
A hit 

50. évfolyam 7-8. szám 1996. július-augusztus 

Ima és beszéd az egyház 
millecentenáriumi megemlékezéseit megnyitó 

.. '" '" unnepsegen 

,Jöijetek énhozzám m.indnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 
és én megnyu.l!uást adok nékte/t. Vegyételt magatokra az éli igámat, 

és tanuljatoh meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos sz(Uű, 
és megnyugvást találtok lelketekilek. 

Szeretett Testvéreim, Atyámfiai ! 
Millecentenáris ünnepségsorozatunk megnyitó· 

ján atyafiságos szeretettel köszöntelek Bennete· 
ket . 

Isten iránti hálával szívünkben emlékezünk 
ama száz évvel ezelőtti ezredéves ünnepére nemze
tünknek, amikor felmértük a honfoglalás és hona
lapítás nagy mtlvét, mely nagy tettekben, gondola
tokban és alkotásokban öltött testet, sok kin , ke
serv , szenvedés, de még több dícséretes eredmény 
közepette. 

Most, a millecentenáris Üllnepségeink első alkal
mával, ugyancsak tele van a szívünk lsten iránti 
hálával. Nekünk adatott ez a soha vissza nem térő . ' 
egyedl alkalom, hogy szívünk, lelkünk hálaérzetét 
szavakba foglaljuk! Öröm és egyúttal hála tölt el 
minket azért, mert mi vagyunk ennek az ünneplő 
jelennek a nemzedéke. Leborulunk előtted Isten , 
és megköszönjük az ezer és az utolsó száz esztendő 
eredményeit, de elpanaszoljuk keservei nket is. Sok 
volt belólük: elhordozhatatlannak hitt sorscsapá
sok és megpróbáltatások formájában. Háborúk so-

M ert az én igám boldog{tó, és az én terhem kÖ1II1YU." 
M á té 11,28-30. 

kasága, népünk, nemzetünk pusztítása, szétszó
rattatása. Legyen áldott szent neved, hogy minde
zek után és közepette is megmaradtunk, vagyunk, 
élünk, alkotunk és reménykedünk! Segíts meg 
minket Istenünk, hogy az Úr Jézuséhoz hasonló 
terhet és igát hordozván munkálkodhassunk 
abban a reményben, hogy reánk tekintesz, óvó sze
reteteddel megajándékozol minket, és ez megma
radásunkat és jövóbeli létünket is biztosítja. 

Istenünk! Áldj meg minket a Te végtelen jósá
goddal és szereteteddel, hogy mi is átélhessük azt 
a benső érzést, melyet az Úr J ézus szelídségnek, és 
Irántad való alázatos szívűségnek nevez. 

Ebben a jelenvaló életünkben, itt a fóldön, ezek
kel az erényekkel szeretnénk megerősíteni magun
kat. Cselekedd mivelünk, hogy fáradozásod ered
ményes legyen az Úr J ézus követésében, hogy erőt, 
támaszt és megmaradást nyerünk Tóled, édes Jó 
Atyánk, az el következő évek, évtizedek és évszáza
dok eredményes megharcolásáhpz, a Te dicsősé
gedre és a mi boldogu1ásunkra. Amen. 

Ben cze Márton püsp ök 

Tisztelt Közönségünk! 

Millecentenáriumi rendezvényeink sorában is kie
melkedő eseménynek tekintjük mai ünnepségünket 
amellyel a Kárpát-medencei ezerszáz éves helytállá~ 
sunkra emlékezünk. 

.. ~gy is mondh~.tnám: ezt ünnepeljük, de az ünnep 
orome nem felhotlen. Vészterhes történelme során 
nemzetünket sokszor érték rendkfvül súlyos sorscsa
pások. Hogy csak néhányat emlftsek: Mohács 150 
éves török hódoltság, az 1849 utáni Bach-ko~szak 
véres terrorja, vagy a két világháború iszonyatos vér
veszteségge! . 

Mindezeket átvészeltük. Kibírtuk és utánuk nemze
tünk újra és újra talpra állt. Ez csak azért volt lehet
séges, mert a kibfrhatatlannak túnő vesztesége~ 
után is mindig megmaradt számunkra a H I T, ami 
egyben REMENYSÉG és bizalom abban, hogya leg
nagyobb pusztftás után is lesz még elég erő nem.ze
tünkben, keményakarással, kita rtással sorsát vrsz
szavezetni az emberibb élet útjára. 

Mai helyzetünkben riadtan kell tapasztalnu~k , 
hogya legutóbbi fél évszázad többet rombolt, mrnl 
az elöző nagy katasztrófák, mert ez a lelkeket pusz-



trtottaJ Kioltani látszik lelkünkből a reményt, a bizal
mat önmagunkban és abban, hogy saját erönkből 
még képesek vagyunk helytállni, képesek vagyunk e
leink több mint ezredéves hagyatékát megörizn i. Ez 
a reményvesztés a végső pusztulással volna egyen
lő mert egy nép - úgy mint az egyén is -, ha remé
nyét elvesz ftette, mindent elveszItett. Számára már 
csak az az egyetlen út marad, amely a megsemmi
süléshez vezet. 

Azért ennyire mégsem kellene mindent feladnunk! 
Történelmünk, nemzetünk mÚltja, őseink hagyatéka 
nem erre jogosfl , de ennek az ell enkezőjére kötelez! 

Elég sajnálatos, hogy lelki elbizonytalanodásunk
ban ma már kizárólag a kivülrő l jövö seg ítségre ha
gyatkozunk, ahelyett hogy réges-régen belaItuk 
volna milyen hiú ábránd ez ... 

Keleti segftői nk - ami egy pusztitó háború után 
még megmaradt - azt nagy buzgalommal elhordtak, 
a nyugatiak pedig, miután szép hazánkat a legciniku
sabb módon - többször is - darabokra törték, min
denféle újabb kalandokra buzdítoltak, majd - segít
ség helyett - most nem a katonai megszállást, 
hanem agyafúrt módon az idegen tőke jármát igye
keznek nyakunkba akasztani. 

Amillecentenáriumi évet mintha a Gondviselés 
rendelte volna most nekünk, hogy végre alkalmunk 
legyen és kényszerüljünk saját sorsunkkal szem~~
nézni . Vegyük tudomasul végre a tényt: EGYEDUL 
VAGYUNK! Segítséget ne mástól kolduljunk! 

Számunkra az egyedüllét nem va lami ismeretlen új 
helyzet. Azelőtt is mindig 'gy vol t és ma is igy van. 
Ha élni akarunk, sajat erőnkből kell talpra állnunk. 

Most, amikor sem háború, sem idegen megszállás 
nem kinoz, sokkal könnyebben lehetséges ez, mint 
történelmünk során bármikor. Csüggedés, megadás , 
fásult semmittevés helyett végezze mindenki a saját 
dolgát, teljesítse kötelességét és ezzel mar el is kez· 
dődhet sorsunk jobbraforditása. 

Ezzel együtt azonban most félre kell tennünk min
denféle acsarkodást, egyenetlenkedést . Egész nem-

zetünk együttes erejére, valamennyi korosztaly tagja
inak, és ezen belül döntöen ifjúságunknak - akiért a 
jövöt igyekszünk épfteni - vállvetett küzdelmére van 

• 
szükség. Igy az anyaország, az utódállamok sokat 
szenvedett magyarsága és a nyugati világba szét
szórt testvéreink együttes küzdelme biztosan meg
hozza a várt eredményt. 

Legyen a Mil lecentenárium a nemzeti újraébredés 
és összefogás éve és kezdete, amelyben hazánkért , 
n~~.zet~.nké rt és ki.k.i saját egyházáért vállalja a 
koz~~ kuzd~lmet és bl~onyitsa be, hogy méltán igé
nyel juk és bIztosan tartjuk meg az újabb ezredévben 
helyünket a Kárpát-medencében. 

Engedjék meg , hogy köszönetünket fejezzem ki a
zoknak, akik közreműködésükkel nagy mértékben já
rultak hozzá hangversenyünk megszervezéséhez, il
Ietve részvételükkel azt magas művész i színvonalra 
emelik. 

A szervezési munka oroszlánrészét vállalta Jó
zsefné Ütő Amália, aki a Pécsi Sebestyén Altafános 
és Zenetagozatos Iskola gyermekkórusát is vezényli. 

Petrován Mária orgonamüvész játékával gyönyör
ködteti a zenekedvel őket. 

Ugrin Gábor Liszt-díjas karnagy az Ifjú Zenebará
tok Központi Kórusát - ezt a nemzetközi hirü, nagy
szerű kórust - vezényli. 

A Liszt Ferenc Zenemúvészeti Főiskola hallgatói 
Haydn vonósnégyesét adjak elő . 

Az Unitárius Ifjúsági Kör tagjai néhai Ferencz Jó
zsef volt kolozsvári unitárius püspök millenneumi em
lékbeszédét elevenltik fel. 

A közös záróének kántora Vadady Attila. 
Illesse köszönet ifjúságunkat és mindazokat, akik 

még segítséget nyújtottak rendezvényűnk megvaló
sításához. 

Évnyitó hangversenyűnkön minden kedves vendé
günk számára múvészeti élményekben gazdag, kel
lemes szórakozast kivánok. 

Dr , Murvay Sámue l fögondnok 

István k irály intelmei f iához 

Imre herceghez 

A FIAK KÖVESSÉK AZ ELÓnÖKET 

6 seink követése fogla lja el a hirályi mélt6ságban a n)'olca,dik helyet . A legnagyobb királyi é~essé~, 
az éli tudásom szerint, a hirdly.elödök utá ll járni, a sziilőkel utánozni. Aki ugyanis meguetl, a.m Lt 
megszabtak atyai el fkle i, a z isteni törvényekre sem ügyel. Mert a z atyák a,zért atyák, hogy {imhal 
gydmolitsák, a /ioh pedig azért fiak, hogy sziL/eiknek szót fogadjqnak. Aki atyjá.val szembe~l. áll, Isten 
cll.ell ségél/ ek dll. Mert "úIIdcll engedetlen. lstennel áll szemben . Es az ellgedetlenség szellelJe a korona 
uir6gait szólja szerte. Az ellgedetlenség ua16jában pestis 02 egész királyságba. Ezért, kedves fiam, oJ.!ád 
rendeletei, vagyis 0 2 éli rendeleleim, mi l/ d ig legyenek szemed előtt, hogy s,crencsédet nÚlldell ütt kirá
lyi gyepló igazgclssa . Az éti szo/~ásaimat pedig, melyekrtillátod, hogya királyi m éltósággal össze(émek, 
a kétkedés m il/den békly6ja nélkül köuessed. Mert nehéz lesz m egtartall i e ldjoll. királyságodat, ha 
szo/~ásball I I cm utárl zod a korábban kirdlykodó királyokat. Me/y görög korm611)'ozta a latinokat görög 
módra , ovagy me/y laUrI h'ormá llyozta a gtJrtJgtJkel latin m ódra ? S em elyik, Ezért hát kövcsd szokrisai
mCII, CI tieid közt k imagasló Igy leszel, s az idegeI/ ch d icsérctére szert (gy teszel. 
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Arany János 

Csanád 
Üllsztrogombon ISTVÁN szent király, 
Pap- és parasztúr mind körötte áll: 
Fején oz ékes újdon korona, 
Vállón palástnak hímzett bársonyo, 
Kezében o bot, egy arany virág, 
Gyöngygyel rügyedzik rajta minden ág: -
Mint támadó nap, a tisztes nagyok 
Arczán királyi fénye felragyog. 

Csendben folya tanács: - de hallga. hallga! 
Kürtszó-e az, vagy szél. mi ott rivoiga? 
Felhő-e vagy por. mely az egekig 
lomhán. sötéten fölverekedik? 
A föld alapját rázza mennydörej. 
Vagy tomboló had és aczélzörej? 
Villám czikáz-e. vagy lángfegyverek 
Hegyén ezer napot hoz a sereg? 

Győztes had élén. mint kettős sugár. 
Megvillan egy ifjú levente pár. 
Gyula. Csanád. fejedelmi két rokon. 
Jobb S balkeze Istvánnak harczokon. 
Mosolyra vídúl a királyi bátya. 
Midőn az ifjakat belépni látja. 
~.míg hödolatra. meghajol a térd. 
O nyújtja jobbját. és így szólva kérd: 

A besenyövel, o fejes. konok 
Nér;>pel mi történt. édes rokonok? 
Gyo~ött-e, hogy ne gyözne o kereszt, 
Pogony had ellen. mely böcsmérli ezt? 
Ha slkra száll a napvilág. sötétség: 
Nincs diadalban akkor semmi kétség' 
No s szóljatok: hogy mint lelé Abád . 
Révén hadunk o vén Doni-Csabát? 

Győzött királyom - így Csanád felel _ 
Győzött karunk s az ég küldötte jel: 
Megtörve o besnyő kemény nyaka 
S a martalék közt vén Doni-Csaba .• 
S együtt Csabával nője. gyermeki. 
Rab. mint a füszál, kincs temérdeki' 
Lábodnak ím letesszük zsómolyáh~z: 
kincs-. martalékról felséged határoz. 

Áldás az Urnak! szölt a fejedelem: 
Három feJé a zsákmányt rendelem: 
;gy rész Ové. ki a győzelmet adta. 
Epüljön lsten új egyháza rajta: 
Más rész királyi seregem illeti. 
Tiszt- és fejenkint oszszák föl neki: 
Ti mint vezérek harmadát felezve. 

(Az ötvenes évek kezdetérőL) 

Magyarok IV. Világkongresszusa 
1996. június 13-18. 

A Magyarok Világszövetsége a közel 40 országban szétszóródott vagy szétszórt magyarok képviselői
nek részvételével 1996. június 13-18. között tartotta IV. Világkongresszusát és Tudóstalálkozóját Buda
pesten. 

A kongresszus számos rendezvényén és tanácskozásán jelen voltak a politikai és közélet nagyszámú 
képviselői, a kormányt a Miniszterelnök, a Parlamentet a Ház Elnöke képviselték. A történelmi egyhá
zak vezetői Ópusztaszeren és a Nemzeti Múzeumnál közös megemlékezéssel, illetve meditációval segítet
t,ék a kongresszus munkáját. Az Unitárius Egyházat ennek keretében dr. Erdő János püspök, dr. Szabó 
Arpád főjegyző és Andrási György előadó tanácsos képviselték. Világi részró1 a főgondnokok vettek részt 
a tanácskozáson. 

A kongresszus munkájának értékelése helyett álljon itt a zárónyilatkozat teljes szövege. összefogl alv~ 
mindazon vitákat, eredményeket és célkitíizéseket, melyek utat mutatnak a Világszövetség jövó'bem 
munkájához. 

A Magyarok IV. Világkongresszusának 
Zárónyilatkozata 

. 1996. június 13-18. kózótt zaj lott le Budapesten a Magyarok IV. Világkongresszusa és Tud.~stalálkozó
Ja a Magyarok Világszövetsége. valamint a M(1szaki és Természettudományi Egyesületek Szovetségének 
rendezésében. 

Harminchat országból, több mint kétezer kongresszusi vendég és közel négyszáz ma~ar tudós vett 
részt a tanácskozáson, amely a legjelentősebb eseménye a honfoglalás 1100. évfordulÓJának. Három 
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50 é ves az Unitárius Élet 
50. évfolyo lllót órLc meg 199G-ba n az Unit,ti l'ius 

EleI. A bp J9t17-bcn indu lt Buda pesten nl'. Un it.ó
,'ius l~ rl esít 6 fo ly l l1 t ~so kén t , melynek megj len s t. 
II nH1 sodik " il óghábon~ szn kft oltn meg. 

1 947-t ől 1951 · ig hnvont n. ezt követő n 1956-ig 
ké thavontfl je lent meg. 195 -tól 1962-ig ism l ha
von to. 1962-t6'l 197 -ig csok negyedóvente kaptu 
kézbe nl'. Unit á rius É letc t [I Z olvasó. 1978-t.61 ismé t. 
két hnvo nké nt il'n vlilt ozik II megje le nés, eg szen 
1993-ig; Ilz6t.n hüvont o lót fl tap nnpv ilágot.. 12 ol
da lnyi I.Cljedelcmme l. 

A nyomda is többször vn lt ozot.t. uz óvek foly n
mnn. A kezde t.ekbe n Máté E rnő vnr. ker Ulet.i 
kŐl1yvnyomdl\j6bn n nyolll tó k az Unit.á ri us É le te t .. 
Ez n nyomda nl. ó l1 nmosíh1s után II Míivelt.sóg 
Nyomda nevet. ko pt a . 1953·bo n a Budlli Nyomdu 
adt n ki o lopat, 1957 szeptemberét.ő1 pedig o Zrínyi 
Nyomda . 1980-tól l) nyomt nlt'í sra nl. Egyetemi 
Nyomda vtl ll nlkozoit. J989-ig. Ezt az MTESZ H llz i
nyomda követ.i. majd a Cerberus KIt veszi tH fl re l
adatot. 

A lop szerkesz t:öin k felso l'olásn n közeill1\l lt ki
sebb un itári us egyll1hl.ö rt. nete lehet.ne: 

- 1947-ben /(ere/ú Gábor, 

- 1948-bn n 8 arabds Istuó" szer keszti az Unit.á-
rius É letel. 

- 1949-tllI 1956-ig Csiki Góbor " sze rkesztő. 
- 1957-1.61 Pethő Istuón 10 éven á l. fárad ha ta l -
lan szol'galommnl foglnl kozo t.t n lapszerkesztéssel, 
eg6szcn 1966- ig. M6g abba n nz eszt. ncl(ibcn fő
szerkesztő U. Pilep Imre, fele lős szc l'kesz t.ő pedig 
BCI/czc Márton let.t, 

- 1970·ben R. fi'i lcp lrnre ha lá la után f6szerkesz
tőkéut dr. Percl/cz József' vette át fi s ta fétaboto t., 
ekkol' szerkesztő bi zot.tság segít:ette munkájába n. 
A bizott.ság vezetó'je BCI/ cze Nfárton volt , t.agok: 
Bajol' János S S zász János. 

- J 980-ba n fel el ős k indókóni fI uszt': János log
Ifl lko1.o tt nz Unilnr ius Élettel. - I 9a4 -ben S zen/
Juányi Ilona vet.t.e át. Huszti Ján ost6l n fe ladn tot.. 
Ekkor relcl5s szcl'kesztőkén t dr. Fercllcz J6zse/, 
volt megje lölve. - ] 991-t61 Orb6kn é Szcl/t ·Judny; 
/IOncl vá ltotla Ji'crcncz J6zsefe/ . 

- J992-bcn törl6nt. meg el ső ízben, hogy vi lági 
munka t.árs leU a Inp fősze rkeszt.ője: 'l'öröh Tamás 
ntyá nk.fi n szemólyében . M g ez eszt.endőben de
cembcrt.ő1 munknt.á l'snik6nt Sándor Gy. Aifátyás, 
Gá/fFy ,ábor és Berlczc Frctrl ciska tevékenyked tek. 

