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Ahol az Úrnak Lelke, 
ott a szabadság 

"Adjunk hálát az erős Istennek, 
Mennynek és földnek teremtőjének , 
Teremtmények bölcs gondviselőjének 
S éHetőjének . ~ 

- írja egy XVI . sz. régi egyházi énekünk. Egyhá
zunk ünnepei rendjén a három keresztény ünnep 
mellett, kiemelkedik a szeptember utolsó vasárnap
ján tartott őszi hálaadás ünnepe. 

Az ünnep kialakulásában szerepel játszott egyfajta 
népi vallásosság , mely összel a terménybetakar~ás 
után kOlön ünnepkOrben adott hátát az aldásért. A ta
vaszi veléstöl az őszi aratásig, szOretig, mennyi fá
radságos munkával lelt a nap, mennyi fohász , 
mennyi imádság kísérte az emberek életét. Hitük és 
reménységük jelen volt a hétköznapokban is. És 
nem feledkeztek meg megköszönni az isteni gondvi
selést, az áldást. 

Pedig általában elfelejtkezünk a háláról. Arról, 
hogy mindannyian adósok vagyunk. Adósai Istennek, 
mennyei Atyánknak. Az Oszi hálaadás ünnepe épp 
erre emlékeztet minket. 

Imádságainkban sokkal többször kérünk mint 
ahányszor hálát adunk. Örülünk, ha tul vagyu~k egy 
~~sszabb betegségen, életünk egy-egy nehezebb 
Időszakán , és mégis a hálára, a köszönömre már 
nem ~utja erönkből, nem érezzük a lelki késztetettsé
get. ~Italában ugy érezzük, ha felhök tornyosodnak 
lelettunk, hogy ártatlanul büntet minket az Urlsten. A 
gondo!, a ~ajt , <! nehézséget büntetésként fogjuk fel. 
..Azt buntell az Ur, akit szerer - vigasztal az Irás. 

A szeretet és megbocsájtás Istene nem büntet, ha
~em nevel, tanít minket, és sokszor próbára tesz. Va
Jon elég erős-e a hited, az akaratod? Lázadozunk 
sorsunk ellen, nem akarjuk eHogadni a reánk szabot
t~at. Hát ilyen szemlélettel hogyan is tudunk még 
mIndezek után hálát adni, "hálás szivvel , vidáman". 

Gyermekeinket is úgy neveljük, hogy ha ajándékot 
kapnak, köszönjék meg azt . Es nem csupán udvari
asságból. A hála és köszönet nem csupán gesztus, 
hanem lelkület , emberség is egyúttal. 

(2 Kor. 3,17.) 

Köszönöm a hitet Uram! KöszOnöm, hogy tagja le
hetek egy közösségnek, mely lsten országának épí
tésén fáradozik. Köszönöm, hogy elhMál, megszólí
tottál, hogy feladatokkal látsz el. Még. akkor is, ha 
sokszor nehéz ez a felelősség, jóakaratunkat, jó
szándékunkat félremagyarázzák! Köszönöm, hogy 
nevelsz, hogy próbára teszel, hogy nehézségekkel 
kell szembenézni. Köszönöm, hogy nevelsz azokon 
keresztGI, akik szeretnek és azokon keresztül, akik 
nem. 

Hitünkben találkozunk Istennel, aki megszólít és 
felszabadít minket. Feladatokra szabadít fel. Megbo
csájtók szeretetével magához emel és Olel. A hitnek 
ez a csodálatos felszabadító ereje lette oly erőssé a 
názáreU Jézust, a mi példaképIJnket is, hogy a 
Szentlélek ereje sülött át rajta. A gyógyítás, a tanítás 
fejében soha nem várt köszönetet. Mi is ugy csele
kedjünk, hogy ne mi vá~unk a jócselekedetek fejé
ben fizetséget, hanem adjuk lovább másoknak, akik 
még inkább rászorulnak. Ha lelki kincseket, szellemi 
gazdagságot kapunk utravalóulföldi életünkhöz, ma
soknak is adjuk tovább, ők is részesüljenek be lő l e. 

Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjük a 
Mindenható Istent, hogy kOldjön aratókat, akik böl
csen és szeliden, fele lősségge l és felszabadultan 
múvelik lsten országának szántófOldjétl 

..Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a 
szabadság." 

Ámen 

"Isten megáldja a benne bízókat, 
Megerősíti hittel agyarlókat. 
Megvilágosít homályos szíveket, 
Sötét elméket. 
Az Úristennek mindezekért legyen 
Dicséret és nagy dicsőség mennyégben, 
Hogy Igy táplálja az ő igéjében 
Lelkünket. Amen.· 

Qtbókné Szent·lványl Ilona 
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Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története 
a XVI és XVII. században 

Az alföldi unitNius misszió I~nyege.scn kcdvcwbb fel!~lelek 
köt(ln indul!, mini Egri LukáC$ működése. A gyllleke~tek egy
b?./: ~ Partiumhoz tartomán. közvetlenül Kolozsvár klSugáná
"~b - .,.dlllk A török fennhat óság alti kerüli kereszlény egy
s, Rn m~ . '1., ',. 
hiluk viS1.onl a IO lerllllcia bizlonságát élvezték,. InL." nl ~rro m 
VOll szó. frásbeli emlékei is maradiak az ~nll~us hitéletnek. 
E több eml~kc kerlll eló annak is, hogy mÚlyllásábn szemé
I)~:n Dávid Ferene is befoly\. A térítb.ek !ndultis.a cgyh'ztö~é
netilcg fontos eseményhez. a Nagyváradi Dlsputáel6hoz kapcsol

ható. 

A Nagy\'á rndi Dispuláció ~ hatásu 
1.569. oklóber 2t}.T;l lényes gy[l]ekezet jött Ö5S"le Nagyvára-

"".-Az lUIitáriusok és refonnátusok végleg tiulhni lIkart:1k. és 
megfogalmazni áJllispontjukat a Szentháromság kérdésében. Eh
hez hasonl6 hitvita már több is vol!. dc kOlönleges értéket adOll 
neki D fejedelem és 111. ország elókelóiock megjelenése, a mindkét 
fél ré~"1.éról felvonultatolI szellemi és lelki vezctók kivál6sága és 
az alapos felkészillés. Nem ide tanoúk a dispu ta taglalása. mert 
az hillantörténet. Sokkal fontosabb szempontunkból ;umak ered
ménytelensége és néhány érdekes mozzanata. Az egyik ilyen 
mOUllnat 111.. hogy unitárius egyhá7.községek már a disputa előtl. 
tehát 1569 előu is voltak Erdélyen kívlil, a Parliumban. A vi13 
elején ugyanis mindkét fél elóterjeszti a vita feltételeit,. és Méli· 
un att kívánja, hogy az unitmusok közUl egyedUl Dávtd Ferenc 
vi thron. A kíváns!gra Dávid Fereoc meglehetóscn ingerillten re
agál: .Aszt akarililok. hogy én eg)'edül disputállyac ellenetcc. Ha 
egyedül akartam volna a Disputácionae terhét viselncm, mi szilk
ség volt vo lna Erdélb61 és innét MagyarQl"s;ágból at én Atyám· 
fiait mell6n hinom." Sajnos azt nem emlíli, milyen helységekból 
hlvta Atyafiait. Egyébk~nt azt régen tudjuk, legalábbis feltételez
zUk, hogy Dávid Ferenc ösztön:t.őjc és irányit6ja volt DZ unitárius 
misszi6nak Erdélyen kívül. 1994-ben, a KlaniC'lay - Emlék
könyvben II kivál6 Dávid Ferenc·kutat6. Balázs Mihály közzétett 
néhány hiteles Basilius-Ievelet, amclyck egyértclmócn igll1.olják 
e1.l a lényt. Kiderill , hogy az A1fóld pr6fétája. Basilius és egyhá· 
zunk. (I.Jppít6ja rendszcres kapcsolatban álltak a térítés kérdésé· 
ben. és a rnisS1.i06 :ilgondolt tervnerúséggeltÖrlént. 

