M:tt:y:rr Ökumeni
kus Szcn:telSzolgdlat Igazgató T::m:ksán:>k tagja külön ki
emelte: 

A képzés különlegessége. hogy a Szen:klSzoJg:1lat _:lZ 

ok tatás SOr.In _ nagy hangsúlyt fektet a szakmai felkészítés 
és U hit béli elkötelezettség ö.«zehangolására, En"e~ kő
Jwnhe\öcn a vtgzel1 Ilallgatók k~pesek lesznek megold""i 
w:okat a problémiikat és ~onfl,klu50ht. melyek a munla
terüle1ükön tapaszllllbató nagy fluktu;iciót. szal:emben cl
vándorlást oko~mk . 

A t""folyom létrejöutl 3 Népjóltti M,", s.z,~rium támo
gatja_ 
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