199t1 -t.öI Mllszko 1bo/'yo és Nyitrai Leuentc is 
bCknpcsolóclot.l. H szerkeszlőségi mu nkáb[L - 1994 
júliusfi!.ól főszorkosz t ő Bm/cze FrQ.nciska lott. s 
IIUpjfl iu kbull is ö v gz.i n szorkeszt6ssel j á ró feladn
tok legnngyobb rész t. . 

l 995-l51 Kászoni J 6zscf nevét. is lát.hHtjuk a SZO I'

~eszl 6'k között , 1996-bnn lel k slo i re ladn t.ni cl sz6lH,~ 
Jók II 1 ~pt 6 1 dndor Gy. Mátyás sz.e rkeszt.5s gi W.
k,lht. Ezc ,~ fl tuvaszon Gli/frY Oábor is bc fl jezi 
s rf.(' I'kesztől tevékc ll ys gél. 

A Ifl l,l sz.c rkeszt5inek re lsorolásn után essék szó 
oz UllIt.th ll,IS Elet ta rt a lm i jellegzet sség r6l 
publ ikólókról (I teljesség igénye nélkUl. . a 

Az elsó' tíz esztendlí a lat.t. kialakult. rovntok: 
- Áh ítni 
- Egyhál.i é let. 
- Levelez s 
- Hírek . közlem nyek 
- 1960-t61 színesedik a lop t.a rta lma: ve rseket 

közöl. 

- 1.968-~H n . nz un i ~a l'i zmus 400 ves jubileumán 
gf\zdogon Il luszt.rl'i lt Jub ileumi SZI'i Ill jelent. meg. 

- 1970-e8 évek ll'I ~sodi k fe lé t.61 D,' . ./(is. Józscf' 
gondozásáblln u Bélyegsa rok rovat bélyogekel 
mu t.a t. be. 

- 1976-bnn ti I'cvideá IL Biblia megjelenése a lkul
nutb l ind ult. I,jobb sorozat: Új köntösben a Biblia 
címmel. 

A sorozA.l összehosonlításokat. vég'l.ett fl Károli. 
nl. ökumomkus és n ka tolikus biblia azonos szöveg
he lye i között. 

A he t.ve nes évekbe n a la kul t ki nz Uni lárius 
Sze mmel rovat) mely a közélet i figyelő szerep ,t 
tö1t.öt. te be, kés6bb Szemle címmel közölt un itá ri u
sokut is {u'in tő esemé nyeke t . 

A nyolcvnm\s vek végén eIWnt.e.k, á ta lnkultnk a 
ko rábban kiolukult. rovatok, csak a kilencvenes ' 
vc kbe n vá lna k iSlné t j ell emzővé. 

- A lupbnn publiká l6k t.eljes nóvsorúl. kÖ1.öln i 
nom ez át.tekintés fc lnda tn. Néhá ny nevet so rolok 
fel csu pá n

j 
fl megjelenés kTollológiójá t. kövel.vo, 

le l'l nészotose n (\ szc rkcsztőkön k.ívü l: Dl'. Kiss 
Eleh, P. Buzogány Lajos, B uzogál/y AI'O'I, Gya./Lay 
DomollOs, 130161' Imre, Dr. J akab Jenő, M6Ira':- Be
legh Béla. ifj. Bartó" Béla, Kozma Tam6 s. 

Na pjai nk rondszeres sze rzői : Kelemen MiJdós, 
S zász János, S zta ll hóczy ZD/tá rl, dr. Nyircdy za· 
bo/cs, Fe/hős Szabolcs, s (Ijobba n zász Adrienn 
nz ifj l'i ság i rova Ual. 

Az elm últ 50 eszt endő példányait á tl npozvn (Igy 
látom , hogy egy-egy lapban eH:ol6d ik nl. nrúny II 

I"ö r l.6ne t-i cikkek, sorozatok irá nyába. Term szetc
son II jelenbon 0lvas6 számá ra nc m L(f nik így. 

A visszaeml kez s fon tos dolog, II ml~lt meg6rzé
s nek a la pja Cl.. Az utóbbi év kben nogyobb hllug
Sl\lyt ko pot t. II s zi nkr6nin: Ul. egyházközségek j.ele
n nek rögzílése, ond teljesebb képet adhat nUlJd n 
k6s5bbi olvas6 szá má n\ oz egyház l e té l'ő1. 

A mugyll l' uyolvCi unil't'i l'ius sujtót. ótloll ulmií 
nyozvfl, meg koll ótl upftu llunk, hogy ilyen hossz t' 
megjelen s i id5t. tl töd , nale rn vi lllu ai mint.t kel' s 
Inp t ud hnt llHlgl\6na k. 

Az Unit á rius Élet mélt.6 helyet fogla l el II nng,)' 
rn últl\ kolozsvá ri fOly6ira t.olc u' Keresztóny Mngve
t ő 6s o:t Unit árius Közlöny ITIe lle t t II mngyu " nyel
vii unit.á rius sojt6bu lI . 

j\1 us~kft Iboly u 
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UNITÁRIUS ELŐOEINKRŐL... 
Aranyosrákosi Székely Sándor 

(1797. szeptember 13-1852. január 27.) 

Aranyosrákosi Székely, Sa.n~or neve a ':la~yar irodalom
ban és az unitárius egyha;Zlörtenelemben IS Ismert. 

A magyar irodalomtörténet reszére Toldy Ferenc fedezte 
fől. aki l878·ban .,A magyar nemzeti irodalom története", -
és l8BO-ban a "Magyar költők élete" cimű úttörő munkajá
ban SzékelyI nevezi meg az eposzlras terűleten Vörös
marty elófutaranak. A Toldy után megjelenö irodalomtörté
neti munkák ennél többel nem is közölnek Székely Sándor 
felöl. Az unitárius Jakab Elek az elsö, aki az Abafi Lajos 
szerkesztette Figyelöben (1882) támpontot szolgáltat Szé
kelynek a magyar irodalomban betöltött szerepe meghala
rozásilhoz , gazdag életrajzi adallal egészitve ki a Toldynál 
csak vázlatosan található közléseket. 

1887-ben Benczédi Gergely, a nagymultú Keresztény 
Magvetőben, - az 1837-ik évi unitárius énekeskönyv kia
dásaról Irva - méltatja Székely jelentöségét. 

Kanyaró Ferenc elöbb 1888-ban "Székely Sandor és 
Vörösmarty" cimü munkajaban (Ker. Magvető . ) mutatja be 
bővebb terjedelemben Székelynek Vörösmartyeposzaira 
gyakorolt hatását, - majd 1897-ban "Aranyosrakosi Szé
kely Sandor élete és költészete" címen közöl alfogóbb 
képet a nagynevü költö püspökről. 

1925-ben Borbély Istvan irodalomtörténetében és 1935-
ben Gál Kelemen forrasértékü ... A kolozsvari unitarius kol
légium története~ clmü munkajában olvashatunk Székely 
Sandorról. A többi kisebb munka csak futólag, és főleg iro
dalmi tevékenység ét emliti. Ezek is Toldy t ismételve, oly
kor idézve, többnyire csak eposz kísérletei felöl szólnak. 

Aranyosrakosi Székely Sándor Székelykálban született. 
Apja István székelykali lelkész, anyja szabédi Szekeres 
Klara volt . 

Iskolai tanulmányait laOa-ban, a székelykeresztúri ,.kö
zéplanodában" kezdte. 1814- től letl a kolozsvari kollégium 
növendéke. Tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte. 
1819. november Hől a kolozsvári kiralyi liceumban jogot 
hallgatott. 1820-ban a dicsőszentmártoni zsinat külföldi ta
n~lasra . jel?lte. A tanulmányút költségeinek összegyüjtése 
mlal! a Jogi tanfolyam előadasait neheZen tudta latogatni. 

1820. november 17-én indult Bécsbe, mert az osztrak 
kormany - félve a porosz és más német egyetemeken 
meghonosodó szabadabb eszmék "karos" hatásatól - nem 
engedte az erdélyi protestáns iljakal németországi egyete
mekre. 

Székely Bécsben elsösorban az Egyetem e lőadásait 
hallgatta. Szabad idejében megfordult a bécsi közélet moz
galmasabb helyein: a könyvtárakban és a kávéhazakban 
S~tá i. alka~maval megismerte a város történelmi nevezetes~ 
segell. .~eter Lajos .. irja CA székelyek Erdélyben". Ker. 
Magveto. 1922. 2. luzet), hogy Bécs városának történelmi 
ne~ez~tességü. ~el~ei~. ~olyongva kezdte szövögetni "a 
csaszarváros regl dIcsoseget zengő" verseit és a romanti
kus, nem~eti iranyú bécsi irodalmi körök hatasa alatt hatá
ro~a el ve~~:g. hogy "nemzeti tárgyról igaz antik hőskölte
m~ny form~Jaban f~g é.nekelni." Itt keszítette el, _ frja Péter 
L~Jos .- előbb a "Du~~nla~z" cfmü nemzeti tilfgyÚ epikai ki
ser~etet , amelynek hose Arpád vezér. majd tervet változtat
va .u1a meg ,A székelyek Erdélyben" cimü kis nemzeti epo
szat. 

Borbély IS.tvan iro.dalomtörténetében (1925. II.) elmond
ja , hogy amikor Szekely Sándor Becsben tartózkodott a 
varas Európa közeppontjanak szEImitott: "köz és a magÁn
élet , a zene és az irodalom egy nyertes világháború törte-
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neli romanlicizmusanak fényében áradozik, melynek két 
fényszórója Metternich és a költö Grillparzel". MellettOk _ 
folytatja Borbély - egy csomó kisebb egyéniség ad szfnt e 
nagy vilagvarosnak ." Kétségtelen, hogy Bécs - amint Gal 
Kelemen is megjegyzi - ,,zajos eletével, élénk forgalmával. 
nagy sOrgés-forgásaval, élénk hatast tesz az erdélyi he
gyek csendjéhez szokott ifjúra". (Lm. IL k. 475. old.) Ez a
zonban nem gatolta abban, hogy nyitott és figyelő szem
mel jarva, lelkébe vésse a látottakat és azokat később fel 
használva, vele népe elöhaladásat szolgálja. 

Székely Bécsböl 1822. május 21-én indult haza. POn
kösd szombatján ért Pestre, ahol fölkereste a "Hébe" cimü 
irodalmi zsebkönyv szerkesztőjét Igaz Sámuelt, hogy - ki
nyomtatás végett - átadja neki az elsö magyar nemzeti e
poszt. 

1822-ben a Fötanács Tordára rendelte lelkészi szolgá
latra. 

Benczédí Gergely arról számol be (Tordai unitárius 
papok. Ker. Magvető. 1888. 2. sz.), hogy mint lelkész, az 
algimnaziumban teológiát. görög és német nyelvet tanítOIl. 
A dombói zsinat 1830. auguszlustól az iskola igazgatójava 
léptette e lő . 

Az 1832. augusztus 23-ai nyarc3.dszentlaszlói zsinat Ko
lozsvárra helyezte á! a kollégium történelem- és hillan ta
nárának. Kenyeres Agnes: "Magyar életrajzi lexikon"-ában 
- valószinűleg Toldy nyomán - arról tudósit, hogy Székely 
1836-tól Kolozsvárott igazgató. 1838-tól egyhilzi főjegyző , 
, 843-tól püspökhelyetles és , 845 augusztus 24-én tartott 
homoródalmási zsinallól püspök. 

Jakab Elek (Figyelő. 1882.) és Gál Kelemen közléséböl 
tudott, hogy Székely háromszor nősOlt. Első két feleségét , 
Csipkés Erzsébetet (+ , 826) és köpecz! Nagy Rozáliál 
(+1835) nagynénje jelölte ki számára feleségül. Harmadik 
feleségét. Hincs Zsuzsannát maga választotta (+1852). 

A korabeli magyar irodalomról Kanyaró Ferenc ad igen 
találó jellemzést. "Aranyosrilkosi Székely Sándor és Vörös
marty" dmü tanulmányában leírja (Ker. Magvető. 1888.), 
hogy "a kor nagy költői - élükön Kazinczyval - nem tolma
csoltak a nemzet mondanivalóját és nem tudtak eleget 
tenni annak a költészettel támasztott igényének. Mondani
valójuk - a klasszicizmus hatása alall - Róma és Hellas 
dicsőségét zengte, s magyar tárgyú verseik is tele voltak 
latin és görög "sallangokkal", melyek nem haloltak a tömeg 
érzelmeire. Különben is mondanivalójuk a nemesi társada
lomnak szólt, s annak igényeit igyekeznek kielégiteni. 

Vörösmarty és Czuczor lirai költeményeikkel a szubjek
tiv érzések tolmacsolására vállalkoztak. 

Vörösmarty - Egyed Antalnak, a római elégia müvelőjé
nek hatása alalt - elég hamar a honfoglalás eposzi feldol
gozása felé fordult és Arpádról készOlt egy nagyobb szabá
sú hőskölteményt Irni. ezuczor Gergely viszont egy X. sza
zadbeli hősmonda feldolgozására szánta el magat. De 
mindkettőnek szüksége volt Székely eposzt teremtő kisér· 
letezésére, hogy annak fölhasználasaval hozzák világ 
ra irodalmi szempontból is teljesértékű alkotásaikat." 

Az epikai költészetről Kanyaró megállapitja , hogy annak 
költöi értéke Zrinyi óta állandóan süllyedt. Gyöngyösi, aki 
verses krónikakat és histórias énekeket irt, műveiben ti 
krónikának, az eposznak és a verses regénynek, Ifrai han
gulattal elárasztott keverékét adta. 

A XVIII. század eposszal klsérletező i sem tartalmilag , 
sem lorrnailag nem alkoltak maradandó értéket. A XIX. 



század elején többen próbálkoztak eposz írással , de vagy 
a készülődésnél maradtak, vagy munkájuk - értéktelensé
gük miatt - ismerellen maradt. Péterffi Lajos írja (Ker. Mag
vető . 1889. 4. füzet), hogy amikor Székely eposz Iráshoz 
fogan , .,idegen remekmüveket" tanulmányozott~ hogy n.e 
essen kísérletezö elödei hibájába. Kazocsa Sandor "KIS 
magyar irodalomtörténetében" (1 944) mé.ltány~lja a kfsér
letezés fejlődéstörténeti szerepét. Kanyaro, Szekely eposz
kisérleteiben Klopsztokra hivatkozik, kinek munkái ha~ása 
alatt ,,alkotott" magyar mitológiát és alkalmazott klassZikus 
versformát. 

A hazai magyar irodalom Dö.bre~tei Gá~or közremű .kö
dése folytán kezdett bontakoznI. Dobr.ente,: a ma~y,:,:r Iro
dalom föllendítése érdekében KoJozsvarott Irodalmi kort hi
vott életre. Megindította az Erdélyi ~úze~m cím.ű ~olyóira.
tot , amely az erdélyi fiatalok irodalmi tevekenysegenek ki
vánt szószólója lenni. 

Kanyaró arról számol be, hogy, mint minden unitárius, 
Székely is a kolozsvári főiskolán kezdte költői pályafutását. 
Péter Lajos azt írja (A székelyek Erdélyben. Ker.Magve
tő . 1922.2.füzet) , hogyadeákos iskola módja szerint ver
selni próbálkozó Székely egy 1816-ban írt ódájában arról 
panaszkodott, hogya hazai költészetből hiányzik az erede
tiség. Maga Székely is - állapítja meg Péter Lajos - (Ker. 
Magvető. 1922. 2. füzet) , csak l818-től lelkesült "határo
zotlan a honi rantért", de ezt is Döbrentei hatására t~lIe . 
Benkő Samu arról ir, (Bölöni Farkas Sándor: "Utazás E.-A
merikaban" 1979.), hogya klasszikus iskolai formaval való 
szakitas Döbrentei érdeme, mint ahogy az ő "unszolásá
nak" telt eleget később a múlt dicsőségét feldolgozó 
és kőzismertté való "A székelyek Erdélyben" eim ű eposza
vai Székely is. 

Vörösmarty halasát egyedül Kanyaró sejti , de Pándi Pál 
(A magyar irodalom története 1772-1849-1g"), - Szaudler 
József (Magyar irodalom tőrténete . 1896.) és Gaál Mózes 
(Magyar irodalom történele. 1896.) irodalomtörténészek is 
úgy nyilatkoznak, hogy Székely a nemzeti mitológia és a 
lündérmesék elemei egybeszövésével mintat és ösztön
zést szolgáltatott Vörösmartynak, aki Shakespeare drámái 
megismerése után nyert ösztönzést Székelytől a nemzeti 
mondak vilagaból meritendö eposz irasára. 

Kanyaró arról is beszamol , hogy Székely Döbrentei köz
bejárásara Kazinczyval is megismerkedett. "Az ifjú költő -
irja Kanyaró - tömjénező szoneltet ir és küld a nagy mes
terhez, őrkarja támogatását kérve rebegő szárnyalásának." 
Kazinczy azonban - allapítja meg Kanyaró - nem sokat 
tö rődött Székely erőtlen szarnypróbálgatásaival, hiszen az 
erdélyieknek hű tükörképét bemutató "erdélyi leveleiben" 
még csak említést sem tett róla. 

Jakab Elek, aki már 1822-ben ki akarta emelni Székelyi 
a feledés homályából, a kezéhez kerülő írói hagyatékban 
olyan költeményekre bukkant , amelyek szerint Székely 
már 17 éves korában, 1814-ben, foglalkozott versirással. 
Első közismertté váló höskőlteménye a "Kenyérmezei 
harc". Ebben mar nem szerepelnek antik hősök. Helyüket 
elfoglalják a magyar történelem nagyjai. élükön Hunyadi 
Jánossal. 1 822-ből való Székely fő műve ,A székelyek Er
délyben" cimű eposz, amelyet Toldy Ferenc (,A magyar 
nemzeti irodalom története". IV.kiadás. 1878.228.0Id.) 
"csodálatos sugallat művének" mond és amely "olyan vilá
got nyit meg szemeink előtt , amilyen költészet ünkben 
addig soha nem volt." 

A munka, amely a székelyeknek Erdélyben való letele
pedését örök iti meg. megjelenésével nem válton ki akkora 
hatast, mint amekkorat várni lehetett. Szaudler József iro
dalomtörténetében (1968.352.old.) emHti föl , hogya hexa
meterben [ródó történeti eposz, bár kisajátítja a nemesi
nemzeti ellenállást, mégis hatásában a vártnál kisebb 
marad. 