A . .N3gyv.1r:ldi Disputáció" zárószavai közÖU mondja János 
Zsigmond fejedelem: "Mincc utánna az ISlenncc kegyelmességé. 
b61 e szeglet fóldncc villantott fcidelme vagyunc, lintüoc sze~ 
rént ocm csak II mú alaItunc valoknac testeknec ol lalmll1.ássára 
akartunt gondOl viselni. Hanem még lelkekre is. Hogyazigaz. 
ságban mcg~plllhessc/ICk. ÉS 111. Antiehristus tudományától lIleg-
sz,1b:w:lulhssanac." ...... De látom. hogy az ellenke7.i.í fél C$ac této-
váz. És az igasságnac kijelentéssére ncm Ilgyekezie .......... A mú 
birodalmunkban szabadon valahol akariátoc és valamikor akariá· 
toc disputálhattoc .. :· ..... ,.De miért hogy ltíllyuc. hogy csac clkö
rülitce az igl7..dgol és a kérdésre leleIni nem akartoc direch::. 
Most a DisputáeionK végct vetilnlt. ..... A fejedelmi zárósw két 
ténytől tamískodik . Az egyik az, hogy a Nagyv~radi Disputa hit· 
lanilag eredménytelen maradt, mert egyik fél sem gy67,ött annyi
ra, hogya múik clismerje vereségél, és a gy6zteshez csatlakoz+ 
ron. A mtisik tény az, hogy a fejedelem következetes mandt a 
vallúl7.abaddg tis:tlcletéhez, eTÓszakot nem alkalmazoII. de hi
tének J;}'6zelmél m~gi$ abna. és győzelemig tartó hitvitákra ön
tOnzi 111. unitáriusokat. 

A fejedelem n.óbeli biztattisával indul meg a tervszeru ~S jól 
szervcZCII unitárius hiuérítés 32. Alröldön. majd a Dunakanyarban 
és B Dunántúlon is, és ennek alföldi prófét~ja Basilius István. 

Ki voJt Rasilius István? 
Alapj.iban vév~ szomorú sorsú clnocr. NaSyszerli tehetségű 

5~rLÓ és so:ndolkodó, kiváló s:a: rvC7.Ú. mélyen hívó emocr. Ilki 
hll~n ~mlkor kén ~Ict~t is leláldozni. Fáradhatatlan a jó s~.ol -

2 UNITÁRIUS ÉLET 

gálat:ib!lll ~ az igl:Gdg kCR'sésében. D:!.vid Ferencnek méltó se
gítőcársa. ~t kiegmJtóje II térílÓ munka termetén, men amíg 
egyh.iubpft6nk az elvi irányítást végezte. e prórétt\; Ielküktú 
miss~.ionilrius m gyakorlat mestere vol!. _ TeQL6gini nmnkiluliga 
scm jelentéktelen, és könyvei gyakran kényS7.cfÍtették uJtóharcra 
Mél ius"téka\. Dávid Fercn<: tr~gédillja után meghll.wnloll közvet
len munkatársaival, a hMoltdgi. alffildi unitárius Iclké.~7.ckkel. 
akik kemény hangú levelekkel ostromolják . Amikor pedig közé
jük megy békítésre. útja eredménytelen marad. Úgy látszik az új 
fejedelmek nem ~tékelik állásfoglalásá t a per idején, és megke
sereden emberként hal meg. 

1520 körűl szllletik Kolozsváron. és hihetőlcg tanulmányait 
s7.ülóvárosában ke1.dL Magasabb képzésre Wiltcnbergbe megy. 
lIkáresak Dávid Ferenc. 15"9. július 23_án jegyzik be ocvél az 
egyetem Albumába (anyakönyvébe) Stephanus RasiIli Clausen· 
burgicnsis Transylvanius néven. Az 1550151 _1'$ tanév e lső félévé
ben a jénai egyc tem hallsatója Stephanus Transylvanus Clausen
burgiensis néven. 

HlI1.alérvc pcregrinációjából. szülővárosában lesz elóbb lektor, 
majd 1555 - től reklor (bilr ez utóbbi tevékenységének csak 1588· 
lól van írásbel i dokumentuma). Még cz év elején szü lővárosa 

cgyik magyar prédikátorinak választják. dc nem marIld sokáig. 
hano!m Reuegrc kerül, aho l első kislánya szIlIctik. 156 1-161 kezd
ve többször visS7.ahívj:lk Kolozsv.1rrn. eredménytelenlJ l. EltOl 
fliggetlc:nOI megmarad szUlővárosa polgár:ínak. s6t hb.a is van II 

városban. 

1569-ben indul lérító körút jára, és ÖSS1.csen kilenc helység 
meghódíuísáTÓI tudunk. mini tevékenységének eredményéről. 

Két évig lelkész BeI~nyescn. és a1.l központjává teui. Innen lálo
gatja meg a környező városokat és hitvit:lkll.t tart, tudományos 
nmnkásságol is rolytat. Gyulafehérv:lron I 568-ban jelenik meg 
első Inúve ... Egyn~hány kérd65ek a keresztyéni igaz hitró l'"; Gyu· 
lafeh~rváron jeknik meg m:lsik könyve is 1 568·ban, ,Az aposto· 
li Cred6nak rövid magyarál.anya". 1569·ben vál a~zt ír Czeglédy 
György és Káro lyi Péter ellene írt támadásaira. 1571 -.ben három 
beszédet ír a S7,cntháromság kérdéseiről. 1579 esztendőben vé
delmébe veS"li a Dávid Ferenc-cllenes unitárius papok álltispont· 
ját, míg 1580·oon Dávid Ferenc s?.cllemi öröksége ellen támad 
"TIz nörnyúségck. melyek Krisztus nemimádás!b61 támadnak". 
1583-oon . .Kátét'" Ir. és 1587-001 maradt fenn eddigelé egyellen 
latin nyelvú munkája: "Themata sive propositione dcfcnsione in
novationis" dmen. 1577-ben TasnMon lelkés7.k.edik, és ez az al· 
földi missziótól val6 elforduUsát is jelenti. KUlönböl.i.í kÖ1..ségck
ben Ielk~ szkedik. dc Dávid Ferenccel 65 fejlődő irányzatával 
végkgcsen szembefordul. és megmarad az tJ11it:lriznnL~ halvanas 
évekbeli énelme7.ésénél. 1579·ben újra végiglátogatja egykori té
rít~séock színhelyét. Vis$Z3. akana hozni a fejcdcJrni udvar és 
Blandrata :iltal diktáll unitarizrnusára a:t alföldieket, teljesen 
eredménytelenül. Sót Wsban is. nóban is igen kemény támadá· 
sokat kapolt. fgy útja teljesen eredménytelen vo lt . Viselkedését 
nem tekinlhctjtik oponunizmusnllk. sokkal inkább kon7.cIVBtív 
:illáspontnak, amelyhez húségC$cn T;lgaS"Lkodott. Ha teológiai 
munkiját nézzük. egyellen lépést scm tesznek Krisztus nemim:!· 
dba felé. és hűségesen tükrözik Dávid Ferenc l:ul ll:1$ait, amiket 
a halVanas években vall OH. 

Basilius Istv:ln további élete teljesen elszürkül. Klllönbö7.i.í er
délyi gylllckc7./:tekbcn probá lkozik. ke resi a fcjcdelClI1 kegyeit. 
önkén les szolgálatokat téve nekik. Eredményt a7.onoon nem ér el. 
1592-ocn hal meg. A továbbiakban élerének fényes szak:L'lz-ival 
foglalkozunk. amikor valódi prolétakéut hirdeti az ullitárius igaz
ságol. Ezzel kapesolatban térünk ki az alföldi llIissóó történetérc. 
és a többi llIunkatárs cgy~niségérc és életére. 