A munka blrálói sorában Kanyaró a mesekerekltő érzé
ket .és. a Ifrai hangulatot emeli ki. Péterffi a székelység ős
koraból fennmaradó hősök szerepeltetését és az unalmas 
didaktikai fejtegetések elhagyását értékeli. Borbélya nép
mesei keretbe foglaltságot és a szerelem érzésének reális 
rajzát dicséri. Jakab Elek az eposzt csak azért tartja érté
~~snek, mert az" irányt jelöl ,,3 zsendülni kezdő magyar 
~!a~b e.p~s~nak . Kazocsa Sándor a munkában lejlődés
tortenetl ~rt~ket lát: A Révai Nagy Lexikon (XVll.k,449.old.) 
a mondai targyat es a hexameteres format tartja becses
nek. 

Az eposzt a Keresztény Magvető (1903. 6. füzet. 344. 
old.) tájékoztatása szerint 1895-ben az Aranyosvidék c(mű 
lap újévi ajándékaképpen az unitárius Borbély György 
tanár adta ki ujra. 

Székely Sándor eposzkísérleteinek több eredménye is
mert. 

Ezek: ,,viennas, avagy az ostromlott Bécs" (1821), "Mo
hácsiász" (1824) .. Diern iasz" (1825.) .. Nádor ostroma" (év
szam nélkül), "Buda visszavétele." (é.n.) ("Rudolfiasz" 
(é.n.) és "Hattyú eposz Hunyadiról." (1831.) Hősi regéje 
"Mikola Mária", ódaja "Magyarokhoz" cimet viseli. 

Történelmi munkái közül nagyobb lélekzetü a "Vilagtör
ténet DiUmar szerint" (1844), melynek érdeméül Jakab 
Elek ( "Figyelö~ 1882.) a magyar nyelvét. az adatgazdagsá
gát és forrasanyagát emliti. ,,Jó nyereség"-nek mondja, 
hogy segitségével a gyöngébb tanulók anyanyelvükön is
merkedhetnek meg a mult történelmi eseményeivel. 

Székely masik történelmi targyú munkaja "Erdélyország 
történetei" (1845) címet viseli. 

Musnai Ürmössy Lajos "Erdély irányadó lapja" cimű 
munkájában (Kv. 1907) azt irja, hogy Székely Sándor a 
Nemzeti Társalkodó "tekintélyes irógardajanak tagja". E 
lap 1830. november 6-ai szamaban (212.0Id.) .. érdekes ér
tekezés jelenik meg Székely Sandortól, ,,A hunok és ava
rok várai" eimen. A lap 1834. évi számaiban még két dol
gozata jelent meg: "A zsidó régiségek Erdélyben" és ,A 
törökök kiverettetése Magyarországból" eimen. A mi szem
pontunkból legjelentősebb történeti tárgyú munkája a 
nyomtatásban 1839-ben megjelenő ,Az unita~ius vallás tör
ténetei Erdélyben" cimű. Ennek az Unitárius Elet ,Aranyos
rakosi Székely Sándor emlékezete" eimű tanulmany~ 
(1948. marc. l 5.) abban latja jelentőségé~ , h_og.y e~ az elso 
nyomtatasban megjelenő unitarius egyhazlortenetl munk~ , 
amely figyelemmel kíséri a nemzet történeimét is. Toldy bl
rálata értelmében ( .. Magyar költők élete" 1a80.246.0Id.) a 
munka tesz némi szolgálatot az egyháznak, de az ~em 
más, mint Uzoni munkajanak "megtehetősen hanyag kiVO
nata." 

Székely kimondottan egyhazi vonatkozá.s~. mu~kaja a 
Kolozsvárott, 1837-ben kiadasra kerüli "Unitanus eneke~
könyv", mellyel Székely - Gál Kelemen szerint - ~~ egy~~
zi költők "legelső sorába" emelkedik . ( ,~ kolozs~afl unlta~l~ 
us kollégium története." 1935.) Mint erdek~s.seg~t em[lt) 
meg. Benczédi Gergely "Egy becses e~!eklrat enekes
könyvűnk 1837-iki kiadasarój" című m~nkaJaba.n (Ker.~ag
vető . 1887 . ) , hogy az énekeskönyvet ktnyomato_ reformat~.s 
kollégiumi nyomdasz , Barra Gáb.o~ az énekes~.ony~et sa)a~ 
költségén, prózaban nyomaIta kl es csak a Fotanacs k?Z" 
belépésére jelentette meg verses formaban. "A .400 ev 
címü Emlékkönyv (Kv. 1968) nemcsak az éne~eskonyv tel
jes címét közli , hanem. ~zt is lei~ja , hogy .Sze~ely a s~er
kesztés munkaját a régi enekeskonyv alap/án vegezle es a 
6 kiadást megélő könyv 1924-ig voll használatban. T?ldY 
említeIt munkajában Székely szerepét (246.?ld.) az ene
keskönyv reformjában mondja döntönek. Az enekeskönyv
böl "sok régi énekel kihagyva és . újak.at dolgozta~a : 
az egészet másképpen rendezve" - hlvta eletre. Benczédl 
szerint a könyv összeálIliásanál Székely a rendszeres 
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használalollartoUa szem e1611, é,S kiveszi. rész~t a betOsze
dés kijavftllsában és a könyv lehsztázasaban IS, 

Az énekeskönyv alapján Heinrich Gusztáv irodalomtör
ténész Székely t elismeri .. egyh~zi dalköltőne.k" , de nem 
tartja tehetséges tfrikusnak. Pálfh azt ~~h~ztell, ,~o~y Szé
kely az énekek elhagyásával sok "valodl ertéket kihagyott 
a könyvből. 

Meg kell még emlékezni Székely 'p~spöki tisztsé~e ala!t 
folytatoll munkásságáról is. Ezek közOl az Emlékkönyvboi 
megtud hat juk, hogy Székely pOspöksége a!att ala.p0zÓ~?tt 
meg a rendszeres lelkészkepzés. Az Egyhaz addig a fŐIs
kola bölcseleti tanfolyamát elvégzett ifjakat alkalmazta lel
késznek. 1847-ben azonban már kOtőn kétéves teológiai 
tanfolyam indult. melyre a bölcsészeti tan!.olyam elvégzés.~ 
után lehetel! beiratkozni. Megjegyzendo, hogy 1857-tol 
három és 1899-töl négy évre bővült a lelkészképzés ideje, 

Székely Sándor egy székelyf~ldi hiv~~alos látog.atás~ al
kalmával Marosszentkiralyon "hirtelen Jőtt betegseg kövel
keztében" fejezte be életét. Jakab Elek irja, hogy Gyöngyö-

si István tartott a kolozsvári "Demeter kertben" levő sírjánal 
"jeles emlékbeszédet." Emlékkövére a tervezö építész egy 
szivet, egy lantot és egy könyvet vésett be, az elhunyt ne
vével, tisztségével, születési és elhalálozási dátumával. 

Jakab Elek emlll ! meg azt is, hogy Székelyről fia, Ádám, 
halála évében egy arcképet rajzolt , amelyrőt aztán később 
Simén Domokos készített elfogadhatóbb képet. Ezt met
szette kőbe Budapesten (1861) egy kőfaragó mester, 

Összefoglalva a Székely Sándorróllelrtakat. megállapít
hatjuk, hogy egyike a magyar irodalom "második élvonala
ba" tartozó munkásainak, aki a maga korában a "jelentő
sebb" irodalmárok kóze volt sorolható. Nagy volt mint 
eposz és történetíró, mint pOspők és mint ember is. Könyv
tara , mely később a kolozsvári unitárius kollégium könyvtá
rába került, klasszikusok, teológiai, történelmi és szépiro
dalmi könyvek gyűjteményét képezi. 

Ke le m e n Miklós 

, 
MártonAron 

címzetes érsek, Erdély püspöke 
1896. augusztus 28 . 1980. szeptember 29. 

1896_ auguszlus 28-an született Csíkszentdomokoson egy négy
gyermekes székely fOldmOves hazaspár fiakénl. Iskolail szülőfalujaban, 
Csíksomlyón, Csíkszeredan és Gyulafehérvárott végezte el, 1915-lől 
1918-ig harctéri szolgálatot teljesil a székelyudvarhelyi gyalogezred ka
tonájakénl. Háromszor megsebesül. A háború után elvégzi a TeolOgiát 
Gyulafehérvaron, 1924. július 6-án pappá szenteli Majlath Gusztav Ká· 
IoIy Erdély római katolikus püspöke. Káptan lesz Gyergyóditrón, Gyer
gy6szentmiklóson, ahol 1926-161 hittanár a főgimnáziumban . 1928·ban 
Marosvásárhelyre kerül, a fÖ9imnázium hittanára és igazgatóhelyettes. 
1929 júliusatól Vöröstorony és Talmács plébánosa, a szebeni Szent 
Teréz árvaház felügyelője . 1930 októberében püspöke behfvja az Aula
ba, és a Levéltár vezetöje lesz. Allandó etöadója az erdélyi katotikus 
nagygyméseknek és nyári tanfolyamoknak. A csiki fiatalok értekezletein 
meghirdeti a népnevelés programjaI. Az egyetemi hallgatóság kérésére 
püspöke kinevezi egyetemi hitszónoknak és a Katolikus Népszövetség 
igazgat6}ának. ahol létrehozza a népmüvelö bizottságokat. szociális, 
pedagógiai és népmüvelö tanfolyamokat szervez_ György La}ossal kö
zösen megindítja az Erdélyi Iskola folyóiratol. 1931-ben püspöke Róma· 
ba viszi, ahol XI. Piusz papának, mint az erdélyi ifjúság leendő vezetőjét 
mutatja be. 1936 áprilisában átveszi Erdély legnagyobb egyházközsé
gének vezetését és rendezi annak több millió lejes adósságát. 1937-
ben kanonoki kinevezést kap, kerUleti föesperes, maid a gyulafehérvári 
egyházmegye apostoli kormányzója lesz. Majláth püspök betegsége 
miatt 1938-ban lemondott, Budapestre távozik. ahol 1940-ben elhunyt. 
Utódlási joggal kinevezetI segédpüspöke Vorbuchner Adolf halalaig 
csak néhány hónapig kormányozta egyh,ázmegyéjét. Halála után a 
Szentszék t938. december 23-án Márton Arant nevezi ki ErdélyIGyula
fehérvál püspökének. 1939, februar t2-én szentelik püspökké a ko
lozsvári Szent MIhály templomban. 

POspöki jelszaIIs: 

NON RECUSQ LABQREM - NEM RIADOK VISSZA A MUNKÁTÓL 

Főpapi cimere sokatmondó, Halmok felett emelkedik a fenyó, s az 
azt metszö pólyában a PAX, a BEKE szava. Két oldali esik magye 
cfmeréböl iti van a nap és a hold, metyet talan az öshazab61 hozlak 
egyszer a székelyföld fiai. A fenyő nyHegyenesen mutat irányt a magas· 
sAgok felé, egyeneslelkűséget is jelképez és bátorságol hogy úgy áll
)OrI az ember, mint II fenyö a Béklls-szoros kopár k6sziklaján és legyen 
mindig zöld és életerős 

IV. erdélyi egyházmegyét az okIevelel EPISCOPUS TRANSILVANI
ENSIS-nek lelöIlk és ezen a néven ismerik 1930-ig. A konkOfdálum 
megkötése után GyulalehétvAn-m kellett v !toztatni 
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A püspökök névsora 1106-t61 ismert_ A mai püspökség 1991-töJ ér
sekség, területének nagysága 58254 négyzetkilométer_ A székesegy
ház építését a XI-XII. században kezdték el és további épitéseket foly
tattak a XVIII. századig . 

Nevezetes műemlék, Erdély Panteonja, fejedelmek, püspökök te
metkezési helye. A2 1940. ayguszlus 30-i bécsi döntés az egyházme· 
gyét kettészakította_ Marton Aron püspök 86 plét>;lniájával, telkipászto, 
ra jval és a káptalannal Gyulafehérvaron maradt. Eszak-Erdélyben püs
pöki helytartóságot szervezett, kolozsvari központtal és ide helyezték át 
a teológiát is. 

A Párizsi Béke után a román kommunista rendszer felmondta a 
Szentszékkel kötött konkordátumot, megszüntette a temesvári, szatmári 
és a nagyváradi püspökséget. Erdély részére csak a gyulafeh_érvárit i~ , 
merte el. A kommunista hatalom .ötéves-tervef dolgozotl ki avallas 
felszámolására, de Szent Hilarius irasa következett be: A2 Egyhéiznak 
az a tulajdonsaga, hogy akkor győzedelmeskedik. amikor üldözik, akkor 
értik meg a legjobban, amikor kétségbe vonják az igazság~t, akkor 
hódit, amikor elhagyottnak látszik. Felszámoltak a ,görög-katolikus egy
házaI feloszlatták a szerzetes rendeket. Marton Aron püspököt Buka· 
rest~ rendelték 1949. június 21-én, útközben elraboltak. hogy ne le
gyen, aki akadályozza az Egyház felszamotasára készülö te~et. .~ 
kezét a bal lábához láncolva viszik Erdélyen at a máramarosszlQeti bör
tönbe. Mivel ott kivégzőtábor is volt, elterjedt a .haláJ.~~e . K~ a .bu
karesti szekuritate földalatti börtönének alagson celJajB.ba keru\. AmIkor 
a világ megtudja, hogy még életben va~ , .mo~gak?m indul a kiszaba~i· 
tására élén a Vatikánnal és a nemzetkozl zsidósaggal. 1955 tavaszan 
tér vis~a Gyulafehérvarra. 1956 nyaran az allam elrendeli há~iőri~etét, 
egy alkalommal, amikor a kertben sétál, ráJ6ne,k, de .a ~o cet! té: 
veszt. Hűséges vezető papjait letartózta~ák, OIombányaban 13 évi 
kényszennunkát végzett a későbbi püspök Dr. Jakab Antal. 

Márton kon Mziórizetét 1967-ben feloldjak. 1969-ben és 1971-ben 
eljut Rómába, ahol VI. Pál pápa Ugy fogadja öt, mint a jer~nkori katoli
cizmus egyik legnagyobb alakját. Betegsége arra készteti, hogy 1980 
tavaszán az egyházmegye vezetését átadja Dr. Jakab Antaln~k, 19
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szeptember 29-én hal meg veserákban. Bebalzsamozott testet apus
pöki kriptában helyezik el, hat püspök, több mint ötszáz pap és sokezer 
hive jelenlétében 1980, október' 4-én. 

Ahogyan mUlnak az évek. otyan mértékben növekszik karizmatikus 
nagysága és id6szen1kké valnak azok a lanltasok. amelyekért élt és 
meghalt. 

t1ol'\'át b Béla 



Levél a vilá.g tetejéről. Ezt a cimet adhatnánk ennek az éléménybeszámolónak, 
mely dr. Gellérd Judit és férje Prof Dr. George M. WWia.ms nepáli útjáról szól. 

Drága Édesanyu.kánk! 
igy van ez. ha tUI sok a mondanivaló. az ember megijed 

a feladatlól s halogat. Persze a Washington D.C. - Ameri
ka fóvárosa! - prédikáló utam túl korán jött Nepál után. De 
most üljünk le. s én mesélek a csodás Keletről . ha nem is 
ezeregyéjszak,jm at. de egy jó darabig. 

Ami az ázsiai út legnagyobb áldása számomra. az a 
Tibet-Erdély analógia felfedezése. mely megvaltoztalta 
egész világszemléletem .. S mivel ,é~ mindent Erdély hB:S.Z
nára igyekszem ford/tam. ez mans m~t:!te a. ~agaet. 
Washingtoni prédikációm erre az analoglara eplteltem. 
s Igy szem nem maradt szarazon a, zsúfolasig t~lt 
fővárosi unitárius templomban. ahol pedig a hallgatósag 
tagjai nagyrészt a kormány tisztvi~.elöi. a, hat~lom .~~~e.~~i 
voltak. Tibet tragédiájan keresztul Erdely !Jeszto JövoJe 
mindjárt kézzelfoghatóvá vátt. 

Oe hadd meséfjek Ázsiáról . Nepalról . a vilag tetejéről . 
ahol 1996 áldott napja számunkra a Himalája. a Mount E
verest mögül kell fel - Tibet felöl! 

George mar "otthon" volt Ázsiában, hisz' India a szakte
rülete. Nekem azonban Japánt leszámítva. ez volt aZ elsö, 
a nagy felfedező expedícióm Ázsiában. Két videokamerá· 
val és két fényképezögéppel. Hogy miért nem Indiaba 
mentünk inkább? Hiszen George célja a hinduizmus és 
buddhizmus vallásgyakorlatának kutatása, filmezése volt. 
India azonban ellenséges a kivülállókkal szemben. mig 
Nepál tart karokkal és roppant toleranciával fogadja a kül
löldieket. Nepal a vilag egyetlen hindu kiralysága. De olyan 
hinduizmus ez, amely szétvalaszthatatlanul egybeszövődik 
a buddhizmussal. Es ne felejtsük el, a történelmi Buddha. 
Siddharta Guatama Nepálban. Lumbiniban született . 

De van még egyéb rendkivüli értéke is ennek a csepp 
orszagnak: az emberiség ősi civilizaciója itt még élö. Az 
orszag abszolút zartsaga - a Himalája és az ötvenes éve
kig az orszag politikaja miatt - szűzen tartotta azt. Mint 
ismeretes, Tibeté a vilagon az egyetlen élő antik civilizació. 
Egyiptomi kultúrához hasonlatosan antik. De mivel Tibet 
Kina kegyetlen markaban összeroppant. Nepál ad mene· 
déket, s élteti tovább annak rendkívüli kullúraját. 

Aztan Nepál valóban a világ .. hazteteje", iti van a vilag 
legmagasabb hegycsúcsa, az Everest csúcs (Csomolung
ma 8848 ml, de a világ legmagasabb tiz hegysége is 
ebben a kicsi országban van. 

Mesék. legendák birodalma ez, ahol az istenek egyült 
élnek a halandókkai , a hatar a legenda s valósag közölt 
teljesen elmosódik. Nemcsak a népi hiedelmekben. de tör
temészek "tudomanyos" nézeteiben is. A csodák in minden
naposak, s az élet itt tiszta misztérium. Sokezernyi, fő- és 
metlék istenségeik e lőtt kötelességeiket leróni a legfonto
sabb. es az életük felét idöben is kitöNő foglalatossaga 
r'flindenkinek. Itt minden a vallásból születik s azt sloigalja. 
Es hiába tiltottak be a kasztrendszert . itt az is szigorúan 
meghatarozója a társadalmi érintkezésnek. A konyha körül 
forog minden. ahova idegen be nem léphet. nehogy "meg
lertőzze". Vivekananda. a nagy hindu tudós méltan birálta 
sajá~ . a "konyha vallasat" és annak törpe lelkiségét. A leg
lelsö kaszt, a brahminok vallási tisztaságra törekvésének 
azonban semmi köze a higiénéhez. A tisztulási szertart;:\
sok netovabbja példaul a szent folyóban való tetőtő l talpig 
val6 megmosakodás. mert a 8agmati folyó egyenesen a 
minden hindu szamara legszentebb Gangeszbe folyik . 
Hogy milyen ez a folyó? Annyira szennyes. annyira Inkább 
szemétdombnak néz ki. hogy olt a szó közönséges értel
mében megti~ztulni abszurdum. S par méterre 8 fOrdöhely· 
töl hamvaszIJak a város halottait . szinte folyton ·folyvást. A 
hamvak s a maglya még üszkös gerendai sisteregve g6r-

~ülnek.a folYÓba :- az ~gyetlen tisz!ftó ágens. aktiv szén! 
Es a hlnd~k ez~el végzik e szertartásukat minden reggel, 
sokszor. többszazan egyszerre. Diszkréten - úgy. hogy 
ne~ . neznek egymásra - átcserélik selyem szarijukat 
(szan: testükre tekert csodaszép viseletük). a férf iak fehér 
gyolcs ruhájuka~ s .ú~y ragyognak a szépségtől, hogy az 
ember szeme karpazlk. Ragyog a lelkük. s hosszú sorok
ban mennek a legszentebb templomukba imédkozni . újabb 
szertartasokat. végezni , órákon keresztül. A hindu nagy 
templomokba Idegennek bemenni még Nepalban sem sza
bad. "Csak Hinduknak" olvasható a felirat mindenütt. 

A minden~~'p~ i~a-~ze~a rtas - amit pujanak (pudzsa) 
hivnak - a klvulallo szamara nem sok lelkiséget tartalmaz. 
Aligha lehetne imának nevezni azt a kotyvasztasnak tűno 
konyhamüveletet. ami a szent rizs nek piros festékkel méz
zel , teji~1, ~irágszirmokkal , s ~ég tucatnyi egzotikus' mag
g,al, . gyumol~csel val? elegxítesében nyilvanul meg. Kicsi 
tal boi nagy talba , aztan megInt a kicsibe -többlucat tálacs
ka közepette a földön kuporogva - pontosan vigyázva a 
sorrendre, a mozdulatokra. a ritus elemeire. S eközben a 
pap. Ö is a földön kucorogva . a szentirasból, a Védak·ból 
olvas feJ. kantal. A pujat végző (rendszerint nő) rituálisan 
illusztrálja a felotvasotlakal. S a "kotyvalék~ az istenségnek 
készülö szent ambrózia. Nagy megtiszleltetés az, ha az i
degen szemlélő, vagy meghívott részvevő homlokára is fel· 
kenik a piros tilak-ot és megkóstoltatják az ambróziat . -
mint az istenség kegyes elfogadó viszontajándékaI. A pap 
nemcsak felnőtt férfi lehet, de néha hétéves kisfiú , néha az 
élő istennöként tisztelt Kumari, a hároméves szűz kis l ~my. 

Ennyi bevezetőnek elégséges és szükséges. Könnyebb 
erre épileni a mi célzott .• hadjáratunkat". mellyel Nepál s 
vallásainak titkaiba merültünk. Olyan szerencsés volt a 
.. csiUagallásunk" , hogy sikerült olyan körökbe bejutnunk. 
olyan szertartásokat filmeznOnk. ami egyébként kívülcilló 
számára egyszerüen hozzáférhetetlen. Egy felsobb akarat 
terelte utunkba azokat az embereket. akikkel később lelki 
kapocs, igazi barátság szövődött. s akik egyengették utun
kat a titkok birodalmába. Ide bejutni a magunk .. erejéből" 
lehetetlen. Amit viszont George kutatasa céljaul tOzött ki , 
nevezetesen a hindu samskarak (szentségek) filmrevéte
Iét. ahhoz nekünk nepáli otthonokba kellett bejutnunk. Mert 
a hinduk istentisztelete nem a templomokban folyik. hanem 
föleg otthonaikban. Persze eljárnak a templomokba is -
ami úgy értendő . hogy egy templomkomplexumon belOI 
több tucatnyi istenség oltara előtt aldoznak - piros festék
kel s viragszirmokkal kevert rizst kennek az istenség képé· 
re, amil aztan a majmok, patkanyok vagy a legyek esznek 
meg - és imat rebegnek. a keresztvetéshez has~~ló . kéz
mozdulat kiséretében. Minden istenség - a teremto Vlshnu 
s a romboló Siva - egyformán megkapja a maga imaadag
ját. hogy baj ne legyen az elhanyagolasból. S ezeken ,IelOI 
minden családnak még külön megvan a maga "szemelyre 
szabott" védoistensége. 

Nepál hires a vallasi fesztiválok sokaságaról. An~yi 
szent ünnepnapja nincs még egy népnek. Ilyenkor azta~ 
az utcák még zsúfoltabbak lesznek. a szinek és emb~rfa!
tak kavalkádja elkápráztató. Az illető istenség szobra.t ~I 
szik általában véget nem érő processzióban. Eg~ hétig. IS 

eltart. amig Kathmandu varos utcáin végigjár egy Istenseg. 
S addig "ali a bál". az ünneplés. éjiel -nappa~ . . Január sze
gény fesztivalokban, s a fővarosban csak a ktralX születés
napját értük meg. Napokig tartott az is. mindenki zarándo· 
kolt valahová. aztán a nagy napon a királyi palota elé gyOlt 
a sokezres tömeg zaszlókkal. a király képmásának. az SO. 
születésnapi jóklvanságok transzparenseivel. ünnepi ru
hakban. Eppen olyan benyomást keltell . mint amikor Ceau
sescut ü'"!nepeltették. Hahotara fakadtam a hnsonlósag 
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miatt. Kétségkivül személyi kultusza van a hindu királynak, 
aki rokona. söt , földi megtestesítöje - reinkarnációja - az 
egyik fö istenségnek, Vishnunak. Politikailag igy hatéko
nyabb a legenda. 

A felvonuló tömegben külön osztagot képeztek az "ubi
quiter", a mindenütt jelenlév? sadh~k, avagy szent e~b~
rek. Hagyományosan remetek lennenek, de amolyan azsl
ai stilusban. Az egzotikum, az excentricitás megtestesítöi. 
És dehogyis szent a Jegtöbbje! Hasis! szfvnak, a turistákat 
szemmel tartják, hogy ha fényképezögépük rájuk irányul
na levasalják a fényképezkedés privilégiumának az árát. 
va'gy egy óvatlan pillanatba.n .felkenj~k ~z á~atlan .sze~létö 
homlokára az istenek megerrntette Jelvenyet, a piros tllak
ot - persze következményes adomány ellenében. A 
sad hu-k néha földig érö, soha-meg-nem-mosott hajcsimbó
jukkal , hiimyos öttözetükkel, égő tekintetükkel, mely hatal
mat sugall , minden esetben megdöbbenti k a szemlélőt. 
Egy kicsit ők a társadalom "hippijei", csudabogarai. A sem
miből élnek, hajlék1alanok és a jóga tudományában járato
sak. Egyikük jó pénzért egy jókora sziklát volt képes és 
hajlandó lingamjával felemelni. 

A király! láthatóan nem érinti meg a rettenetes szegény
ség, ami a palota magas kerítésén kívűl mar elkezdődik. 
Alattvalói vigyáznak, ne idegesftsék királyukat a valóság 
képével. A statisztikát azonban csak kell , hogy ismerje, 
hogy U. Nepál a világ öt legszegényebb országának egyi
ke. De az csak egy adat az fróaszlalán. Hogya gyermekek 
fele nem éri meg a felnőttkort , de még az ötéves kort sem, 
hogy az anyák hullnak szűléskor , TBC, alkoholizmus miatt , 
hogy az ivóvíz halálos egy k fvülitllónak, hogya levegő 
szennyezettsége minden fantáziát felülmúl". De lázadni é
letkörülményeik ellen, látszólag senkinek se jut eszébe. 
Mert a kasztrendszer s a karma fogalma erről gondosko
dik. Az ember beleszületik - előző életével kiérdemelten -
abban a kasztba , s az azzal járó kötelességek teljesitésén 
múlik következő életének jobbá vagy rosszabbá válása. Ha 
most lázad, esetleg kutyaként születik újra, s kezdhet min
dent elölről. Mert ott a kutyak talán a legsajnálatraméltóbb 
nyomor-teremtmények. Embereknél is irigylésreméltóbbak 
viszont a szent tehenek. Minden tehén "szent", s kóborol 
az utca forgalmában , de senki el nem üti (kemény börtön
büntetésseI járna) , mindenki eteti és megsimogatja őket , 
mint egyfajta istenség-ekvivalenst. 

Ha egyáltalán "lázadásról" beszélhet az ember, az talán 
a nők makacs szépségében nyilvánul meg , akik mintegy 
dacolnak a nyomorral , a sárral, a szegénységgel, mint élő 
istennők , úgy varázsolódnak elő vályogkunyhók, sötét vac
kok mélyérő l , mar kora hajnalban. Nem győztem csodaini -
filmezni - ezeket a gyönyörűséges lányokat , asszonyokat. 
Oly büszke a tartásuk, oly tökéletesek a vonásaik, oly kap
raztatóan szinesek a selyem szárik. Eshet az eső , érhet 
bokáig a sár, ők akkor is földig érő selyem lepelbe burko
lóznak, homlokukon a lilak, hajukban virág - , s hogy mi 
van a szivükben? - azt az lsten tudja. Az elfogadás, a 
megadás és megalázoltság, keserüség - a mi mércéink 
alapján legalábbis ezt vetitjük rájuk. De azok a nők boldo
gaknak Iatszanak. Különösen, amikor az én csodáló tekin
tetemm~1 az övék összeakadt. S ez lépten-nyomon meg
történI. 0 , azokban a lopva váltot! pillantásokban az asszo
nyi télek minden mélysége benne volt. Mintha alig hinné
nek a szemüknek, hogy vataki, aki "európai", csodálattal 
néz rájuk - és nem sajnalattal vagy keresztülnézően . Töb
bet néztem hatra, mint előre , mert mindig egymás után 
néztünk. Ók ámulva visszanevettek, mintha régi ismerősök 
lettünk volna. Bajosan zavarban vallak , de lopva kihuzták 
kicsit magukat, megigazgattak a mindig karjukon ülő cse
csemöjOk fejkőtöjé l - láthatóan jól éreztek magukat a bö
rükben. S ettót mindenüt! fény varázsolódott a piszkos si
katorokban. 
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Pedig utcák azok, de olyan sűrűn lepve emberekkel és a 
legelkepesztöbb jármüvekkel. hogy művészet ép bőrre t 
meguszni még egy napig is. Az utcagyerekek sárszinüek 
és mint kavicsok hevernek, vagy mint verebek cikáznak 
szanaszéjjel: az öregek - ha már ezt a kort megérték -
nem féltik a bőrüket a dudaló autóktól; az arusok hatalmas 
mérlegszerű, vállukon billegö kosaraikkal elfoglalják a tel
jes utca szélét; a selyembe bújt asszonyok sosem lépnek a 
sárba; s a turista-zarándokok paltognak, mint a bolhak, 
rebbennek szét, mint a ludak. ugrándoznak félre visonkod
va a maximális sebességgel - 5 km/óra - végigsöprő mo
torizált riksák (haromkerekű biciklik) elöl. A Mercedesek, 
Trabantok persze nagyobb sebességet engednek meg ma
guknak. hisz ők az erősebbek. S mégis, egy hónap alatt. 
aminek minden nappali óráját az utcákon töltöttük, soha 
egyellen balesetet nem láttunk, még annyit se, hogy valakit 
véletlenül megérintett volna egy jármű . Hihetetlen ezeknek 
az embereknek saját terük érzékelése és a másikénak res
pektálasa - vagyis tudnak tömegben élni. Es nem zavartat
ják magukat egykönnyen, nem neurotikusak. 

Minden az utcán zajlik, mert ez az emberek élettere. 
Minden ház ugyan emeletes, mert a konyhát a kakasülő n 
kell elrejteni, hozzáférhetetlenül , s a haz fötdszintje egy ici
pici üzlethelyiség. Akkora , hogy éppen el kucorog benne a 
tulajdonos , s nem kell nagyon kinyújtóznia, hogy áruját e
lérje. Minden második ilyen üzletecske "vendéglő", vagyis 
helyben, nagy fazékban sül, fő az ennivaló a jarókelők szá
mára. A mészárszék is az úton van, ott nyesi k, daraboljak 
fel a bivaly!, a vért a kutyák lefetyelik, s az embereket a 
húson hízó legyek nem izgatják. 

De az utcán fürdetik a kisbabákat és a gyermekeket , s 
minden második anya a napon telvészi a gyerekét. Innen 
tanulták el a majmok is. Hogy milyen ügyesen szedegetik a 
tetveket a kollégajukról! S a filmező gépbe még pózolnak, 
idekfnalnak egy-egy kövérebb telüt , csak úgy lazán. 

A nepáli társadalom szélsőségességé! - a palota s a 
kunyhók egymásmellettiségét - szemlélve, kelet-euró
pai ember ösztönösen is ideális talajnak képzeli azt a "fel 
világosító" kommunista eszmék számára. S ott is van a 
kommunizmus. Vörös zászlós , sarló-kalapácsos felvonulá
sokba botlik az ember. S mivel az írástudatlanság 80%-os. 
a házak falára mindenütt - a magas hegyek elhagyatott 
viskóin is - a Nap képe van festve. Ez ott a kommunista 
párt szimbóluma és nem Szúriáé. a napistené. Szavazz a 
Napra! Ök még nem tudják, hogy elsötélÜlhet a Nap a 
kommunizmussal! 

2. rész 
Most eszmélek rá , hogy elvesztem az allalánosságok

ban, pedig annyi rendkivüli , saját élményeinkre érdemes 
inkább reflektálnom, azokra, amik csak velünk történtek 
meg, s amitöl utunk zarándoklattá váll. 

Kathmandu, Nepál fővárosa volt a főhadiszáJlásunk. 
Kathmandu völgyét pásztázluk keresztül· kasul. Itt alig né
hány kilométeren belül minden ami Nepál, s ami hindu, fel 
lelhető. 

Mivel karácsony elött két nappal érkeztünk ide, szállásra 
lelés után az én legfőbb gondom az volt , hogy egy keresz
tény templomot és kórust találjak, ahol a Karácsony! mél~ó
képpen ünnepelhet jük. Egy ~indu király~ág~an . e.z r:'ald
nem abszurd igénynek tűnt. Am a gondvIseles aJtot tart e
IŐltünk. George egyetlen ismerőse Nepálban Cap Miller je
zsuita atya, iró, a Royal Antropolofjicaf Insti~~te is~ert tu
dósa akivel először s utoljára 20 evvel ezeloll lalark02ott. 
Mille; atya az önkéntes énekesek. hall~tán m~g nál~n~ is 
jobban megörvendett. Azonnal mdulJu~k k?~us~robara ! 
Csak pár napja voltunk távol a kereszteny vIlagtol, de a 
Karácsony ezt a rettenetes távolságot felnagyitotta . Kath
manduban azonban volt egy sziget: a Katolikus Teológiai 
Intézet, ahol Miller atya tizenegy indiai jezsuita teológiai 



hallgalól oktalott. Akkor épp vilagirodalom es szociológia 
voll lerítéken. Az oktalas amolyan régimódI mesler-tanit
vány közvetlenségben folyt. Sat, mé~ ennél is der:nokr~li
kusabb keretben: Miller atya hangsulyozta aZI a Jezsuita 
elvet. hogy közte, s tanítvanyai közti viszony nem hierar
chia, hanem baratsagon alapul, s ezt ő igy is élte. S ez 
nagyobb tekintélyt bizt~sított n~k~ mi~den a~~oriter fellé
pésnél. Csüngtek szavam a t.anltvanyal -.~ ml IS. ": szer~
tetet krisztusi módon gyakorlo mester, az o kereszteny ala
zatossaggal párosuló hatalmas tudása, h~mora. közvetle~
sége - egy emberideal ajandéka volt szamunkra. Olyane. 
akiI az ember a világ végére is követne. S hogy ez meny
nyire valósag lett, az mindjart kiderül. 

Kóruspróbával kezdődött. A kórus a 12. jezs~itából ~ ~
gyancsak indiai ifjú apácakból. néhány helyi katolikus hiVO
ből és kettőnkből allolt. De akkora lelkesedéssel énekel
tünk, hogy felért egy ..igazi" kórussal - hanganyagban is .. A. 
dallamok az ismert karácsonyi dalkörből voltak - de nepal! 
nyelven. A szemem se rebbe.~t m!k?r az eg~sz karác~onyi 
misét nepáli nyelven énekeltuk veglg! A szoveget utanoz
tam, s a kórusnak jól jött egy "vezető" szoprán. Talan csak 
az együtténeklésnek. együltmuzsi~alasnak van. meg az él: 
varazsos hatása, mely azonnal kepes a legmelyebb lelki 
húrokat megpendíleni. Olyan Ulvol voltunk kultúraban, 
nyelvben, életkorban egymastól , s mégis egymásratalala
sunk nemcsak mint kórustagoké, olyan öszinle és termé
szetes voll - lsten karácsonyi ajandéka. 

Karácsonyeste volt. A hindu világnap épp olyan hétköz
nap mint maskor, csak ahotelek transzparensei udvarias
kodtak a külföldiekkel: Boldog Karácsonyt! A mi szívünk
ben az ünnep jelentősége , intenzitasa hatványozódott -
magunk köré kellett varázsolnunk az ünnep hangulatát, azt 
ami itthon olyan természetes. Ahogy beléptünk az egyetlen 
katolikus templomba. alig hittünk a szemünknek. Többezer 
ember szorongott egy katedralisban, aminek azonban még 
fedele se volt. De ponyvákból hevenyésztek tetöt, s oly 
gazdagon festették lele hindu motívumokkal, hogy az 
ember a mesében érezte maga!. Gyönyörű oltár, gyer
tyák ezrei, fenyöfák körös-körűl. S persze mindenki ünnepi 
hindu száriban, homlokán is ünnepi tilakkal. Elvégre itt min
denki hindu, még akkor is , ha keresztény. A vallások itt úgy 
összefonódnak, s minden vallási türelmetlenség vagy kizá
rólagosság itt furcsa volna. Egyik kórustársunk - aki meg
hivott masnapra kara.csonyi ebédre - példazza a szines 
vallasi kavaroda.st: ő hű keresztény, a férje ugyanolyan hű 
buddhista, kislányuk viszont hindu vallást gyakorol. S ter
mészetesen mindenki eljar a másik istentiszteletére, szer
tartásaira, mikor ki Ol ünnepet. igy mi egyáltalán nem ütöt
tünk el tarsainklól , legfennebb bőrünk világosabb színével , 
no meg a selyem szári hiányaval. Mindenki dédelgető. 
hatás pillantásokkal méltanyolta, hogy fújjuk a nepáli nyel
vu dalokat. 