Szász János 
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SZQlnoni sdvvd kellen l udol1l~~ ul 

venn Unk maSYMOCS7Jlgi ff. erdélyi uni
tiriusokn.u cgyarinl. 1994 au-! 

elhunyt 
nyugalma<!on lel-

Göncz Mihály és felesége gycnncke· 
ik kilclcpcdése után érkcltd; mcg ~h
g)'llrorsÚgra. és illldllak otthon! M · 
J;)'obbik Jányw.:ndl és annIlk C$1II~jjndl 
Gy6rbo:n 1990. júliusában. In veue :Ii 
1992 $z.:plcmbcr~bo: lI a g)'óri illetv" ch
hez Tanozó $zórvdnygyO lck c7.<!!C1. és 
vég7.en érdemes munkál cgén.en hal:iM. 
ig. Tervét. hogy I gyóri unitáriusok és II 
:Q!6rvAnyban fló Mvek s:zámáJll lemplo_ 
rnoi építhet. korai - életének 66. évében 
bckövclkezcn. halil!a abd5Jyo7JlI lllcg. 

BÚCSÚZUNK 
T 

-- 2 ... , 

len I 

az abó- rel _ 
teljes!. 

mindenUn I ~ l. 
késlj nagyrná"lékben . II 
az iga7;i és lIldozalOll gyUlekc1.eli . 
S7.entktIá lyon khlOri lakis, SZCI\lmih'_ 
lyon g.yU!eke1.eti lerem q,ítése, templo_ 
mok J'oYltlIsa, egyhhkliutgi q,olelek 
klU"banlartása jellemezte tevlkeny2!lL 

Temetbi 51.Crtartádra 1994. 
lU5 9~n du 5 órai keweuel kcrült 
gy6ri ka tolikus temelőben ,';~;, 
é. '-l1tJ.k körü l koporsó j" releslge.. gyer
mekei, yejei-menyc. unokl.i. testYlre, 
hoWUU1OZÓ rokonai és lU. 'Itala pinlO
roll gylilekeutek tagjainak nagy sUma. 
BeOC1.C f,.UrlOn püspökhd)·cttes bcsú

A tcmplomépCtésl indokolná [elle vo ln:!. az általa meglátogatol! 
és pántorol! Jú .. "k sz:lcn:lnak nagyméretű növekedése. Göncz 
Mihály. kitclcptllése elóu. évtiz~-dckig szolgált erdélyi unitárius 
gyilld::czctekbcn. T..ol6giai tanulrnAnyait 19.17-51 kÖ1.ö1l vé· 
gelle cl. s első á110fnS,$helye II vad3di unitárius cgyh'lköuég 
' ·oJt. ahonnan _ rövid mcgsza1:ít:l.s után _ áthelyezés! nye n II 
sepsiszentk irá lyi egyh:h.köl.ségbe. EZl kövclócn. két éven ke
rcs-J;till. NyMidgálfa lvful Icvékcnyh>delt, majd 1962·lól 1990 

dél:H:n m~lIaUa a S"J;OlgalálS érdemeiL Kászoni József lclkln 
SIrjániII imát mondou. 

Amim h(núwlOzó nerClleilól llldluk me! élet- ls 
gbáL c néh!ny nóban I,Ulta ilss1.Crog\.a]halÓnak: .,A: 
lelem a: erkiilcsös ile' alapjál UrH:i. FefDdmunJ: hu 
.sirt bu:dí/. OIJ es:mén)", III1.'IJ a bajbtm \·iglU:l . Il ;~~~fl~ 
kitar/ás/. Il IwlQJban megnyug\"ásl ad. 7ir.lefefben 
áp{)/ni kel/ . ~ 

Az IARF európai konferenciáján elfogadott 
NYILATKOZAT 

A Romániai Unitárius Egyház meg
hívásának eleget téve. a Szabadelvű 
Vatlasok Nemzetközi Szövetsége (In
ternational Association for Religious 
Freedom; IARF) a kolozsvári Protes
tans Teológiai Intézetben .A vatlas és 
az emberi jogok Európában" clmmel 
egy konferenciát tartott. E konfe/enci
án Ausztria, a Cseh Köztársaság, az 
Egyesült Államok, ~szak·rrország, 
Franciaország, Hollandia, Magyaror
szag, Nagy·Britannia. Németország, 
Oroszolszág, Románia es Svájc 311-
lampolgarai vettek részt, akik számos 
egyházi közösséget képviseltek. 

E konferencián megvizsgaltuk, 
hogy miképpen érvenyesűlnek az em. 
beri jogok az egyes országokban. 
Megállap1tható. hogy Európa kor
ffianyainak túlnyomó többsége már 
korabban latilikálta az emberi jogok 
nemzetközi és európai konvenciói! , de 
mind az egyéni, mind a kollektív jogok 
te ljes megvalósftása terén még ko. 
moly problémák tapasztalhatók. Ezért 
kl óhajt juk jelenteni, hogy támogat juk 
az alapvetö emberi jogok érvényre iu, 
lasat, amint az a nemzetközi jogban 
le van lektetve, és amint a vallási ha
gyományainkban is meg vannak hatá· 
rozva, és kifeJeZésre juttatjuk ama el-

1994. július 22. 
kÖlelezenségünket, hogy országaink
ban azok érvényesüléséért munkálko
dunk egész Európában. 

Románia 1948·ban elfogadta az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza
tát, 1955-ben az Emberi Jogok Euró
pai Konvencióját, 1966-ban a Polgári 
és a Politikai Jogok Nemzetközi Szer
zódését, valamint a Gazdasági, Szo
ciális és Kulturális Jogok okmányát, 
és 1975·ben a Helsinki Zárónyilatko
zatot. Úgy érlesültünk., hogy ezek az 
egyéni és kollektív jogok ROITIániában 
nem valósultak meg maradéktalanul. 

Ezert lelkérjük a kormányzó hatósá
gokat, hogy a törvény minden parag
rafusának hatályát le~essze ki Romá
nia összes állampoIgarára, beleértve 
a nemzeti és vallásos kisebbségeket 
is. 

Ezen túlmel"l6en felhívással fordu
lunk Románia minden egyes állampol
gárához, hogy működjék együtt az 
igazsá90S és szabad társadalmi rend 
lelépftésében azzal, hogy támogatja 
az alapvet6 emberi jogokat. és kezde
ményezni fogja Románia állampolgá· 
rai közöni kölcsönös megértést és 
tiszteletet a különböző vallási és kul
turális közösségek közÖlt. Reményiin
ke! fejezzOk ki, hogy a vallási közös
ségek vezel6 szerepet fognak Játszani 

az ilyen és ehhez hasonló kezdemé
nyezésekban, és a magunk ,észérOl 
igérjOk. hogy a saját országunkban 
támogatni fogjuk az ilyen irányu el
gondolásokat. 