A misét tiznél is több pap végezte. Nepal valamennyi 
keresztény - értsd katolikus - egyhazi méltósága jelen 
volt. Kathmandu nemsokára önálló érsekséggé lép elő, 

ezért épül a katedrális. Egyhazilag most még India fennha
tósagaba tartoznak. A toleranciaról szólt az egyhézi be
széd, igen figyelemre méltó gondolatokat csillogtatott elö
ször nepali, majd angol nyelven is. Az éneklésben is valto
gattuk a két nyelvet. Be szép volt a "Köszöntsétek egymast 
a béke jelével" gesztus egymas felé - izzott a levegő a 
szeretettől. S ezzel még véget se ért . A teológusok meg
hívtak, töttsük velük együtt a szentestét bentlakasukban. 
Ezek az alig húszéves fiatalemberek, akik nemsokára pa
pokka szentelve mennek vissza hazájukba, Indiába, hogy 
ott tavoli falvakba szétszóródva, a szegénységgel és nyo
morúsaggal küszködő testvéreiket szolgálni, szellemiekben 
felemelni, keresztény hitüket ápolni próbalják. Mekkora hi
vatástudat lobog bennük! Úgy néztem fel rájuk, mint jöven
dő szentekre. S kikre emlékeztettek? Erdélyi unitarius teo-

16gus "keresztgyermekeinkre" . Éppen úgy az idealizmus 
~zé~~ti ő~et is. S .nekik is adtunk egy szimbolikus szerény 
osztondljat - ami a nepáli szegénységben sokkal többet 
ért , mint Erdélyben. 

._ Nepalban ind.iai ~aratai~knak az angyal helyett a "San!a~ 
Jott, amoly~n Mlkulasnak alcázott társuk hozta a nagy zsá
k~t. Egyr:nasnak v.oltak angyalai , mindenki kapott egy ajan
dek?t, MIIl~r atya IS, g.ondosan csomagolva. Mindenki meg
halodva kl~l~ott fel: ~I t~lálta ki az én gondolatomat? Mert 
ugye .. n~m II1~k valami ~ta~ ~agyon vagyakozni , életük egy
szeruseg~ e~ anyagi . mlnlmatizmusa ezt diktalja. Csak 
most derut! kl, mennYI lopva vágyott aprósag tett milyen 
boldoggá tizenegy családja ulan vágyakozó fiatalembert. 
~indenki arr~1 m~s~lt , h.ogy még két éve karacsony este 
bizony egymas vallan p~tye~eg~ek ,. édesanyjuk úgy hiany
zott! De bezzeg most mar ferfiukká , de inkabb hivatastudó 
papokká érte~ ; már ne~ lazadozn~~ vátasztott maganyuk 
ellen, lsten kezenfogta oket , s betso nyugodtsággal moso
Iyogjak gyermeki önmagukat - ezek a még serdOlő fiúk. 
Olyan kedves hangzavar lett , hogy saja! szavait se értette 
az ember. A karácsonyfa éppen olyan volt, mint otthon, s a 
gyertyák lobogása egy boldog, honvagyó csapat szeméből 
ragyogott vissza. 

Az elragadtatás és öröm, menyei a karácsonyesti misén 
Miller atyaval s tizenegy tanitványaval együtt szolgáltunk -
mi unitariusok - .... s a csaladol számukra kicsit pótoltuk, éle
tünk egyik legszebb emlékei közt marad immár. S a barat
ság és egy igen mély szeretet irantuk is életre szóló lalán. 
Egymásratalalas volt, nem csak véletlen találkozas. 

Csoda-e, ha életveszélyes útra vallalkoztunk, hogy ígé
retünket beváltsuk és találkozzunk velük még egyszer. 
Persze, amikor nekivágtunk, nem tudtuk, mire vállalko
zunk. De ha tudtuk volna is ... megígértük. Karacsony utan 
ugyanis a tizenkettö elutazott a lehető legtávolabbi faluba, 
"tanulmányútra". Tanulni a falu népétől , mielöt! tanítani 
kezdenének. Barátságot kötni vetük, megtanulni a nyelvü
kön beszélni, osztozni velük a szegénységben, a minden
nap örömeiben, megfigyelni döntéseik motivációját. Azért 
mentek olyan lsten háta mögötti helyre, hogy önmagukat is 
és egymást is jobban megismerjék a rendkivüli helyzetben. 
A viszonylagos varosi kényelem és külön szoba, imaterem 
helyett ugyanis itt egy színben, az agyagpadlón aludtak ~á
lózsákokban, a falu piacán a csorgónal mosakodtak, a J~
nuári hegyipatakban fürödtek, pici sötét tapas~os kunyh?
ban tartottak az istentiszteleteket, ahova kecskek , kutyak IS 
szabadon besétaltak. gyerekek ki- s berohangáltak..: Ahol 
az áhítat igen nehéz. Ahol minden percben s~em elott vol
tak, s ahol mindig, mindenben alkalmazkodni kellett egy
máshoz s a falusiakhoz. Ahol oly szegényesen ettek, hogy 
mi éhenhalástól féltenénk őket: háromszor naponta egy
egy maréknyi főtt rizst , csipös curry martassal le?nlve, .. s 
néhany krumplidarab szolgaJt "húsként". Italuk - mlnd~nutt 
Nepálban - tea forró tejjel és cukorral. S hogy lak~aroz· 
tunk! Eszembe nem jutott volna, hogy keveset attunk .
pedig mi George-dzsal egy adagot megosztottunk. Ne~~I
ban igenis megtanultuk, milyen kevés az elég: (Hogy mlert 
eszünk mi magyarok annyit~) MegenQe~~ettűk volna ~a~ 
gunknak, hogya nyugati tunsta vendegl~kbe~ ét~e:zunk , 
de nem vitt rá a lelkiismeret a nagy szegenyseQ laltan. Az 
első nepáli napon lázadtam fel csak, masnap m~r n~m vol
tam éhes, s nagyszerű érzés volt keveset enni , mar csak 
szolidaritasból is. S még meg is csinosodtunk. 

Nem akarom álugrani az utazas körülményeit. ~zt hit
tem, erős a hitem, de azon kaptam magam, hog~ ~eptele.n 
voltam hinni, hogy életben maradunk azon a hatoras auto
busz úton a hegyeken keresztül. Mint aki so.kat utazott, vo!t 
fogalmam hegyi szerpentinekröl. Anyukám ~s m~~éll a haJ
meresztő Fogarasi havasokról. De mi a HlmalaJ,aba~ v?l
tunk! És az út csak félsavnyi volt, egy autóbusz IS alig fert 
el. kOlönösen az ötpercenként adódó hajtúkanyarokban, 

UN ITÁRIUS ÉLET I I 



ahol a vízmosás az út nagy részét elville s megannyi pata 
kon vízesésen kellell átgázolnunk - megússzuk, nem úsz
SZuk. S mindig a legrosszabb helyen jött szembe egy 
másik jármű. Ekkor "megegyezés" al~pon egyik hátriilt 
addig, amig megkapaszkodhatoU. ~olt ugy, ~ogy a ne~lYe
dik kerekünk alá már alig jutott talaj . s az egesz falu leleg
zetét visszafojtva drukkolt, hogy ne dőljünk be a feneketlen 
mélységbe. Ugy Wnl, hogy a szerpentin e,gyenesen. az 
égbe visz; soha vége nem volt a kapaszkodonak. S mikor 
véget ért . még ijesztőbbé ~ált a h.elyzet , mert a~kor .veszet
tül rákapcsol! a bátor sofor, s vagtattunk a melysegbe. A 
világ azon részén nemcsak a busz tömöIt,. mint~a h~r!ngek 
utaznának, de az igen magas, amolyan mult szazadl ocska 
busz tetején legalább 30 ember szorong~tI , kapaszko~o~t , 
s élvezte a "fölényt". Labrúgásos, morze Jeles kommUnlka
ció alapján tudta a sofőr , mikor van extra v~szély , :ni~or 
akarnak leszállni, stb. Soha életemben annyit nem Imad
koztam, mint azon az úton - mely olyan reménytelenül fé
lelmetes, bár gyönyörű volt. Pedig tudtam, hogy I~tenünk 
vigyáz ránk, hogy mások is végig mentek, sokszor IS ezen 
az úton, baleset - értsd ezalatt: a busz bezuhant a 2000 
méteres mélységbe - nem túl gyakori. Be értékes, be tt!ré
keny az élet! S be lélegzete lállítóan szép voll a vidék! Ugy 
kívántam gyönyörködni ! De kapaszkodni kellett , s így is 
percenként bevertük a fejünket a plafonba, annyira hányta 
a farát a busz - ketten egy pici ülésen szorongtunk s öt 
órán keresztül a WC-re se lehetett leszállni a zsúfollságtól. 

De a félelem közben, hogy élveztük az egyedülálló ka
landot! Mert ilyen messze, ilyen rossz autóbusszal nyugati 
ember aligha utazik. De jönni még eljöttünk , hanem a rosz
szabb az a gondolat volt, hogy masnap itt vissza is kell 
menni - újabb hat órát. Legszívesebben gyalogútra villlal
koztam volna, ha időnkből egy hét tellett volna . De nekünk, 
nyugatiaknak ugyebár nincs időnk az életünket kímélni. S 
talán a hitemet is érdemes volt megpróbálnom. Másnapra 
még eső is esett - ritka januárban - s az utak csúszóssá 
váltak. Valahol ölVendtem is ennek, mert azt remeltem, a 
busz nem közlekedik akkor, s mi egy kicsit ottragadunk 
ebben a varázsos faluban . 

Amikor a buszról leszálltunk - meglepetésszerűen -, s 
megláttak barátaink, ujjongásban törtek ki. Ez Miller atya 
"jóslatának" is szóll , aki az aznap reggeli mise után csen
desen kijelentette: George és Zizi ma megérkeznek. Pedig 
mi masnapra terveztük, sőt , már-már feladtuk. En erősköd
tem, hogy nem okozhatunk csalódást , meg hogy milyen él
mény lesz a kolozsvári teológusoknak, ha filmen megmu
tatjuk nekik nepáli kollégáikat. Ez lenyűgöző élVnek bizo
nyult , s halálfélelmem közepette se bántam, csak George 
plsolygott a megtört bátorságomon. 

Szóval ilyen diadallal még faluba be nem vonultunk. S 
ily~~ m~lyen e~ym~snak örVendeni is rilkán adatik meg. 
Mans klosztotta~ ram a szerepet az éppen soron lévő 
Machbeth-ben. En lettem volna Lady Machbeth! Ezt az öt
I~tet a fer1ilársadalom s főleg George hahotával fogadta , s 
en belegondoltam, hogy tán igazuk van (?). Hogy miért 
M,achb.eth? ~os, a betravati falusi lét egyben intenziv "to
va~bkep~es volt a teológusok nak. Shakespeare-t tanul
manyoztak, persze angolul. és szereposztasban vették 
sorra dramait. A szinhely - az osztályterem-szin ház - egy 
nagy f.a ~Iatt , ~gy óriás szikla tetején voll a patak partján, a 
falu v~gen: eleg messze ahhoz, hogya falusiak már csak 
I~st~~a~~? ' se zavarják. Negyven napra vonultak el , s e 
~Ibllal Ido egyben rendkivüli lelkigyakorlatra is szóHtotta 
oket. S a hely erre ideális volt. 

Betravati az ulolsó falu a tibeti határ előtt! Erre csak 
akkor döbbentem ra , amikor Miller atya a legközelebbi 
hegy felé könnyed mozdulallal mutatott: ott van Tibet há
romnapi gyalogutra, mert az autoulnak ill vége. Aztán' Ge
~rge-d~sa l diadalmasan elindultunk a hagyományos királyi 
ulon T1bet lelél Én valósaggal megmamorosodtam eitő l a 
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gondolattól: Tibet felé! Ha időnk volna , T ibetig meg se alt
nánk! Aznap időnk azonban mindig csak részleteket enge
dett. Háromszor is nekivágtunk: "mondjuk játékból, hogy 
megyünk Tibetbe" - harmadszor már teliholdnál s baráta
inkkal. Schubert Ave Maria-ját énekelve és a "Hazame
gyűnk s megáld ott a Csíksomlyói Szűzmária"-I. 

Betravati még az erdélyi hegyekéhez szokott es arra 
büszke szemnek is túlzott szépség. A falu közepén jókora 
vizesés, s a patak oly bővizű , hogy a völgykatlan visszhan
gos a zúgásától. A hegyek oly meredeken emelkednek, 
mintha óriás katedrálisban volna az ember, s melynek he
venyészett a teteje . de a jól ismert csillagsátor fedi. A he
gyek a napot minden átmenet nélkűl , a délután kellős kö
zepén csak úgy elnyelik. 

A többi elszórt, s mind a hegy gerincére épült faluhoz 
képest Betravati - varos! Főtere is van. Es üzlete. Innen 
hordjak a hátukon az emberek a hegyekbe a vásárolI hol
mit - gyermekek is - vékányi zsákokat cipelnek. mely noha 
a hátukon van, de egy széles "fejpánttal" a fejükhöz erősít
ve csüng. Gyönyörűek ezek a Shttrpa és Magar (!) népcso
porthoz tartozó hegyi emberek. Es persze a tibetiek. Szi
nes szőltes ruháik, katrincáik éppen mint a csángóké. U
gyanúgy felgyöngyözve, fejkendővel a fejükön. Mélysége
sen otthon éreztem magam! Gyermekkorom hangulata 
szállt meg, amint Miller atyával végigsétáltuk , felfedeztük a 
falu minden zegét-zugát. Jobbra-balra köszöngettűnk , 

ahova behivtak, nem utasitoltunk vissza egy teát: elbeszél
gettünk - nepáli nyelven. Még a borjak is minket bámultak 
- mit keresünk ott , ahol a madár se jár? Mennyi szép em
bert, gyermeket filmeztem, fényképeztem! Mert jöttek s 
mentek az asszonyok, s gyermekek a hegyekböl , meredek 
kőlépcsökön ereszkedve alá , hátukon a bálákkal, káprázta
tóan élénk szinei kben. "Namaste!" - üdvözöllük egymást a 
hagyománynak megfelelően , összetett tenyerünket homlo
kunk magasságába emelve, fejünket meghajtva. Arcukon 
csodálattal vegyes el ragadtatás tükrözödött. tizszer hátra
fordultak, s még integettek is. Néhány óra elég volt , hogy 
egy egész falu a szívébe fogadjon. S hogy a mienkbe is 
beköltözzön. Csak egyet nem tudtunk szeretettel nézni: a 
sok emberi ürüléket, hulladékot a patak partján, a kertek
ben. Középkor van itt. ahol a higiénét még nem fedezték 
fel. Mert azl nem lehel mondani, hogy piszkosak az embe
rek. A maguk módján tiszták. 

Teológusaink - akik pedig India falvaiból jöttek - , sem 
tudták elviselni, s már első nap ki akarták takadtaní a falut 
s megtanítani az embereket higiénére. De emlekezniük 
kellett a "szerződésre". Most még ők tanulnak - egyelőre 
némán alkalmazkodni. Amikor szállásunk ra tértünk egy 
gazdag házban, akkor még jobban együttérezlünk velük. A 
priccsen nem volt még szalmazsilk se, s csak egy vékony 
takarót kapott a tisztelt vendégházaspár, hololt az ablak 
sem volt üveges - s mégiscsak januari éjszaka volt, ha 
márciusinak is tűnt. S az illemhelyet éjszaka felkeresni ve
szélyes villlalkozás letl volna. Inkább kibirtuk. 

Betravatiban is van atszeg s felszeg. A hid választja el, 
s egyben kasztbeli vátaszvonaJ is. Hogy ez mennyire élő 
valóság. arra szakácsnönk családja döbbentett rá. Göncei
ben is tüneményesen szép tizenhat éves menye mintha 
Rembrandt festményről szállt volna le. De mit takar a riadt 
szomorúság a szemében? Már két éve asszony, gyerme
két koraszülle s elvesztette. Felsőbbrendű kaszt leánya. a
kinek acsaladja kőhajításra, de a hidon túl lakik. s amely 
őt kitagadla . mert hozzament egy alsóbb kaszt fjához -
szerelemböl. S mivel a szakadék a folyó innenső és túlsó 
partja közöt! áthidalhatatlan, szerelme megszöktelle, titok
ban esküdtek meg. Emiat! az ifjú férjet letartóztatták, s még 
jó. hogy félig agyonveréssel megúszta, és nem kerűlt hosz
szú börtönbe. Az "úrilány" pedig - a hagyományos család
szerkezet szerint - az új házban a cselédnél is alacso
nyabb saru. mert ő csak egy meny. Zokszó nelkül végzi a 



napi robotol , hajnalban 6 kel fel e löszőr, hogy tüzelőfat 
gyujtsón, tüzet gyújtson, teél fózzón, kecskéket e ltésson, 
mosson, felmosson , Ahelyett , hogy iskolába jérna ez a ti
zenhat éves győnyörü , csiIJagszemO törékeny gyermek
lany. Jaj , csak a szemében s szívében ne törjön meg a 
fény! Hiszen senki még csak észre se fogja venni. Mint egy 
szurke árnyék, olyan hangtalanul suhan, serénykedik. De 
tekintetünk mindig talalkozik, s ó csodálkozva felejti szemét 
az én csodaló tekintelemen. Nem szokot! ahhoz, hogy ra 
figyeljen valaki. Mosolyogni is szégyenkezve mer. 

Amikor vacsorához gyül össze a tizenkettö, s a tíztagú 
család, a figyelem a szomszéd autisztikus gyermekére irá
nyuL Hagyomanyos, nyugati társadalomban ez a gyermek 
valószínüleg fogyatékosok intézetében senyvedne. De ez 
a falu spontan terápiai végez , mégpedig allandóan. A né
ménak bélyegzett fiu most rímekbe foglalt "hóskölleménye; 
ket" improvizál. a hallgatóság hahotázasa közepett . Ö 
pedig mind jobban felbatorodva. mindenkirő l sorban egy
egy verset ,.költ", énekelve adja elö, s olyan talaló jelzők
kel. ami még a mi nepáliul nem tudó tolOnknek is "igaznak" 
hangzik. S ö a legboldogabb abban a fa luban. 

Az este egyik legszebb eseménye a Vesperas volt. Az 
angol és nepáli nyelvű istentiszteletek naponta valljak egy
mast , s a hindu falu asszonyainak. gyermekeinek nagy 
része lódul a kicsi Mzba, mikor "nepali nap" van. Aznap 
este az volt éppen. Szinte egy óraig énekeltünk együtt . bib
liaolvasással , elmélkedéssel szakitva meg. Januar 3-a volt , 
Édesapam születésnapja és halálévfordulója - a tizenhato
dik! Ezért éreztem útunkat egy nagy zarandokIásnak. valós 
veszéllyel , szenvedéssel. De nem tudott volna annyi szen
vedést tartogatni, ami meg ne érte volna azt aVesperast 
és a masnap hajnali misét. MilIer atya ugyanis mindkettőt 
Édesapam emlékének szentelte , s azt hiszem, ennyi fo
hasz még nem szaltt soha felé . 