Romániában, akárcsak Európa töb
bi országában, lámogatjuk a vallási 
közösségeknek a törvény által biztost
ton egyenlő elblrálását: az elkobzon 
egyházi tulajdonok visszaadását vagy 
kárpótlását, a gyermekek anyanyel
ven történó oktatásának biztosítását, 
a kuhurális és a vallási műalkotások 
védelmét. 
Mibennűnk, akik rovidesen el fogjuk 

hagyni Romániát. mély emtekeket. fog 
hagyni a látogatásunk. H~ateNe 
megpróbálunk olyan élelet élll!, hog~ 
méHóak. maradhassunk az emben 
méMdgnak. a vallási hagr~m~nya
inkban, és napjaink emben JOgI tör
vényeiben is megfogalmazon e~ár~
sainknak. Mindazok. akik közQlOnk m 
maradunk Romániában. megpróbá
lunk ugyanúgy cselekedni. 

lAz IARF .A vallás és az emberi. iC?" 
gok Európában" cmű k?"ferenc~la 
résztVevói. (A konferenoa ~elye. a 
kolozsvári (Románia) Protestans Teo
lógiai Intézet.) A konferenciát az IARF 
szponzorálta. Központ: 2 Markat Slte
et, Oxford, Egyesü~ KlrályságJ 

UNITÁRIUS ÉLET 3 



HITÜNKRÖL 
x. rész 

A vallásgyakorlat kérdései - Az imádság 
A valltlsgyakol\al első tárgyál"lllk elemzésében tOld.oIl $Orr&ndet al· 

kalmazok. EIs6kénl télgyaMam a .hogyan?"·t, ut~ kllvelkezen a hely 
és az kIÖ. Végére kenil a .m~?" kéfdése. Hogyan lmádkouunk, hol és 
mikor _ ezek az Imádság leHéle1ei. Hogy mh, ez az első és ieglonlO
sabb ~dés. Ezért lé.rgyalMlom feAételeinek a m&gvilág.ása után. 

A vallásgyakorlal kiemek&dő Itlrgyáva/, az imádkodml csak Ugy él
hetOnk. lia megtanuljuk lelépieni és elbadni az im~unkal. ~ u~~ 
tius tan.h nem hanyagolja. el az elöre meg1~uIt imádságot. H2r~1 ~ 
I&ntöségét, m&rt SaitII imádságunk száméra minW ad, és eröt kölcsöniiz 
közösségi imádkozáwnkhoz. 

De kihangsUl)'Ouuk a safál imMsag lontosdgAI. mint ami az 1s1911-
nel való ~..,lCSoIatot személyes étnénnyé 19S1i, és az imádkozó gyUl&
kezetbe való b&épÜlést safál eIhalár"ozássa. Meggy6zbdésunk, hogy Is
len önálló tagoldl6l álló gyiilel<&zeteket akar. Bekényszerlett tagoka! ma 
mAr elképzelni sem ludunk. A kikényszerlelt aláza! helyébe önkénles 
hüséget csak a saitll imádság ereja képes tAlani. 

A sajá! illleteMség& ima jalentöségét az magyarázza, hogy lsten nem 
akar mnket ,abszolgává kényszerleni. Ezért 6 sega, de he!yeMunk nem 
dolgozik. OnáIlóságunkat azzal tartja meg, hogy húségre és szolgálaIJa. 
nem kényszert. tmádsflgot sem diktál. és nem kövelel. Kinyilalkoztalja 
magé!, hogy hinni tudjunk, 9/"01 ad a munkához, a gvÓ9Yuláshoz és a 
gyó.l&l9mhez. Ihletést ad az imádkozáshoz. Ezt nevozzük a Szentlélek 
ajat&kának. _ De hM, lenni, gyógyulni, gyözni nekünk magunknak .... 

Mondása yan erre a nép bölcsességének is: .Segts magadon, és Is
ten is megseg.". A h~, a lett, az egészség, a gyözelem. az imádság a 
sajá!unk keliegyen . .A 19 hited meglartot1légedr - ~ja Jézus sz.!' 
mos gy6gylh után. (Mk. 10:52.; Mt. 9:22.; lk. 8:48.) M3Jd azt mondja: 
.Kérjetek, és adalik nektek,. (Mt 7:7.) - ~n eljönem houád. Velem való 
találkozásodal mégiscsak magadnak köszönhel&d, - mondja. - Annak, 
hogy idehozotI a h~ed . Hit nélkül ., kisebb emberrel találkoznáJ egy kol
dUSnáI. De Med a kifálynál nagyobb emberhez: Islen Fiához hozott! 

A hivő léleknek Jérusnállsl9flnel kel találkoznia, m&gujlania vele a 
szilvelségét, és liNennie a szÖVetség k9f&sZljét. MirKlez n:want egy. 
szerűnek lúnik, amikor arra kész a lelek. de k9ptelenséggé válik, amikor 
a Ieslllfötalen. (lk. 26:41 .) Ez az a pillana!, amikor magunkon érezzük, 
hogy POrb6I gyUrt bábuk vagyunk. ~letet csak lstell lelke ad nekUnlt 
AmiNx a IellWnIrbe döbben, am~ Dávid Fefenc a vallásszabadság kilir· 
de1ésekor idézen, hogy: .A hit ls1en ajAndéka, ez hallásb611esz, maly 
haMS ls1en igéje AIlal van". (Róm. 10:17.; R6m. 12:2-3.; GaI.3:5.) Ekkor 
döbben a lelkünkbe az, hogy Islen a beszéd l&hetségél nemcsak az 
egymással való értekezésl9 adta, hanem aJl"a is, hogy Islennelludjunk 
értekezni. Ana. hogy megértsük houánk szóló szavál, az Evangéi tr 
mol, az igehirdetést és a IaI<ism9fet M.ng1a1an suga8altll. Meg arra, 
hogy IsI&ll szavára válaszolni tudjunk. 

lsten nem szól meglonlolallan szÓI so/\a senkihez. Válaszunk, az 
imádság is meglontol:, megéplett k&ll1egyen. Ismemunk kell az imád
~ részeit, lajait és tOl111Ü. Tudnunk kal imádsagokat, legelőször az 
uri imidsllgol. Napi kOnyCfgesekel. mini a kezdés meg a belejezés 
imádságai. A. kezdés mai kbnyo.-gések segedelemért, a bet&j&zés imái 
szánw&lések és hálaadások. 

Tudnunk k&II &gyúlt imád1wzni a lelkésszel és a gyülekezenel. Ez1 
akkor ludjuk, amikor vágyunk lemplomba menni. Hiu fl9mcsall a falat 
esik jobban, ha mindnyájan &Sznek. Az imidság is ugy &sik jobban. ha 
mr.dnylijan imádkozunk. 

A .Mialyánk" -01 közösségi és ma!)ánimádstlgkénl is mondjuk, jóllehet 
lób~9mámu, m&rt Jézus laniványai gyülekezetében szerezte. Ez azl 
jelenli, hogy a kél &set között al egy átmen&!. Al. amikor a közösség· 
ben magunkért is és sz9felleinkért is imidkozunk. és ottan is, amikor 
egyedül imfldkozunk, de hittest'lérlli"lkkel v~ kőzössiQClMalt&jli!zzük 
ki az imidságunllban. A .Mialyánlr az iyen inWk~ minf!ia mindany
n}'!Unknak. 

4 UNITÁRIUS ~LET 

A .Mialyánk" (Ml. 6:9-13.) az ima feIép.ésének is p41déja, részei sor
lendjében és milyel"lSégében. A .Miatyánk" -ban Jézus aJl"a lanl, hogy 
mmen imának Islen dicséretével kel kezdödnie. Ezt Jézus kénksel 
fo/v1a!ja. !slan országa eljöveleléér1. Az Islen országába vezelb szera
lelkOzósség lehál Jézus i&glóbb kérése Islenhoz. Kérések kllvelik $Or
ball egymásI a .Miatyánk"-ban. ls1efl aIwaIának le\e$ú!ésél kéri a kb
ve1kez6ben. Kilejezi, hogy minden más alwatnak meg kal Mlrálnia Is
len akaJata eI6n. Mi un~iIriusok houálúuük. hogy azért, mert lsten 
akarata a 1000000&sen jó akara!. Kavelkezésképpen nem egy kényuri 
akaralol Já,IUflk benne. Ellenkezöleg: azt ltIIjuk, ami megment milden 
kényirri bnkény megvalOsulásálól 

Jézus egyetlen anyagi kérése a miAÓenIlilpi kenyérért szbl, ami alan 
napi megélheiésI kell értenunk minden más szükségletünkkal egy(itI. De 
111 sem a kenyéfen, hanem azon érezzük a hangwty1, hogy: ,.add meg 
nekünk ma". Megnyilvánulni éreuuk ebben, hogy Jézus az elanyagia
sodássai szemben a lelkisége1 sugalmazza. Ana ösztÍlfll)z, hogy csak a 
lelki létfe~ételnek eiegendö naponkénti kenyerel ké~[ik. 