. A hajnali mise életem csucsélményei közé tartozik. 
Edesapam halala óta az első gyászislenliszlelet a~ ő emlé 
kére. Es milyen őskeresztényi egyszerűségben! Es milyen 
egzotikus nyelven! Mintha mi lettünk volna az a masik ti 
zenkettő , a kicsi szoba agyagpadlójan körben kuporogva, 
középen a mester, fehér tibeli imasál stólával nyakaban, az 
imbolygó gyertya fényéne[ olvasta a textust - elámultam, 
hogy tudolt ilyen laláló bibliai passzusra lelni? Ö is a földön 
ült , még úrfelmutatás ko r is. Va lami benső ünnepélyesség 
remeg ett a hangjában, szavai oly egyszerűek voltak , s eitől 
olyan valódiak, o ly igazak. Mintha akkor hallottam volna e
löször, mintha akkor fogalmazódtak volna meg a jézusi 
szav.ak , mintha homályból vakitó szinnel csillantak volna 
fel. Ujrafe[fedeztem a jól ismert szavakat, tartalmat nyertek 
abban a máztalan, póztalan egyszerűségben. 

0 , milyen könnyü volt ott imadkozn i, milyen közel voll 
lsten, milyen gyönyörű volt az emberiség, milyen őszinte a 
szeretet! S még soha annyira befelé fordulni nem tudtam, 
mint abban a könnyes leborulasban. A zarándok lelki újja
születésének újabb ajándékat köszöntem meg Istennek. 
Egy hindu kiralyságban. a ti!?eti hegyek ölén , nepáli nyel
ven szólt hozzám az [sten . Edesapámra emlékeztek, akik 
soha se ismerték ö.t, s ez [elkünket megerösítő csodaja 
á~ta l , tudtam .. hogy Edesapa'!l ajándéka is . Egy kicsit me
gint keresztenyebb lettem. Es ez az élmény egy idegen 
néphez fűződik . 

Hogy mennyire idegen? 

3. resz 
III megint a tibeti köze[ségre kell reflektálnom, me [y szá

momra a legnagyobb élmény volt. A Bodnath-j templomnal 
kezdödött a fe1fedezés. Ez Nepál legnagyobb buddhista 
sztupaja. Sokemeletnyi magas és teraszosan emelkedő 
platlormokból nő ki a hatalmas, dómszerü, fehérre mesze[1 
sztupa test, s abból az arannyal bevani torony. Ami ezt 
egyedOIállóan nepálivá teszi, az a torony mind a négy olda-

lara lestell hatalmas szempar az ún bölcsessé k" E , . " g sze 
me . Z El, s~empar Nepál egyIk szlmbóluma ls egyben. 
Mert El máSik )elkép Za.szlójukon látható: a Nap és El Hold _ 
akarcsak a ml székely szimbólumunk. De csoda-e ez azon 
El földön, ~ely~n lö~bek k6z6t~ magyarak élnek ma ls? 
Melytől Daqeel.,"g ahg .. ~y hajltasra" van? Az ember ezt 
~z eszével tUdJa, ha ránez El térképre , s ha Kőrösi Csoma 
~ Ietén elme~eng. De mll~.en más az a tudás, amit az ember 
Intu l~ rve , sZIvén keresztul szerez , amikor az Igazi fb II k 
között van. I e e 

K~II~s rad6bbenés volt az élmény: történelmi sorsunk 
analoglaja és h~gy . mennyIre hasonlitanak hozzájuk a szé
ke[yek és a csengok! Arcfelép ftésOk, szemuk. szabadság
h?z SZ?kott szellemet eliuuló bOszke lartásuk, szinte tar-
10.Z~OdO .~éltósÓ.guk - s aztan a ruhéizatuk! Fekete-piros 
söt~t s.zolles szoknya le[ell szines szőlles kötényi vagy 
~atnncat ho.rdan?k e IÖ ~ - hé.tul. Eppen olyan El posztó ujJasuk 
IS és az e~esz viselet Jellege. ~int Csángóföldön vagy szé
kety falvainkban, és persze minden kéziszÖtles . Ami a [eg
szembeöttöbb hasonlósag azonban, az anyakukról elma
radhatat[~n kaláris, többsoros. sötét korall gyöngy! Eppen 
olyan , ~I~l t az én szék~ly ryharn tartozéka , a ki tudja hany 
generáclonyl kort megeIt, Edesanyamtól ajándékul kapott 
k~ral ! gyöngyöm. Minden székely asszony ékszere. Férjem 
mindig bosszantotI , hogy milyen egzotikus fz[ésOnk van 
me~ ugy.an biza honnan vesznek koraIIt a székelyek, miko~ 
Erdely nincs tengerközelben. Hát most fedeztem fel hon-. ' 
nan a korall es a hagyomány: Tibetböl! Még akkor hOZluk 
be divatba. amikor valahol a Himalája lábaina[ voltunk azs!
aiak. Velem volt a korall gyöngyöm, mar hogyne [etl volna. 
Elvittem hal egy tibeti ékszerészhez. Mikor meglatta, látha
tóan meglepődött: - Igen régi és nagyon értékes tibeli ko
rall ez. Nem tengeri , hanem tibeti hegyi korall! Mintha a 
vilag remegett volna meg velem; mintha most fedeztem 
volna fel igazan, ki vagyok. Mert mas az , amikor az ember 
csak mint legenda- izű történelmet rakt tlfozza népOnk ere
det-történetét, és ismét más, amikor talá[kozik azokkal. a
kiknek ugyanaz a gyöngy függ a nyakán, akiknek római 
belűkke l t ransz literált szavai magyarnak [al szanak, voná
saik a miénk, dlszltöelemeik ösmagyarhoz hasonlItanak, s 
még szineik: a piros-fekete, zöld, fehér is oly közeli. De 
ennél még megfoghatatlanabb az, ami bennem a rokonság 
érzetét. az egymáshoz való közünket suga[Ua , MinI egy 
magnes, úgy vonzódtam ehhez a helyhez, ahol mintha ö
seimel lattam véget nem érő processzióban. EgyOlI élnek 
pedig a nepaliakkal. mégis óriasi a külö~bség a kél né~ 
fizionómiaja, viselete, viselkedése közölt. Es ezt az a belső 
vonzalom, ami bennem megszüfeteU a tibetiek !rant , ponlo
san jelzi , mint érzékeny szeizmográf. A kaláriso~ értékét 
az adja meg - fejtette ki a tibeli ékszerész - hogy I~en sok 
generación keresztül viselték, sok-sok. ~s~zony .bőre érl~p 
teile, gyűlt benne össze azok "energIáJa . Tehal ezoten
kus moralis" értelemben nagybecsű . No, azért dollárban 
kifeje'~ve sem elhanyagoland~ - ha eladni ~~ándékoztam 
volna kincsem, parszáz doUart kapásból ~I flzellek vO.lna 
érte _ egy kicsi , csámpas ka[árisért. Most. ~ar tudom, miért 
szeretem annyira viselni! S micsoda "forro kutatási témám 
lesz, ha hazamegyek! 

Alkonyodott , amikor először Bodnafhol megpJllantolluk. 
Aranyra meszelt, bölcs szempárral dfszftett, d~ erdélyi Kós 
Károly fatoronynak imponáló csúcsa a nap vörös sugarait 
vakftóan visszaverte. TibetJek - elvilek és bordó lepelbe öl
löZÖIt szerzetesek - százai tódultak mlnde.n kapun át a 
SZlUpához. Ez a templom belül o lyan voll, minI egy közép
kori vár, macskaköves utca körben, kicsi üzletek köröskö
rül. de ahol a turizmu s átka mégsem ronlolla me~ Et .vallá
sos áhitat légkörét. Elöszór azl hittem, egyféle bu~su van, 
s zarándokok gyülekeznek, mint Cslksomfy6n. Mind löb
ben jöttek , már aIIg fértünk a "várudvarban". A kolosiorbói 
tibeli szerzetesek, felnőtt és gyermek szerzetesek. - né· 
melyik alig 5-6 éves - kopaszra nyÍlt , bordó és sárga lop-
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lekben köpenyekben, vidáman csatlakoztak a tömeghez. 
És mindenki elkezdett kerengeni a kb. 1 OD? I~pés~yi I~'ap
zaló templom körül. (Mert a templom az epulet kü!seJe, a 
szabad ég alatt, nincs "bent", mintha .. egy mau.z~'eu.~.ot 
zártak volna le örökre.) lmakerekeket porgettek köröskorül, 
a szobrok előtt meghajolva, imá~kozva,. k~re~ztv.etéshez 
hasonló mozdulattal. Nemelyek ~I~den I~pesnel földre v~
telték magukat, prosztrált~k .. (L~peSenkent .~we em7't~k 
imára kulcsol! kezüket, majd Ismet hason nyu!t.oztak veglg~ 
homlokukkal érintve a földet ; .majd . ujra f=l, ujra hasra, .kl 
tudja hány százs~or ima gyan~nt. L~tta':l or~g-a~szonyt IS , 
akinél csak őtvenlg tudtam szamolm a fltus Ismetlését.) 

A tőmeg halk morajlás~ ~s szünet nélküli k~rbehullám
zása valami olyan szent aMatot teremtett, ami a~ ember 
velejéig hatolt. A~ imá~a . f~lvonulók lassan elleptek a fe!
sőbb teraszokat IS , szedita volt a sokemeletes, de egy I
rányba hullámzó embergyürü. Csak néz~.i s.zerettem voln~ , 
csak nézni és gyönyörködni az arcok 101 Ismert voná~al
ban, a szinekben, melyeket a naplemente aranya sZinte 
lángoló intenzitasura festett . 

De nem lehetett ellenalJni annak a vonzásnak, hogy az 
ember csatlakozzék a kerengő processzióhoz. Ekkor ':'lég 
azt hittem, hogy a tibeti buddhizmusnak eg~ egzotl~US 
szertartását tapasztalom. KívüláUó voltam meg, a ntus 
igazi jelentése akkor még rejtve volt előttem . Ad?ig, amig 
csatlakoztam hozzájuk. Ez egészen uj perspektlvat adott, s 
lelki töltetét sokszorosra növelte. Összevegyüllünk, egy
máshoz tartoztunk. Es ekkor mint kinyilatkoztatás világo
sult meg az igazi tartalom: Ezek az emberek szü!Öföldj~
kért imádkoznak! Szent földjükért , Tibetért, ~hassaert, a fo
városért, a Dalai Lámáért és egymásért. Ejjel és nappal, 
szünet nélküli kerengésben; csecsemők anyjuk hátára 
kötve, öregek, akik alig tudnak már járni; s~áza~ és ~zr~k, 
tizezrek, soha nem szűnő rítusban, egymast valtva Imad
koznak a szülőföldért , ezek a hazájukból elűzött menekül
tek, szegény, de önérzetes és öntudatos emberek. Mene
kültek, hogy élve maradhassanak és a halolt Tibe~et fellá
masszák, kulturájat elevenen tartsák, átmentsék. Es ez si
kerülni is fog nekik, mert rettenetesen hisznek benne. Hisz
nek az ima hatalmában, a lélek erejében. Ezt ma a "bod
nathi tibet jelenségnek" hívják. 

Tibet mint olyan nem is létezik 1959 óta, amikor a kínai 
kultúrforradalom tomboló örültsége beseperte a kommunis
ta Kína malomkerei közé. Tibet ma csupán egy kínai pro
vincia - a kínaiaknak. De nem a tibetieknek. Azoknak 
éppen olyan élő , édes szülőhaza, mint nekünk Erdély. 
Pedig ök még jobban elvesztették, mint mi. Közülük száz
ezreket végeztek ki akinai megszállók. A templomokat fel
dúlták, kifosztották , egész kolostorokat irtottak ki , szerzete
sek és papok tfzezreit végezték ki a helyszínen, mások 
kényszermunka-táborokban vesztek . S ma is legalább egy
millió tibeti sinylődik , haldoklik politikai börtönökben - a 
sajat szülőföldjén! A Dalai Láma száműzetésbe kénysze
rült. A dicső Lhassa s a kiralyság elveszett. De eljő az idő, 
amikor a Nap ezeknek a tibetieknek nem Tibet felől kel fel. 
mint most nepáli sZámüzetésükben, mert akkor ők otthon 
lesznek ismét, a Himalája túlsó, tibeti oldalán, szabad nep 
független országában. Ezt ök szilárdan hiszik, s el nézve 
öket az ember hogy is kételkedhetne? Micsoda lelkigyakor
lat ez nekünk, kicsinyhitűeknek ! Számomra pedig megerő
sitő erejü, mert én sohasem voltam képes valamit igazán 
feladni. Olyan makacsul tudok hinni a lehetetlenben is, s 
mindig csodalkozam azokon, noha józan eszem igazat ad 
nekik. akik lemondással kijelentik: ügyünk Erdélyben elve
szett. A feladas megbénitja a cselekedetet. 

A tibetieknek Bodnath csak az egyik "sirató faluk". De ők 
nem s(rnak, hanem imajukkal feltámasztják hazajukat, lel
kOkben a reményt taplaliuk, kultúrajukat , hagyományukat, s 
hinni tudasukat atadják a következö nemzedéknek. Hogy 
éjjel és nappal. lialalon és öregen, télen és nyaron, folyton 
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legyen. aki az ima fáklyáját meggyójtsa és körbe-körbe· 
körbe hordozza, a hazafiság szüntelen rítusaban. 

A vilag nak szüksége van a remény ilyen emlékfalaira, 
zarandokhelyeire, ahol emberek talalkoznak, imák fonód
nak egymásba; amelyek emlékeztetnek az emberiség elle
ni büncselekményekre, melyeket meg lehetett volna elözni; 
ahol egymás bánata iránt kinyllik a lelkünk, még akkor is, 
amikor sajat szenvedésünk elzárja lelki horizontunkat. 
Igen, Tibet és Erdély analógiája szivet, s.zemet kinyitó éb
redés. Olt láttam magunkat közöttük. Es nem tehettem 
másként: közéjük vegyültem és nyolc óranyi gyaloglással. 
százszor kerültem meg a sztupát - imadkozva Tibetért és 
Erdélyért . 

Zarandoklat lett az expediciÓbÓI. 

4. resz 

A hinduizmus sokmilliónyi istenségével , nekünk babona
nak tűnö ritusaival az emberi élet úgynevezett egzisztenci
ális krlziseire is sajátos választ és megoldást kinál. Egyik 
ilyen ősi , de még virágzó és számunkra hátborzongató 
vallásgyakorlat az állatáldozat Káli, (káli feketét jelent) a 
sötétség vérszomjas istennője tiszteletére. Kali Siva egyik 
reinkarnációja. Ösidök óta a Kálit imádó hindu szekta fő 
vallásgyakorlata nemcsak állat-, de rendszeres emberáldo
zat bemutatását is követelte . 1780-ban Nepálban és 1835-
ben Indiában is betiltották az ember3ldozatot. Azonban 
négy Káli-szentély Nepálban még ma is működik , ahol 311a
tok tömegeit viszik feláldozni. A fő szentélyt kerestük fel , 
Dakshin Káli templomát, melyet a 14. században a Mal1a 
királyok építettek Káli felszólitasára. A szentély a hegyek 
közölt van, festöi völgyben, mélyen eldugva. Köröskörül a 
Himalája havas csúcsai láthatók. Ugyanolyan misztikus 
légkörű , mint a hires görög Delphi orákulum. Csakhogy ill 
mintha az ókor megrekedt volna, minden élő , a századok 
múlásáról, s a vilag lassan 21. századba fordulásáról mint
ha senki tudomást nem venne. 

A hegy tetejéről kőlépcső vezet a szentélyhez, mely 
tömve voll emberekkel, mintha "bucsú" lett volna. Mert az 
volt, csakhogy itt hetente kétszer Öz?nlenek a hívŐ.k áldo
zati állatai kkal. Mi szombat reggelt valasztottuk. Szaz meg 
száz asszony, férfi gyermek, ünneplő ruhában - tö~b~yire 
piros selyemszáriban a nők. és !e~ér v~szonban a ferflak -
állott tömött sorokban, áldozati allatalkat magukkal von
szalva. Az állatok kizárólag kasztrálatlan . him?lI~tok .Iehet
nek, hagyományosan többnyire kecske es barany .es n.a
gyobb események tiszte!et~~e b~vaty .. D.e a szegenyseg 
kompromisszuma a kakas, sot. meg tyuk IS. Az asszony~k , 
leányok, gyermekek kezeben a mi.ndig el,!,ar~dh~t.aUan ~l 
dozati tálca: piros karacsonyi CSillag .(,!,lk~lasVlfag) SZIf
mokkal _ ez amolyan nemzeti szent Vlfag e~ ne~ csere
pes, hanem két-~áromméter~s ~riasbokor - ~s tOJasok~al: 
piros festékkel, nzzsel, s a tobbl ~ud~sa ~ellekke.1. A kap . 
ráztatóan szines, kigyózó ember- es allattomeg vegre e.len 
a völgy mélyén álló nyitott sz~n~élyt .- .~mo lyan u.dva~el~ , 
egyik fala Káli hatalmas ijeszto klOezesu ~~~br~ f~ISS .verto! 
csillog, de lepellel takarva, hogy ?sak .~z ~t lmadok I~t~as
sák. Csak néha lebbenti fel a szel a fuggonyt. A keflt7s~n 
belüli vérfürdőbe csak hinduk mehetnek be, de a tUflstak 
számára a hegy oldaléba balkont eme.Jtek, ah?nnan az 
egész közelről és felülröl látható .be. ~s terme~zetese~ 
senki nem bánja a filmezést, fénykepezest. . . Mé9 figyelme . 
sen félre is lépnek, hogya kamerát ne takafJak. Persze, aki 
közelről akarja filmezni, mint George is. ~z ~Ieven.~~ meg
sül, mert a kOlső oltárokon égő áldo~atl tOze~ folo.tt kell 
állnia. Az aldozatot két Káli-pap mutatja be, ami az a!r~t.o~ 
lelejezéséböl ali, lehetőleg egy me~~eri m~zdulattaL OrlaSI 
görbe késsel vágja le a kakasok fejet - meg ez.' az e~ber 
elviseli, hisz mi is így öljük a tyúk<?1. Cs~kh~gy Iti százav~1 
ölik. Hanem a bárányok és kecskek lefejezese sokka! dra
maibb. Az ártatlansag kicsi fehér bárányai reszketve enge-



delmeskednek, s letejezelf testük még vonaglik pár perceI. 
A vér a nyakból sugárban fröccsen az istennő szobraira , 
minden vérben úszik, egyre több vérben, S aznap pedig 
nem is áldoztak bivalyt . Az emberek már bokáig állnak. ta
posnak a vérben, mind mezitiab. A friss vér nehéz. émelyí
tő szaga és fOst tölt be mindent. Az emberek láthatóan kü
lönlegesen felajzott lelkiállapotban vannak, egyfajta altera.lt 
tudatállapotba kerülnek a halál ily borzalmának ily közelsé
gétől . George elmélete szerint ez egzisztenciális krizis o
kozta belső feszültség itt mintegy kisül , levezetődik , az em
berek a legkülönbözőbb életproblémáikra e barbár. de ha
tékony lelki "terápia" által talátnak oldódás!. No, és minde
nekelőtt a félelmetes, veszedelmeket tartogató Kálit kell ki
engesztelni, párt jukra vonni , vaHilsi kötelességeiket leróni. 
Nem terápia már ez is önmagában? 