Jézus minden más kérése lelki és el1Wlcsi. A búnbocsana!ért vak) 
esedezés következik. Ennek f&ndjéfl is aJl"a ösztönöz, hogy csak akkor 
és olyan mértékben kérjük a bocsánatot, ahogy mi is megbocstllunk. 

A kOve\kező kérésbef1, hogy: .ne vigy minket a kisértésbe", (rég: ,kj.. 
sártetbe1, komoly odafigyelésI kOve1e/C1 értelemálvilel laIáhalÓ. Alon 
lill, hogy Károlyi idejében a ,.kisértet" szónak. még nem egészen az volt 
az értelme, mini ma, van egy IOl/nás előtti kérdése is . Isten jó, ő senki! 
nem visz kisértésbe ilgy, ahogya Sátán kísértene jézusi. De ptóbalél&
lekneil: vet alá, mini Ábrahám hiiségét (1 . MIlz. 22:1-18.). Véleményünk 
szerilt ezt fejezi ki a .Miatyánk" ugyanazzal a szóval. A szó értelmének 
lehál módosulnia kel az imádkozó lelkiismereiében, aI<i sz9fetné elke
nilni a megpróbáHalásokaI. Sugalmazhaljuk, hogy erÓl ké~en a győz&
lemhez, hetylálltlshoz, ha lsten a huségét mégis próIWa lenné. 

Ezt a kérési a kővelkezóre is álviheljük, amikor Jézus kéri Islelll: 
.szabadls meg a !)Onosztól". Hisz a gonosszal szembeni elklnálláshoz 
is 9/"Ö kell . Az elenáliást meg kel kulönböztetnünk a szell"lbeszálltlslól, 
mert azt Jézus lilalom alá helyezi. (Mt.5:39.) 

A betejezés lsten magaszlalása, am~ ÓSidÖI< Óla a gyülekeZ&! hozza.. 
adásaJc:ént tartunk SZ3mon. SZNesen mondiJk, mert húségunket és há· 
lánkallejeuuk ki vel9. 

A k&r&SZléfly imadkozásnak ez a minlája csak a iegföbb largyait faq
lalja. magába az Ist~hez való loIyamodásnak. amiket leIsOfokli is neh&z 
volna. Hadd szögeuük la, hogy az un~árius imádság tö ,észei a ma
gasztalás, kérés, bOnbanal a .Mialyank" -ból származnak. Jézus máshol 
hálaadó imádkozást is tanl, minI az úr\'aC$Ol"a szerezletMekoi (Mk. 
14:23.). Kéréseinkkel mi nem próbáljuk megmáslanr ,~t&n akaralát In
kább elfogadjuk, ami Islen jós3.gából fakad, amiért Istennek hálasak va
gyunk. 

Hadd világisunk rá végul az imádság lejlódésénék úliáfa &gy gondo
iat1a1. A kef&Sllénység eIőt1i kOrbaI1 az imádkozó belo/yásolni próba/1a 
ts1&n1 II maga jam. atkozödo!I velél)1ársai ellen. Ezek mind átjónnek 
a ker&SZlén)'Ségbe, de &ltooi az unitárius ,elorn!áci6 az al<udozó imád
kozással együ11, melyben Ig~elekel, Iogada/makal 19SZ az imádkozó. 
T~lésük IeHélelelr;énl mondja el ké,éseit. A BbIia szővetséggé n&

mesli az al<udoz.is1 (lsolI. 25:10., lk.l.72.). ls1en segedelmel Igér a 
hUség ellenében. Az alkuimádság máSIIOI még ma is éllogadalmi ima 
lonnajában. Ebben az ember ajánl lel áldozalot Istennek II segedele 
mért. 

A togadal(}fll a ml imiin~ is je~ va.:': de le!télel nélkül akarjuk 
le~edeni. Fogadalmat leszunk a konbnnációban, hogy hOség&Sek le
szünk ls1enhez és a h~ünk.höz. Fogadalmat leszünk egymásnak a há· 
zasságköléskOl, Istin elölt. és jóban.rosszban akarjuk azokal meg1arta
ni. 

_ Mert ludja a mi Atyánk. mue van szükségíinll. mielOtt rn'SI k~k 
löle (MI . 6:48.). 

Nyi t ... 1 l evente 
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ISTENTISZTELET 
Kászoni József lelkész 
belktatflsa a1kalmflból 

A Budapesti Un i t~ri us EgyMzkö7~.;ég IX. kcr. Hőgycs 
Endre utcai tcmplom~b.1n 1994. július 30.~n.' smmb:lton 
18 6r.ikor It;'/kb:bl'iMuld kö:g)'úléJt h 1JII'IIIIJ:lde/e1 t~r. 
ton. melynck sor.'ln fogl:llta cl ~lIom:\shclyét :l .kö7.elmuh. 
ron HomonXIS'/.cntmánonból ánelcpül t K(b:o/ll }d;.rt/ lcl
kész. A JcJkészbeiktató közgyúl6scn. majd al. azt követő 
istcntisztcleten tI hívek a tcmplomot 7.súfolásig mcgtöhöt. 
ték. Az ünnepi est a kövctkezőképpcn 7~ljlOIt le: 

A kezdő cgyh!\zi éncklink cléneklése ut ~n d~. B~ke I/lli
ká gondnokmismny fc lolv:lstil a Budapesti ~llItáf1uS Egy· 
há7J:Ö7.ség taval yi lelké. .. zv:\lasztó közgyulésén f~l~elt 
jegyzőkönyvct. Ill tljd néhány 11lond:lltal bcmul:llt:1 tlZ UlOn
nan kincvczcn lclkészünkct. Kás:olli id:.fe/el. Ezt kövc tő· 
en Gálff)' Gábor gondnok felolv:ISt:l :1 Magyarors7~1gi l!ni
tárius Egyhfu. által Káj":oll ; .Id;.f('/ Iclkésznck chnzelt klnc
vC7.ési okiratot. majd Hellc:r Má/'lQII pllSl'ökhclycues lin
nepélyes keretck közöl! ikta!!a be 111. új Iclkipászton . Ká
s;oll i Jó: se/ et sorrendben az alábbi szcmélyiségek üdvö· 
zölték: elsőnck Bellc;/! Mál'1011 IlUspOkhelyeues. aki a Ho
moród mcntén Ká.f:oll i Jó:se/által kifejtctt hallatlan szor
galom és szcrvezőnlunka töretlcn továbbvitclét kénc: dr. 
J.l)rillc: Ernő fOgondnokhclyellcs U hívek P;lsztor.'llás:'inak 
fontoss.'igám hívta fe l a ligyelmct: Orbók/lé S:í.'tll-h 'áll)'i 
110 /1 (1 az egyh:izközség elöli :illó megnövekcdcll kÖ'lf lcli 
munkába való akt ív bebpcsol 6d5.~t v:irja: dr. Jakllb lt'llÓ a 
pályatársak halhatós kÖ7.1cmúködésérc tCIt {gérclct; Ol/ksa 
Allila gondno1r.t hívek mih:uJlar:lbbi személycs mcgisme
rését kéne, és ehhez a rendkívUl fontos munkához ajánlot. 
ta fe l a kÖ7.1cmÚködését. 

A kÖ!rl.öntők clhang7~'is.1 ut:'in :lZ újonnan kincvezctt lel
kip.1sztor meglartolla clső szós7.éki S7.olg:ilat:i1. 

A fclcmcló hangulatb.111 Iczajlott Iclkészbciktató köz
gyúlfs és istentisztelet ut:in a gylllekc7.eti teremben tin6fo
gad.'is volt. :lhol az istenti ... -z telet részt vevő i b.1r:'iti h:lIlgulat
ban ismerkcdtek az új 1clkip:\s7.tolr.,I . , .. 

Mosl úgy ilIcnék, hogy e sorok írója röviden ismcrtcsse 
az újonnan bcikl:ltott KástO/li Józse! életútját - ám mcré
szel gondolva, erre a lehető legillctékescbbct. mag:it Ká
s:0I1i Józl'cfel kénem meg. Hiszcn Önála jobban. pontos:lb
b:ln - mcgitéléscm s7.erint - senki scm tudn:i ezt 
kis hazánkban megtenni. 

Gállfy Gábor 

Bemutatkozunk, 
avagy rövid önvallomás 

magunkról 

1994 május idus.1n érkellem meg Budapestre 
a l~ öSYC.~ Endre utcai unitárius tem"lom m:'iso
dik lelkészi áll.'is.'inak betöltésére, a bud:l]>CSt i 
Unil.~rius Egyh :'i~.kö'lség meghivás.1r':1. Nevem 
K:\s'I.oni K. JÓl.scr. sJ.lllenem :IZ Úr 195 1. esz. 
tendejében június haváJmk 13. n:Illján. Erdély 
mváro~b:m . "Kincses Kotozsváron". 

Bud:lpcstre vató érke'l.ésemct követő pár napm jött meg 
relcségem K~s'l.oni Kövendi M:\ria. s végUl tI'I. érke7.é.~i 
sorrendet - :17. iskolai év bercIyeztével - I:\nyaink: Z.<;Ófi a 
és Zsuzs.1nml z..'irlák. 

Iskolai tanul!n:\nyaimat szUlöv:\rosomban kczdtem il 

Bmssai Sámuclról - akkor 7-cs sz. Által:\nos Iskola _ eine· 
ve7.c1l unitjrius gimn.'i7.iullIban. Itt 10 évet p nam. A gim
názium két utolsó évét a 12-cs S'I.. Álta l~nos Iskoláb:!n fe· 
jeztem be. ahol érettségiztem is. 

1973-b.1n sikeres fel vétcli vi7.sga ut.'in kezdhettem meg 
t3nulmáJly:limm szUl6városomtxm :w. Egyetcmi Fokú Egy. 
séges ProtcstáJlS Teológiai Inté7.ctben, amit 1977·ben fc
jeztem be. E7.1 követ6cn nyertem scgédlcJkészi kinevczést 
:l Maros megyéhez tarlOl.6 bözödújfal vi. illetvc a H:tTgiL.1 
megyébcn levő kőrisllataki egyh:'t1.községckbc. (Az előbbi 
sajnos a7.6ta már nem létczik. hiszen egy völgf/.áró-g:'it 
építésévelOl falut tcljes egészében fe ISl~1molták . és :!nn:lk 
lakói 17 helyen telepedtck le.) 

1978-b:1II tellcm le az ún . Illlgypapi vizsgámat, fs az 
1980-ban tanolI Zsinati r öt;m:\eson Brass6b:Ul szcnteltek 
lelkésszé. 

1980-ban Gellérd Imre halálával az Urcscdésben levő 
egyM7.kö7.ségel pályfizt:lm meg és nyenelll el annak Iclké· 
szi állás.11. Így 1980. május l-t611 994. május l-ig, Icmon
dásom ig végeztcm :t Iclkés7.Í .tcendöket :I Hargita megyei 
HomörÓ<l'.wl.entlnártonb.'lrl . 

M. 1990-9 1·c. .. iskolai évet :11. ~wL.ak -anglilli Manches· 
tcr városának Unitárius Teológiáján (Unitarian Collcge 
Manchester) töltöttem. ahol teológiai illetve angol nyelvi 
ismereteimct b6vflellcm. 

Innen 1991. augusztus l-én ténem ha7.3. ahol tovább 
folylattam egy időre félbch:l.gyOl I munk:'imal. 

1992. március·április hóntl]l;'1il az Egyc."Ult ÁlIamokb.1n 
töltöttcm. ahova :I San Jasc-i unitári us-univcrl.alist!\k (Ho
moródszentmánon testvér egyhá7.kö'l.sége) hívlak meg. ÁI
lom:1shelycm rövid ideig S,m Josc. majd il San Francisc6-i 
Öböl·térséghez tartozó Berkeley vMo!\a volt. 

Célom itt Budapcsten is az lenne, :un i ,:<ldig is volt : vé
gezni a Iclkészi hivatást - crős 't ve ez által a középnemzc
dtkhe1. tartOzó lelkés7.ck sorát - :IZ unitárius anya· 
szemegyház e lőmenete l fre, melyhe7. lsten áld5.~'it és a hí
vek közremúködését kérem. 

Kászoni József 

UNITÁ RI US Ik ET S 



r.------------- ... ----

SZOLGÁLATBAN 
Ady Endre &yönyOrii sorai kívánkozna},:: e beszámoló 

elé: 
~Meleg karokban melcgedni. 
Falni suuogó. drága SZ&31. 
Jutilmaz6kal. csókolókal: 
Milyen jó \-0103 jónak lenni. 

Buzgóságban sosem lohad ni. 
Semmit se kémi. el se venni. 
N:lgy húséggel mindent szeretni : 
Milyen jó volna mindig adni. 

Még az álmok sem tuzudn:tk. 
Mégis víg hitel adni másnak. 
Kísérő sírást ::I sírásnak: 
Milyen jó volna áldni tudni". 
Közel öt esz tendővel eze lőtt a .jóság síró vágya" vi tt cl 

::I Flizesgynrm:lIi Szociális Otthon lakói kÖT.é. Scnl"; nem 
küldön. senki nem hivotI . cs:lk cgy eros isleni megérzés 
vi II oda. men hallOItuk. hogy van cgy ilyen intézmény. 
amelyet nem gondoz lelkész. csak néha nagy ünnepeken 
kapnak úrvacsor.1t és a halouaibl .. szegényes" módon el· 
temetik. Minden hónap hannadik V3sámnpjának délutánját 
áJdozluk e rre az ~oUhon i~ istcntiS2.IClcttcl egybekötött Ia

lálkozÓrn. TartOlIunk szertartási az előt érben. kél fol yosó
nak Ialllkozásánál és az utóbbi időkben az újonnan építctt 
számy társ:Llgójában. Olyan jó voh a szertartások utáni e1-
beszélgetés. és a fckvő betcgck vagy gycngélkedők meglá
togatása szobiikban. Ez az istcntisztcleti résznél is mara
dandóbb élm~nyl adott. Az istcntisztcletek menete hason
I3IOS a \l3Sámapi rendes istcntisztclctek~hez. evangéliumot 
itt is mindig hitl3n6r"ás gyermek 0 1V3S01I, legtöbb alkalom
mal a lelkészi CS-'ll:ld gyerekei. Különös élményekel adon a 
nagy ünnepek megunása. Ilyenkor első nap délutánján 
vagy második nap délutánj:1n jutottunk el az Ollhonba. Ka
rncsonykor a gyennekmúsor javát is bemu13Uuk. nagypén
tek után. húsvét alkalmával a lelkész és énekvez6r a P'.lSSi-
6b61 adon elő n3gyobb részeket. AnyM;. napi músorainllil 
is mcgjelentünk közöltük. Egyszeruen Icírhatatlan az él
mény. amiben az Otthon lakói és a szolgálaUb'ők egyaránt 
részesültek . S7.3mOS Ilkó írásban hagyta. mcg. hogya te
metési szenartást is mi végezzük cl. majd ha eljön az óra. 
Unitárius vallású niocs és nem volt még a kb. 80--90 lakó 
kOZt . de szerunásainkon egy szívvcl-Iélekkcl énckeltük a 
SzenC1.i-Bogáti-Tordai fél e 7..sol tárokal. Tóbb énekesköny. 
vet. Bibliát ig~nyeltek a7. ~vek folyamán. Saját kiadvá· 
nyunk megmaradt pélcl.1nyait is ki szoktuk osztani. úgy· 
szintén az UnilNius Élet írásait is igen kedvelik. Fájdal
mas dolog elmondani. hogy munkánk moS! ncm lehet 
olyan szívmelengető. men ill is megjelent más egyhál..ak. 
felekezetek mindig káros kisajátítási, elönyszenési S"/1in. 
déb. és a ve~ együn járó .. t~rMdítás .. a többségi cl\' nem
telen hangoztatásával. De mi. mert isteni szándékot teljesi
tettünk eddig. ~gezzük munkinbl ezután is ügy, .,ahogy 
IehetM. 