De van egy ennél sokkal praktikusabb vonatkozása is 
ennek a vérfürdőnek. A hinduizmus egyik alaptétele a "non 
himsa" - "nem ölni" elv. De nem mindenki vegetárius. s igy 
valakinek az állatokat le kell ölnie táplálkozás céljából. A 
szentélyben kis pénzadomány ellenében ez is megoldódik. 
A család a lefejezett állatot - tálcán viszik a fejét - a patak
ban megmossa, megnyúzza vagy megkopaszt ja és sok
szor helyben nyárson megsüti , máskor hazaszállitja és kiá
rusítja. 

Az ember óhatatlanul arra gondol, hogy ugyanezek a 
falak és szobrok alig kétszáz évvel ezelőtt - és százado
kon keresztűl - emberaldozaloknak voltak tanúi, embervért 
ivott a fekete, szomjas Kali. 

Mint kívülálló szédelegve, gyomrunkban mázsás súlyt é
rezve térünk vissza a valamivel civilizáltabb vilagba. 

De a hindu vallásgyakorlat legsokkolóbb élménye még 
ezutan következett. Erre lelkileg alaposabban fel keltett ké
szülnünk, mégis teljesen készületlenül ért: aholttesteknek 
a folyó part jan történő hamvasztása, Pashupatinath Nepál 
legszentebb temploma a Bagmati folyó part jan. Kelet egzo
tikuma itt valóban lenyűgöző . A templom egy egész falu nyi 
épülethalmaz. Pazar, arannyal bevont, domborművekkel. 
szobrokkal díszített többtetős pagodak, idegenek szamara 
zárt belső udvarok, szentélyek, lépcsők, harangak áttekint
hetetlen össze-visszaságban, minden piros festékkel és vi
rágkoszorúkkal dfszitve. A vallási buzgóság itt forrpont ját 
éri el. Ez állandó zarándokhelye minden hithű hindunak. Es 
itt hamvaszt ják Kathmandu város és a környék falvainak 
h~tottait , a máglyak soha el nem fogynak. Amig az erdők
b?~ ~egmarad .. valam~ . A meghalás minősége is kasztl pri
~lleglum , de foleg penz kérdése. Minden hindu leghőbb 
alma, h?gy lábá.v~1 a s~ent folyóba merülve lehelje ki lelkét. 
Ezt a c~,~t szolgalja ,az un, "fehér ház", mely amolyan végső 
,,~!fekvo . Ide hozzak a haldoklót , utolsó napjaiban vagy ó
r~tban . s beteszik a sok cella egyikébe. melyben más 
~.tnCS , csak ~yomorúsagos priccs. Ezekben egymast vált
lak a haldoklok. Az a szerencsés, akit utolsó perceiben ki
~oznak és. a f~Iyó f~lé lejtő kőplatformra fektetnek, hogy 
laba ~ lolyoba erJen. Igy gyönyörű meghalni . S mindjárt be
soroljak az elhamvasztásra várakozók közé. 

.. Összese~ 2x4 ,~a~as máglya-platform van a folyó part
Jan. Az ~Iso a klfaly. halottaknak, a masodik a gazdag, 
magas tarsadalmi kategóriajúaknak fenntartott hamvasztó
hely, III r,i.tkán lathaló szertartás. A másik négyakasztnak 
meg.lelelo, platform: a legmagasabb a brahminok vagy pa
P.?k~ , aZla~ ~ har~osoké , katonáké, amely a polilikai veze-
10 reteg~t IS ~elenll , a harmadik a kereskedők kasztja és a 
leg~tolso a larsadalom alját képező shudráké, vagyis két
keZI munkásoké. löldműveseké, kézmüveseké, koldusoké. 

,Ha~om platlormon égtek a máglyak azon a reggelen. s 
mar kl tudja , hányadik aznap. Mar messziről is sokkoló lal
vány voll a mi temetéseink diszkréciójához szokott szem
nek. Mert itt nincs koporsó, szemledél. ravatalozó, minden 
a folyó par1ján történik, a vilag szeme elött . A gyaszolók 
pedig sZIgorúan a családtagok. A sok ember, aki kórben 

b~m~szkodik. mind klvQlálló. A maglyak fölölli kőerkél 
mindig tele. v~n emberekkel. idegenekkel. Azok 'önn : 
~öennek, MI ket napot töltöttünk 011 , a ritusok szekv~nciájai 

. ve~ve , az . emberek tömegeinek ki-beáramlasat, imaszo
kasalt megflgy~lve. A hamvasztás dramaisagaval az em
~ert megbabon~z~~ , odalancolja, Egy-egy tragédia miszté
numa bont~kozlk.' Jatszódik te az ember szeme elölt s óha-
tatlanul lelkileg reszvevőjévé lesz. ' 

Fiatal nőt hamyasztotta~ , !eleség volt. Gyönyörü lehe
t~lI . de a bete~seg. csontta es bőrré sorvasztolla. Testét 
f,nss bambus~nadbol hevenyészett hordágyra tették, fehér 
es n.arancssarga lep.ellel letakarták, hogy alatta levetkőz
tessek. A halol! rUhM, amely tisztatatan a lolyo' t ' I ' ., " k " , USOpart
lara VI~Z t,,, at . A maglya ekkor már kész és elkezdődik a 
"tem~te.sl szertartás. amely bonyolult, hosszan tartó ritu-
sokba I alI. A holttest megszentelése a lényege am I ' 
leste' k I ' " ' e y plfOS 

.. porra , ~lr~gokkal , penzzel, ambróziaval való me _ 
sz?ra~ban nYllvanul meg. A legdrámaibb a fiatal g 
meg fiatalabb fé.rj búcsú!a volt. Zokogasuk megfagy:~;tot~ 
ta az ember ereiben a vert. Olyan mélyen gyászolluk .. 

. th ' rt"k I ml IS, 
ml~ .a I~me u vo na. Mert valahol ismerőssé , életünk ré-
szeve vall , soha nem tudom elfelejteni az arcaI annak a 
fi,atal ha,lott nőn7k . :edi~ orvo~ koromban láttam elég ha
lait . A,rcat ugyaniS klfedtek a maglyán, szeme is félig nyitva 
v,olt . E~ e~kor, a hamyasztást végző lia lal brahmin papok a 
langola faklyaval haramszor körbejárva a testet annak 
arcát gyú~tot~ák me~ először. a szájtól kezdve, Megremeg
tem, A ma~~nyfeher arc. a lan.gokon keresztül szinte meg
elevenedm lalszott, a nyitott, egre tekintő szempár dra
maian vett búcsút az élettől. 

. Egy n:~~ik ~áglyá~ férfit temettek. Szép, fiatal felesége 
es serdulo leanya sZIvbemarkoló zokogasától visszhang
zott a völgy. A búcsú gesztusakénl virágfüzéreket akasz
toIlak a szerelett nyakába, amit később a folyóba dobtak, 
áldozatként. A halott arcát egy szentirástekerccsel borítot
ták be. Mivel a férfi magas, délceg termetű volt, acsalad 
pedig valószínűleg túl szegény, hogy hosszabb máglyát é
pittessen, igy amikor már elhamvadt a test, lábai még min
dig épen lógtak ki az üszkös gerendák alól. Addig állt 011 a 
család összetörten, kétségbeesetten. amig a test a semmi
be szublimált, néhány maroknyi hamuvá lett, s a lélek talán 
felszállt teremtőjéhez , s egy család reménye örökre össze
omlott . 

Mert jaj annak az asszonynak, aki özvegyen marad. rá
adásul gyermekekkel. Amilyen barátságosnak látszik a tár
sadalom egyébként , korantsem az a kiszolgáltatott özve
gyekkel szemben, Szabad "prédát" látnak a védtelen öz
vegyben az idősödő és magas társadalmi osztályhoz tart?
zó férfiak, különösen, ha fiatal és szép az özvegy, Szexua
lis zaklatásukkal pokollá tehetik az egyébként .is anyagi 
gondokkal küszködő asszony életét. Mert a csal~~on belül 
is, a kasztrendszer szellemében az özvegy nyug, teher, 
parazita. Még a múli század végéig SZ?kásba~ volt ~ leg
szörnyetegebb hindu gyakorlat: a sattt, v~gyls az .ozv~
gyasszonynak a férje halotti máglyáján valo elve eleg.ete
se! Társadalmi és vallási követelmény volt, hogya fiatal 
feleség legtöbbször idős halott férjének a ~áglyajara ö.~ 
ként fellépjen és ölében tartva ha/ott ur~I,. vele .. egyul! 
égjen el. Ezl szerencsére ma .már szigo!~an hltla a tOfVeny, 
de eldugott helyeken még elbfordul Indiaban. 

A tibeti buddhisták is elhamvaszt ják halottaikat, de ők a 
hegyek tetején raknak máglyát. F~lkerestűnk. egy iI~~n h.e
Iyet is, előző nap zajlal! az utoiso hamvaszIas,. az ~sz~os 
gerendák még 011 hevertek, de a halot! .~amvalt ~ IIbetl~k 
eltemetik és fölé sztupat emelnek, ami Jokora . kup alaku. 
Buddha szoborral díszített síremlék. A gazdagabbak ma
gasabbat emelnek. Gyönyörü vidék, ahol a tibet~ek la,~nak 
és lemetkeznek, a varoson kívüli dombokon. a zoldello, te
raszos rizsföldek közölt épített házakban, egy~sek o~y m~
gassagban, hogy egy órát is kell kapaszkodni felfele. Ha-
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l alk kört)1 )o.(llelak'fln IIIl91111llf' Z"1511Ók l~npar1al( - löbbnyl 
le I"Ih(lf! teh~f 2r*, NéPiIP C'IHdanQk I~kjak ~lekal fl {lpn)h 
ol{faU hazaka! A oliatl't<1 ap' ala napvja ktm kHp(lI (lp a 
napon, ~ ""pv al Izpfi lQm, ha i{,eO,~n I(~Zflle{ll k: . Alapop 
hal latb &oylk kfl(IVenO I@fe a Clllft lád, éll"tnek, II z",jUk POk 
tnlnnf\n tlJlllálk:o,láfi , flzépfl kezéfi, ktlzlmllnkadfJ Mpanl fl 
köt(lfl )o.t)1t!PZ v~pv DPOfPQhOl járnak, egy 2'fme tepa tábh 
HH' tUllyl a&p2'Qoy, OV~lm~k , I~rt l tllQPí\I(Qdlk , fTll.lP halrll (lU 
AUf'n(l~an , A Vr! f.i lkepepall'ien ~~~nny.ezett Kall1mf\nrl ll ~ 
I)an, f(:l lflp ~ PVQtJl O lemb~n fejl(jrlc.; fll()nv~olpat miM , ~ 
I.~ ,.,. k. ' • IQlyQkb •• np.(lIk, , oZl m.prn~'p.,'k y~
nYQIII{lK alQk ~ perll.'l8 ~p kellmplfl riJ flzÓnvep~k , (Ifi 'lll 
IYen amt tizelriek a h{'j lylléllflkl 

Ahpl Jártunk, fQIYI" n ,'lOVO aStllQnYQkba ~tI háli palin ka
tozé{lbi3' bOllollunk. Utllb~n fo a rlJ' flpállnka, mllil rrlély~ 
ben fl! al alkQhptlZ ffitl tl i olyan altalánQtI Két limai lal \I(l1 
IlU kl{lén el a h@Qyma lMllnkra, mlrl(lI<@ II ~n alv.ák vollak 
Rt\ma anyla 26 fW@fI(:in hall m~o , ft ~ kkQHa mar fl pyfH 
nw kl1 f1k acfoll éltllt'1. Alk(lhQIll'mllfl ~lI T80 v802ell valt}. 
K01tltlO pv(!rmekfl:1 1 llU\nAmel1lf1 k, ot'ak Il€lllnan mal/u llak 
életben, 

Ma lk IIJII b~n:ulln k {ipPfln ~yát'lP I I (\ 04 (wett anylÁI. A 
pyA l ~ hln(lu larflanalQmban !p('ln kQnwly dQlpp. Al. arlY;u 

ak • 11.1 QyáOZQII~k ~O ., Q k(iI.I.~. puk ol 10, hQPY 
fl lhanWalif!Zak, $Zi(JQfU {llflrl a~ lá t'lfl(HOZal"l k~ 1I vt!l{Jfl?nltlk 
. Oy ~v~n ker lIfti, . 'PY ovlp .o.k 1. lplO I.h@r!>. (lIIM lw l
nek, tllot'l IflJfl l, QUkfCll , mtl~Q I ti tlOk eoy(;t> ele:lmlf11t:i f! finnl 
Ok, o m~o kl lll\ll. m,"nyl m.pk(lltl. 101.,,11 " Oyil. '" M liln 
aoy év ml~lva a, halOlt ~DY \l IQlt'l() n(\oy bllQtll1 zl?rtnrtM fl l 
,.ltnavol tn.pozabodvl a f~ I (1I kOI(illo.oeWi l ~ "' (io(ik 
IfH f\(#thnabl;l vQfi\ll, C(lY IlYti ., öl Öfá~ f!Z~f,a fla ttQn (t(Ifl IQII 
mtlp r(;{tJI ve:nnünk tl{JY Ip~n maga láf{l{'(lalml pclzlclp/I) 
hrahmln cpala{lban, tudo bf-\.aHUlk. p annak, hblpapja (!~ . 

pll,~p~v~1 Napy '"'ilii ~p voli QPy I".o.n "ilm; ro, a~1 
(il{wa m~IY66p .,n I l ttl l ~ lalf-\n , (I. í\ rllt l ~ eoy váp cl mt' · 
II1'IZIIIlá I h z a pY~{l'l IQ~nak , l-táf(,'lffi pap í\ tlzenllra~ t~l , ft 

V~~akbQl olva'OIl '.1, mlk~'b.n • oyaozol(\ 11I1I •• lv. r" 
PIl{JZtlfU v~{lf'Z lek , Al a ZPtWQk kP2bf1n eIQ{tzi3:dlak a lU' " 
1011 anya ö •• " o \IOlpill , Inoov.I.1I i\oyi\1 b"ijó,we, Min 
WOy j}f' l' fl fl(1~z t \:ll k. a tl2:obali\1 (~py , mInt (lZ az anya (ilelfih(ln 
voll , fi f\k k.lnl ~ tQratlzQn, A2H\fI mQO ll? fll ~ llek mlnc!(ml ~{! 
.".1 • • anya "Qlétd(fó" v<\Il , kll~pell ft o .'M kötel~k.lbÓ I 
A Illik PI?CIiO í?IÖfl;ZOr ö lt ~IIQ k. tl2hlt'fI rullát mapukra p {lIlQk 
normaIIfI (;t í?I~k i3: 1 Napy "I(U" ' i3:I{)zt{i Ilf', ahQvit a ."Konok 
~O ozom z~(jok I Il",ol. 'oo.k vollOk, KÖzb.n minket I. "py 
If\{jiQ l\H!3:!\{'ik, hQQY Il~H'U !H'pukba IQQa(!lak, i3:Ihalff\OZlak 
n. pM IInom. ilpot(kal - napyon O.'''.pQk voliak. Az eik. 
J.~ mi\p Ilyan l)azb{HI Iti (l lölctön, kerQllZI~í?I í? 1\ Int>akQn 
(Iiv. I~rlitnlk , •• ft haoyornilny - .0 mln\l.nkl k.nel ~, ZI • 
rlz. , Ó tn'rlÓ.okol C.'" Iplll> ke.N l,a~.n~I"~tI" ~v~ -
lWt, a. bAl ti (l~ I~liljftn , mM hlnkr. l~ra alkft.lm~(:l Cfl 'lp~n , 

A katl? l "fi nct ~l't' r ml~tt í\~ ~ l k{J l'Ótl hll~ h~ IYZf2lPktlllar~ml 
tlOk{l?(}f, PölgÍ'ui feni emlllfl ll kfi l laluplll(J bar{\lllnk'al m~p 
hMuk ~ vaQtlQr~fí:\ , t @lIl1ok ~Uy ~{l lnOtl , l'Qy~ull la IQ "v~n 
(' t\pIOI , II QUt' ~kaflllk Invll , Ini Ok lapinta.IQl!an 1l0Yí?lm~2: -
1 ~ II~k , I\QI;»Y az. fl)'? (lIlkrÓII í'l plfllall~nfHlO lenna, mivel ~Oyl. 
k\lk ff\(\pafl, rn@ @lkllk 1@{j(\Ia.o{l{lny(\bb kft l ibetI, fl lalutlilak 
ml'O(lt>ouanl(,()znanak, ha k f' y(ltl ~ vetOnk t'nn@!lt'k rizIiI, 
Mf:l 11 ollak ft rl'Ztlr~ vonmkQ2:nak (\ zlQQrU elÓlr · ok, /lQOY 
ImlnUUlk @nld til .'em IQl)aclhfU al@Q[lp!lyabb Kan:tbf:llllClI 
IlltIl , MapQI(tQ\lll k fl DOI(!111 ,l eflorf\QI, {lOY I!tWII ven{lflo1Ó 
P& tan(\nk be; , f\11(}1 nlnOPfJO(;k kM:;.'11 kQtÖH tI ~I:1I?~ , fl ahol a 
hlgl.n. ~O a' ~te l 10 klllino voll A Ilb"'.k oQkkal ••• ba 
(I ~I)\} luallt>m(lí?k, mlt1\ ft Illn(l\lk r I utól)!)1 tlalí\IQk flzámt\ 
re. 11I{l(l al \I(tvartátt II ,1(lnul , ti a~ ótf' lIar at a aiM vtl 
la I lla t"mnukl a Mi'I(lIW{lll IOt IUa (llf:lot\nYf:lk.í?1 {Il a tslp 
'<:a IIBIlt'O ~ !Ují?tlak nyl11M uClval()lnl:'k f1 1l m~O\lk \Ifi 
IR til ... 1J~lllIk!\t 

I OV '11~ (II\( IUtotsa $Ike/fi j IW1Yl\i1 I\~ ,t () tl"'If\ILlnknál, 
flf;plr1f pl(. lp tl(h" I folTll(i ll,p1Ia' f,1I a k~t!;e I(pn(l lIt flr vlO:l 

III UN it '(IPS I I I 

fU!'a 6I!1aoalr~ neprnl l)r(l t~filalPr mapa. hrahmln 1(~1I1 11la ll 
l(Jim k(i2{:01I balól@ (J 1\7óv(id 1\ \(ó11(1I1101; II n OY hél a la tt 
am~p vplf.> nap(lnt Ift lálkp7ltmk Ó voll a la •• adalmt Öll('l/f.i 

k(lIQOk, IloOY CPAh\{JI t'lBrlartápQkra kllla l~ flllnk éli IIImPtÁ 
lI iIIlk Q(ll jflb{'il I1eh llhalltllmk Pttfallan IIi'lOfl tlPP VQII al a 
bill . II I fllkllfimt1fa IPppéo~ éli mapi\1i mt1vfi II IlÓ~i'1 No fill 
p~rpz~ (I~ell aná(lOfilláPOIl I Il\rl /.\ barAtkQzats , a II~l l flh"a 
(Ja~ ..... t\~ n16{Jltlm{if(;a , A'l f>~(!{i hl'il fl f\ mindan nap OIU\\( 
a ~ert lalalkp'l1t1l1k, IlQ(JV QII,ala((}Z~\lk kovalkM(i laltt lkQ1t1 
IUlnkfi l" D~ v(;OOl .wlllak a1 al l~k , ahp{Jv fi mlflk~1 "hwlnh 
(JhlaIÓ' R()(Jm! éf(IBmf>flflflk laláll , hOI;)Y vfl llnf!a tltkalha bfl ~ 
tWa6PQf'\. 