BaiUsI I 'szió 

TISZADOB 1994 
Ö.Mik ~\'e öró hagyományát a tis7":Hiobi N.O.T. (Nem-

7.elköz,i Ökumenikus Tábor). runelyct augusztus első helé
ben 37. Andrássy·kastélyb:m rendeztünk ismét meg. 

Tavaly 37. elókészületeknek a homoródszenlmáJ1oni if· 
júsági Központ adon OHhont Ká.s7..0ni J61.scf meghívására. 
Ou fogalmazódoti meg a tábor témáj3: Pál. a kel"CS7.t b0-
londja. 

Az unilárius csapat vezetéstt. mint stafétabolot Kászooi 
Józsefl ól veltök át, Szombatfalvi J6zsef csehétfalvi lelkész 
és jómagam. 

Hannadik ~ve veszünk részt mi. unitáriusok ebben a tá
borban . Az idei csoport öt fiatalt szám lált . voh köztük vc
terán, voll újonc is - így S7.ínes a csapat! 

A program a megS7.okotl. jól bevált felépílés szerint: 37. 

öl nap mindegyike egy-egy szakaszt ölel! fel pál apostol 
életút jából. E1.ek a .. stác;6k~: I. Mcgtérés elótt: 2. Da· 
maszkusz; 3. Fogolyl"ént szabadon: 4. Hol a határ; S. Sze
relet. 

Reggeli áhítat vezeteIt be a napi téma hangulatába. ami 
ugyanakkor egy felekc7.et liturgiájával is megismertetett. 
Ezt előadás követle, amely részletese" boncoita a témát. 
megvilágítoUa 3 tönénelmi összefti ggéscket ~S teol6giai 
berkekbe is engedett bepilbntani. M . cUiadás után csopor
tos foglalko7.áson vettünk részI. Itt lehetőség adódott a fel
merülő kérdések ti S"l.tázására. a megfogalmazódott gondo
lat elmélyítésére. 

Az intenziv ~tanulás~ után a nyárnak adtuk meg, ami 
megilleti: fUrdés a linában. sportolás. az.az laz.ítás. 

~lindcn napot besz;'\moI6, közös játék. sok·soI;. ~nek és 
az esti áhítat. 7.sollánneditáci6 zárt. 

Egyik este Gryllus D.1niel volt a vend~günk. a Pál-leve
lek szerinti daL:lh·.11 aj:1nd~ko7.o1t mcg. majd a KaIák3·ra
jongók kérésére a korábbi lemezek dalaiból is hallhattunk. 

Másnap a nyíregyházi S6st6ra kir:'indultunk. megláto
gauuk a Múzeumfalu t. ahol a nagy meglepetés az volt. 
hogy -Iovagolhatoll . aki men és tudott. 

A tábor koronája a szabad ég alaIIi záró istentisuelct 
volt: az öreg tölgy alatt vehetett úrvacsor:'it. Iej· ki a maga 
hite szcrint. 

Kevesebben voltunk az idén (anyagi akadályok mi.111). 
dc hát nem a sokas.1glól függ a minó~g. Ga7.dagabbak let· 
tünk tudással, b:u-átságokkal, hittel. Ezúton morKlok köszö
netct mindezén a f:'ir.ldh :llatL11\ rcndc7.óknek: Laborcz,i Gé-
7.ának és S7.1:lJlko Gyöngyinek. a nyíregyházi ev. lelkész· 
házaspárnak: külön 37. unit.'\rius csapat nevében a Magyar
országi Unitárius Egyháznak támogatásért. 

Ezzel a bibliai idézettel bocsálOttak útra: 
..Elég neked az én kegyelmem: men az ~n er6m erőt len 

ség által ér c~lhoz." 

2Kor.12.9. 
Miklóssy-Vári Katalin 

teológiai hallgató 

Szeretettel gratulálunk dr. Nyiredy Szabolcs afiának, a 345. sz. János Zsignwnd cserkész' 
csapat vezet6jének, aki 1994. szeptember 2.ána Budapesti Maszaki Egyetemen vette át 50 éves 
vegyészmérnök i aranydiplomáját. Isten áldását kérjak további életére egyházunk-, a cserkész
csapat és lapunk nevében. 
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Hazatalálás 
Ószabó István debreceni kOltö atyánkfia legújabb 

kötelét - Ügetés tiport utak porán - olvasgat ... án 
örömmel fedezhet jOk lel. hogy ismét meQ1alálta igazi 
hangjál. A keleti róna fia szól hozzánk, mini a puszta 
madara : 

~HoJ fU-százada élén 
ÖSz-hazafi : a pitypang küzd még. 
Buzditva e mezőn téged istenave. 
csak téged. fénylő , nagy ezúsl-ég . ~ 

Hazasz6faolta ..a Duna keleti partja leló~ kis or
szág~ . A költő egyszerűen így vall a szülőföldjéről : 

.A Hortobágyhoz köt minden." 

Ez a táj, a "jelenidejű túlvilág", ahonnan erÖI , lisz
taságol merahel, mert szilárdak a gyökere}. Innen 
táplálkozik hitének ösisége és purilánsága. Ósi élet
anyag ez, mint a krisztusi élet. Ebben az ösiségben 
rejlik magyarsága. allöldiségének lényege. Ez az itt
felejtett ösvilág a magyarságunk eszenciája. Ha fáj 
dalmasan js, de Ószabó köl1észetében tudatossá leli 
ez a lényeg. 

.Kiskorom gabona
szakállú vidéke, 
ahol zúgolódik 
apám fenyitéke 
éjek viharában-
ott vagy te , s ök heten 
Ond-Kundék eskOdnek 
iskoláskönyvemben. 

Tarsolylemezeket, 
hüs vasolvasztókat , 
te tárod töl nekem 
barbár koporsódal. 
Kin-kehely: sziklafehér 
kündükoponya, 
tüzvész-szárnyli város, 
Gólem szárnyasanya ." 
(Enek-mélye öt fokán) 

Időtálló nagyságának tündöklő jele a 
nyitó , adys hangszere lésű költemény : 
~Kegyelmed egy-egy szép lovát". 

A lovas kép értelem, érze lem és sej
telem lángjában, a lélek ösl kohójában 
izzott jelképpé. Gyötrelmes életútját ösz
szegezvén lordul a mindenség Urához: 

.Mégis, ha nekem megbocsátod, 
ma újra itt állak , Uram, - várva: 
vág1ató , dübörgő dúvad-robogással 
pusztának eresztett, kegyelmed régi 
lovára." 

Am ugyanakkor találkozás ls ez a tanyasi lét a 
sz01ö tájjal , az östermészettel. Ez a mágikus éleIér
zés felemeli a tehetellenség, elesettség magányából 
Felrrotatja ~n!Ngát , ~azatalált. Ebben rejlik igazi 
na,9Ysá!;la , Ilrálának salá~os bája. Költői nyelve Ady 
sZlmbollzrrosán érlelt, SInkai ih letettségű . Az éltetö 
Nap, az égbolt .végt~lenje , a puszta zöld tengere, a 
rét P:Ompázó Virágai, madarai, a gyermekkor meg. 
annYI emlékképe , s mélyben a tájba ivódott múlt. Ezt 
jelenti számára a puszta. 

,.Hortobágyi magas ég! Pirkadj! 
De mégse! Várj! 

... egy kis nyugodalmat még adj: 
aztán derengj, 
ragyogj egész nap!~ 

A pusztai lét - egyedülálló magyarságélménye. A 
versek mélyén olt lűktel a folytonosság: múlt, jelen 
és jövő közölt. 

A mágikus életanyag : Igen mély rő l fakad ez az él
mény. Nemcsak a gyerekkor letűnt világából, hanem 
a pusztai lét, az ösOk múlt jából is táplálkozik. Az 
"olümposzi magaslatrór fokozatosan szállt alá a Ji
port utak porába" a kOltő , hogy meglelje ismét önma
gát. A francia neoavantgard szimbolizroosától a 
Résztvevők oldoltabb hangvételén át ismét asinkal 
örökségbe lépő költö atyánkfiát köszönthet jük : meg. 
tért övéihez. Mondanivalója, stílusa egyszefÜ, mert a 
mindenségről szól , világos , mert a világrejlelemtöl 
kölCsönzi fényét. 

A bujdOSÓ lovas, aki elvész a láthatáron, "lovárÓl 
levitézlik", miután végignyargalja az ösi pusztát , a 
múltat, jelent és jövendöl. Hangja áhRatos és fenn· 
költ , mert azt hirdeti , hogy az élet örök. 

Felhös Szabolcs 

Hadd vág1asson végig az ösi pusz
tán, a magyarság életútján. Magyarsá
gának alapélménye a gond , a félelem 
és elesettség. A város szélére vetette 
az élet , panaSzolja Csokonai sorsa cí
mG versében. Szembe kell néznIe ma
gányával, kivetettségével. 

A szombatos~g Ol az 1590-11 ty tk anlitrinitarizmula" elmen 
SZe9ed&n megllmdezetl egyházi O. vallht6JUnetl kurzuI ,OUt'lIIV6! : 

Balán Mihály doc.nl, Szálz JIonol lel kOn, . 
Felhö. Szabolcs belegi lZórvlonygondnok kolozsvlorl unltJnUl 

teológusok tJruúg'bln. 
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HÍREK 
Az Inlemalional Chfislian Embassy Je

tmII/em kelel~urópal l\épviselete. a Ma
gysrorsz4gi Cionista SzOV6tsBg és a Je
'IIIfSII Agency fol Israel budapesti irodája 
kmös nyila!l!:ozatot adon kl. amelyben el
tük a na~alnkban l4áéled6 181fOrista 
aJo;06kal a YiJá9 kü6nb6ro réSZel'l épp
úgy. mint MagyalOfSlágon. A nyilatkoza
tot eJkL*fték alái"áSla az ENSZ-oek. a 
Zsidó Wágkongresszusnak. az Amerikai 
KOI9'8sszusnak. a Magyar Köztársaság 
enskének és parlamentjének.. a magyar· 
országi egyházak képviset6W'lek és a ma
gyarországi zsidó szeNeZetekneK. 

• 
Iv. Európai Kemszryén - ke/f1SZtéfly 

Nők 0/<Umen00JS _nak Negyodik 
Nag)'Pyúlésér rendezték elsO izben Buda
pesten augusztus 19-26 kOzön. A testvél'· 
szervezetek küld6nei 1Óbb mint 30 or· 
SdgbÓI érXeztek. köztük otyan lávoliakból 
is, lNf'd ~. Banglades és Korea. 
A ta~csj(,ozás mottója: NE FElJ - GON
DOLJ A JÖvORE. A _zi reg;ók ki)
IöobOm témákat hoztak: a nbk elleni em
szak. a ook elszegényedése és Eutópa 
polanzálód!S3 egyaránt szerepelt az elő
adások és megbes.zélések köz6n_ A fóru
mon elóadást tanon Genelve Jacques. a 
Frarca Menekl1tUgYi es Segétys.zerw
Iel valamm Barbel Wartenbel'g-Potter 
az Egyhazak Viágtanácsa részérol. 

• 

• 
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I Esketések I 
Polgári há7.a.-.s.1.gkötts ut:\n tcmplo

nmnkb..1u mcgjelcntek ts cg)'M.zi :\1-
d..'15b:Ul re.~les(i ltek. 

Július 26. 
KO\'lics Sándor tS Kóka En .. t bel 

Július 30. 
\'Il....s Zoltá n ts Rún Tünde 

Július 30. 
Nagy Zoltán ts Erdei E rika 

Július 30. 
Mályá.<; Béhl és Fümp Anikó 

Augusztus 6-
Bá lori Ish 'án 

6; Ba.-ubtis Ildikó Csilla 

ls ten áldás:l legyen lll. ifjú p .. \rok 
élCl6n. 

Unitárius műsorok 
S;rl'umbtr 18. mstfrnnp 

MTV 211.20 
iSlemisz.teleti előzetes 

Az unilnrll.nlus sziilOfbldjéo. 

Sl.ékclyllildi 
unil:\rius gytllekclctck 

S:tpttmlur 15. l"asárlli'l' 

MTV 1 dc_ 11001 

ISll'nlisztclet l"Öl.\"CIÍlésc ti HOgycs 
Endre ulmi Icmplomunkból 

OI:.t6her 2. \"a.mrnnp 

t-ITV I dLL 1630 
unit:\rius .. ÖrOnlhfr-

Dr. Hegedüs Abel 
74 t-ves 

Szoboticsé.necz 
KArolynt-

sz. BaJAz, Julianna 
70 éves 

Klsgyörgy Lajos 87 hes 

KArolyi Ferenc 83 éves 

lsten mljoo c$Cnde$ pihenéSI eld
\·Ol.Ott 1~l\'ét1::.inl.:nel.: az :Jn)'Jffild ölé
ben. lelkIlknek örök ",II o.. .... ;;,égcl. a 
~ lrunl!lmdott i!)-:\.uol6kn,lk pedig vi
gMlt;.I\1SI. 

Felhívás 
OAVID FERENC egyházalap'Ó 

púspökOnk uj emléktéblájának le
leplezést és koszoruzási Onnep
sége 1994. szeptember l B-a" 
vasárnap 13 órakor lesz a Buda: 
pest. XI. ker. Oávid Ferenc utca 
21a. sz. hiz homlokfalán. (David 
Ferenc ... . - Villányi u. sarok) 

Emlékbeszédet mondanak és 
az emléktábla! leleplezik: 

Df. Bánhegyi Emil Budapest XI. 
ke/OIell ónkormányzatanak pol
gármestere, 

Bencze Matton pUspökhelyel
les, egyhazi elnök, 

Ot. Lörincz Em6 l6gondnokhe· 
Iyeltes, világi elnök. 

Mindenkit szeleteltel hflunk és 
várunk e lelemelö ünnepségre. 

Apróhird etés 

Eladó a Vác kOzeti Kosd 
község erdös kömyezetében 
2306 nm tehermentes beHeN' 
leU Odülölelek. Panoráma ol
csó áron! - Tel.: 1-870-594 
Budapest. 

Fd .... \:aM 
a.nen~on 
19)>W~ 

~ .. 
Benut Fr.ncab 

"' :h:r.~ IC 

~a:,*.C.rt:Ir;"'1Ol QrMÓ.'~"*"' 
(Bu'hj"'5!V Kr.irl_ v n 

Tili l~\I) 
FIl.,,. w.'P'i S:iImdI Gabor 
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