Leanyanak '14 flZ11ltilátlnap!al t\~ nának Nflpál I~hlre~ 
(lpbb l{lk(llálába val (lttzlön(tillal h@I\lI~ pá l Onnepf\IHlk, 
papi ft 71 zlanelával, IDall tslerlaítatl k~ I {l I f;b~n , MI I 
akl lv rét12~tlí?1 VOlhif\k, amflrmyl~n a ml homlokunkra III 
f~lk í?nt fl az (Uln~pell ft IltakOl t\1l ffi@PkQflloltattak az lfll fln{lk 
elfl(lí3h) l, "2 ambH~.ljÁI. A~ l iH'I pb(>cth{l? Invltr'l llak, {Ifi c,fiak 
kfi ttönKn{>k l {l rít ~ tt i3: k a 1<*IOn, np 1TlpD {!DY nf;m vallaaoft 
unoknöocl' "áIQ()~I f\ 101" m"of.'I, hp{JV v610nk {lbÓ{I~ l ltm , 
M(:iflhQOv rlz vo ll ~2 f;héfl ... mi m,,@ If;!! volna, ~a ~~t n{!klk 
vahlnk f;QVOll af\nl0k llloa, Mint malmQk a kl?lreQhpn, olyan 
zell'lan @r~l'HOk maO"llkat, mlk(izhf;ln a QYfi.nlpktl{Hep 

Ií?t!:l fl .. mimlen mOJ.dlllalllnkal {l . mlnCIf>n I" talnal h, lOYÖn 
DyÖZOII. ft kaCf\(líU;i, í\ \(\lnoooa~ , Meri mi villával ('1I (lI)k , ti 
ne;m k:6Zl{l1 S (HI vlllal {Illonl fl fl2:albfl , plr(un ftQ IEUVaf\V 
KQ(!vatl~n lol~r"f\ Ok vollak, (I. IQI mulallak ImaCI()1I vfimJt\ 
o@lk~n . ml {ll? Ví?lhlk I n~ultl.1 n<\l(, AjnndQkol nem c ak mi 
fI {jlunk, hanf.HT\ {l I Qfl~Őr Qk a vpn(lepnak, mépj1(!(Hp f\pfQ 
pfinzt. 

Mafll~ hln r.I ~1 llan\lunk, akiincIlal, ,",am vo lt IIYf;ln "llnnyall" 
A~mtl TAvarI " 'WV(! , ci f' hlr{lll Kathman(lu· j k~nyvkladó éf.l 
könyvell'QQII, fl r'll[JrJm~ for Bp<>k,. (Zaran(IOk(lk a konYV{l. 
ke:tI) \lIlaj(tQnptl a MIndan 11111 la pí\l í\ctIQ!'Iomf1 " hil.roma 
m{llela . kön p \lOtt , " viláp Ifl{Jt!z{'ibb f\ztl1f\1 könYV{llvel 

ypr an bflr~t fia{J lali talalkQzá unkbQl, m('irt oor{){l kUl~
lá{ll léou\!ft rOPpf\tlI crd(; kel l ~ Rf\mál , aki (it:lOIIi)t! (H (i tlzQ
hozol! Reuml pro!@ ?QHf\ I, Rama kla(lol munkitjn IQkal@lfl: 

it t3t1cr~ 110mr6{1 bQran(tf'zQtt e{lY kQmp(IIe:I halAI, i' tt!{J ~ 
'llQ(Jo ln ~1>1l 1~lo .. ro l~~~kkel , Inolyeken Ig.n '~P~.II IIbOIl 
b;v iltt11 , Jt\la~ful~k" , kőnyv{: I(f- 1 ~z('.k (l:fl2 1 f) nflk Mln,h?nkl 
kVÁl l C!nkc.lI f.\ t':I kt'lnl (!OlpQ71k, Ól , mn konlhlflllflflk(ÓI 1# 
I (Je ,ld~v~IQdtWk na{lytl~ fllti ml~ve~zí?k , Irók, fl htrf\{l~ c!nnk , 
m{lrt él hely eQlQl lkuma {I; ~ I Hmatájft kózal (!pa varáz!lotl 
Rt\ma Qnk(itlH'Itl Olljl1ké.jukért flzallQdtljAban Inoytl!1 7"11"01 
Qf! kOtl?I" 1 pil i il A lallo(J~ tlzln l~ IlllnellQ bohem i. (;111 
ba! álQkkal vf\fllal~ r fH('nkenl a IUl k"rtll (1IV{l, " leOmIlgIl 
tlabb {lz ln,,1 lro{Jahlll, !\K!omanYOB, pplltlkal vilflkon v{:l ~lat 
rt'l ZI "~(:impí?r, Iyan II han{JlI lol. mini OIthOfI , U{I {.I tyb~n . 
Rámf\ III tl lanyo bohém e:mb{lf, ok'lor volltlnk vanrl~9al , 
h(l{JY In e:{JI~mp'Jatltt{ji ha~~J~ , DÓHn~lIa Oflflmtlptilll - amtl
I\!~k olyan Of! (PQtlflk, bOI)Y I nnl)ri:~ aYUI ~~ e:rnbflr fi~ la , 

NyUvánval(l, hOpy UYf.!1l fl tlillfl ban titlk pén~ 1 nem kertl 
IWI, p ~QrQ. le(I.". 1. 1 • n'gy IQh IiIQP.p~ l_ "ámMa O 
Rom putllikaliw l RAma kt3zlra l oyílj l (lm~nya paratl~n ~~ I@ktl · 
IÖbt>tlZ@Z~\lt3:fI, mlnlall\lakkal llhl6ztrált , Qf\lClpl, mlJvfl ~e t l 
ti lt> , (lYQllytlnt k~ZIff\ IOk h~wernak fIOklában, lllell ilii dr~l,)a 
alok kla(!@flft De n{lffi ~1 ('.l k l fonlklJ,an {l(u{Ja (ll.tl~ 1 a7QIl 
nal k.1ctClI(lQ2 Iilk a l ~tvfH fl !<lVQf{'l nQlva" f'Clr{l: tJI n,ár k~ 
'lill I ~ ~Z (:j ltlö k lf',lv@ny\lk~ 1 - ónkánl('iti l({)nl, 1 ('i .Ill~p~el~ 
tltH\. N (:i p~1 tI:,{ip66{J phOI fi~ól t3:Z A1;IM II Káma $ó<:Wf{l kQ 
vfl tk(:jllk, ~nlti ly l,{llllh l tll lt ~Q IOI én illva~QUf\m , 17, iI;(nlflrl 
Iwll KalhtT,,,n(!ul arotlkll tl Ií)mpl malk 1~'MaDVM)'~ 1 Q ~ Y 
bájD~ nall..jfaU ... mll.pa ll(' l~n j l l k m{l(l a z@(fjlelll m(Jv~ O(~le\ 
fip {llllQllkumalll fl Oli vannak" fQléltin, a 1",,"lkl! I ~rnp l() 
mok í?1 fltIl filn (:ik lafl . p@rel1(!aln 
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retüek), hires hindu medicinál, az Ajurvedát. Ennek teljes 
anyaga, szenes, kézi festéses régi kézirata a királyi archi
vumban van, ahova Aegmi bejáratos, mint ludós. S még 
ambiciózusabb az a terv, hogy egyenesen az uralkodó 
személyes áldását ké~ük arra az irodalmi, művészeti ku
tatóintézetre, melyet ezennel a dicső nemzetközi férfitár
saság megalapított. Mindenki feje körül glória ragyogott fel. 

5. rész 

Nepál talán legsajátságosabb és számunkra legegzoti
kusabb valláskultusza az úgynevezett Kumari kultusz. A 
Kumari az élő szüz istennő, aki eredetét tekintve az "iste
nanya" egyik megtestesítője . Oly nagy a tisztelete, hogy 
Nepál védőistensége rangjára akarja emelni a király és a 
kormány. Ki ez a titkok, misztériumok által körülvett isten
ség? Egy hétéves kislány, a szűz, aki hároméves korában 
választatolI erre a tisztségre, s mindaddig istennő lesz, 
amig első menzese vagy bármi más úton - pl. sebböl -
először vért veszít. Gyönyörű, csupa faragott , 18. századi 
palotában lakik, a régi kiralyi palota mellett, elzárva a világ
lól. Tömegek járnak csodájára a világ minden részéről , s 
tömegek imádni öt Kathmandubór. Ha a látogatók pénzt 
tesznek a perselybe, a Kumarit az ablakhoz hívják, s egy 
pillanatra feltűnik egy kicsi, törékeny hétéves kislány, A 
legszigorúbban tilos fényképet készíteni róla, rendörök vi
gyázzák az ember minden mozdulatát. De nem így, ha a 
palotáján kivül van. Csakhogy ez évente nagyon ritka alka
lommal fordul elő , csak mikor vallási fesztiválokon viszik 
körbe aranyos hintóján. 

Annyira magával ragadta a fantáziámat ez a kultusz , 
hogy kutatni kezdtünk utána, illetve annak, ami mögötte 
van vallásilag , lelkileg, politikailag, intézményileg, 

A Kumari nemcsak az egyellen hús-vér ember, akit iste
ni hatalommal ruháztak fel, de élő példája a hinduizmus és 
buddhizmus politikai okokból való összefonódásának is. 
Történelmi béketeremlés gesztusa az, hogya Kumarit - a 
hindu szűz anyaistennőt - buddhista törzs gyermekei közül 
választják, nevezetesen a történelmi Buddha családfájáról , 
a Sakya arany- és ezüstmívesek törzséből , 3-5 éves kor 
körül. A kisleány teste, bőre tökéletes kell , hogy legyen, s 
32 különleges ismertetőjegyet kell viselnie. Akiválaszlas 
végső és döntő fázisa az a borzalom, amikor a lánykát - a 
jelenlegi Kumari esetében 3 évesen - bezárják a palota 
pincéjébe, ahol démonoknak öltözött, maszkos férfiak i
jesztgetik ~t , véres bivalyfejeket helyeznek körös-körül a 
sötétben. Es ez hosszú órákon át folyik, Az lesz a Kumari, 
~ki ne.m ij~~ meg '"megő~i hi~egvé rét - ez bizonyítja , hogy 
o az IgazI lsten no. Aztan meg egy próbat kell kiállnia: a 
~in.?Stár g~zda~ ?ísztarából ki kell valasztania a megfelelő 
oltozetet es feldlszt a maga szamára, s ennek egyeznie 
kell .az előző Kumari ragaliájaval. Mert ő lesz a királyi Ku
'!l~n . A~kor beviszik a ,p,alotába, amit el nem hagyhat 7-8 
eVlg. Laba soha nem enntheti a földet csak ölben es hin
tó~ közlekedhet. Any ján kívül egy e9é~z had vigyázza lep· 
telt, hogy nehogy megsérüljön, mert akkor etveszti isteni 
halai,mát, s kiles~ekelik a palolából, mint közönséges ha
la~d?t. "De ~ddlg a kirátytól a parasztig mindenki i
madla ?! - aki arannyal szőtt piros selyembrokát ruhácská
~an~ f~l.en ~ dlszes p'árta-~orona , szeme vastagon és ha
lant,ekal9. kl.fe~tve - ul .a piros selyem trónusán és fogadja 
a hindu L'!ladok sereget. Mindig komoly ez a kicsi istenle
ányka, mLntha szobor lenne. Folyton rag egy diófélét ami 
ot Y fanyar, mintha timsót enne az ember. S van 'némi 
psycho!rc:p hatasa is. Csak néha feledkezik meg fennköll 
szereperol, s ~ szemeivel játékosan kutat a tömegben. Es 
persze. csak ,hlnd~k mehetnek imádni öt. Hogy hogyan si
kerOIt filmet es szamtalan közelképet készítenünk róta? 

Ez egy má.sik történ~,t. ~egmi barátunk barátja és guruja 
('!lester), Ch/.,rekar, a Ja öreg buddhista nyomdász, akinek 
viszont testvere a legcsodásabb nö, akivel Nepálban talál-

koztam, Durga .. Nos Durga pemcsak Irónő és tudó 
han~m a Ku~arl .neve lője is! O tanítja a kicsi lán h s, 
kell Istennökent Viselkedni mik a valla" s" köl I . yt,. og~ 
t d' " ' I e essegel s kl 
u Ja m~g ~lIyen, tit~okra : Durga diszkrét és titokzat~s s 

azonkfvul ~éi, tehat nincs loga saját véleményére báty"'t ' I 
k~1l engedelyt ~érnie még ahhoz is , hogy velünk talal~~~
~e~ . Oe ~'y0r:!ld~szu~~ k~g'yeibe kerültünk és elhan zott 
Igeret ~Ioszor , IJeszto keresünk teljesítésére: interTúl a:a~ 
runk keszftem egy volt Kumarival egy .K ". 
Mert vagy ny I "I " I I ,,,ex uman -vat o c e Je en eg Kathmandu városában több .' 
re férjné~ De ~ö~elükbe j~tni , a,kiket annyi tito~atos~t 
vesz kórul? Aklkrol azt tartja a nepi hit hogy "I g 
Miután 'sle "b "" 1 h' , veszeyesek I nno o Irtelen közönséges leányokká edi : 
ne~ , s~abad ugyan férjhez menniük, azonban férjeikVtöb~_ 
~Ylfe flatalo~ halnak meg, s emiatt magas kasztbeli férfinak 
tilos elvennie egy voll Kumarit Amikor egy",k akt" K " b . . LV uman 
meg ~tegedett es orvost hívta~ hozzá, a liatal orvos más
~.a~. hlrt~~en ~8§Jhalt. Hogy a hit teszi-e, de tény, hogy kü
Ionos erok mukodnek ezen a különös tájon. 

~os, idegess~günkbe.n . al~dni se tudtunk, hogy masnap 
lalalkoz~nk egyik volt klralyl Kumarivall Durga hozta el a 
~_b, 35 eves as~.z0n.yt ! akine~ fé!je és gyerekei voltak. De 
Jolt e~y meglepo maslk vendeg, IS, a király főpapja! Végte
len ~Ia,zattal kozel~ett" s, adta ~t könyveit Georgenak, mint 
tudostarsnak, . De Jelenletenek Igazi oka az ellenörzés volr. 
M,ert a Kuman k,ultusz. ~y,enesen a monarchia vérkeringé
sebe csatlakozik politikailag. Egyrészt, mert a Kumar; 
magas nyugdíjat kap szolgálataiért, mikor pubertás korban 
elh~gyni kényszerül a ~alolat , s 20 éves korig az állam el
tart}a . De ~em ~zután. Es k,a':lpány indult, mely életfogytig
lani eltartast kovetel. A maslk aspektusa pedig a Kumari 
idöszak, amely annyi titokkal övezett, s mindenki szeretne 
bekukucskalni azon a kulcslyukon, mely a palota belsö 
szentelyébe vezet, ahova csak a Kumari és a pap mehet
nek be. Senki se tudhatja, hogy olt mi történik, hogyan i
mádja a pap az anyaistennőt a szüz Kumariban, miből áll a 
szertartas, stb. Egészen morbidi1ásig menő találgatások 
hangzanak el tisztes férfiaktól. Mi azonban arra voltunk fel
készülve, hogy egy olyan asszonnyal beszélgetünk most, 
akit valahol az "isteni levegő~ megérintett, hisz imádására 
nyolc éven ál milliók jaruNak elébe és maga a király is i
mádta. 

Aztan megjelent egy nagyon közönséges , szemüveges 
üzletasszony, Nem csak külsejében, de főleg lelkében voll 
szürke, jelentéktelen, semmi rendkívüliség nem csillogott 
belőle. Hamar elunta az interjúl, melyeltolmács segítségé
vel vezeteIt George, és szórakozottan olvasgatta az éppen 
kéznél levő újságot. Én filmeztem. George kérdéseit a 
harom férfi-hatalom alaposan meg hányta-vetette, szürte, 
atgyurta, vagy kapásból legtöbbet meg is válaszoNa, úgy 
ahogy "politikailag korrekt". Szavalták a hivatalos választ, 
mintha olvasták volna - s amit mi mar szintén elotvastunk. 
De kérdéseink személyesek voltak: a Kumariság érzelmi: 
lelki oldala iránt faggaltuk volna, Néha "megkegyelme~e~ 
a kérdésnek és lefordították - de vajon mit? A Kuman va
laszai egyik kiábrándultságból a másikba ejtettek. MéQ azt 
is tagadta, hogy egyáltalán emlékei lenné~~k ~rr?l_ a 
meses időszakról nem beszélve az érzelmekrol, nemi on
sajnálatot leszámftva, Nem emlékezett, milyen is volt isten
nőnek lenni, s nyolc évig elzártan élni a palotá~~nr Pers~e 
ez is beszédes válasz lehet annak, aki visszael:st gyanlt, 
s az elzárkózásban lélektani védekezést, az emlekek eJtor
laszolásat, megtagadása!. Kilépett az isleni bőrből, s olyan 
mindennapivá lelt, hogy szinte fájt. 

A kiabrándultságunk mellett azonban választ kapt~nk 
például arra a kérdésre: vajon "kiképzik-e" a , Kum~rit a 
gyógyítás sámáni hatalmára? Merth~y ~ csodas gyogyu: 
lások mindennapiak, emberek ezrei eskusznek a Kuman 
gyógyító erejére. Nos, a magyarázat az le,nne, hog.y ~Z 
imádó tömeg imádata tárgyára hatalmas pOZltfV energlatol-
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tetet vetft ki, s ez mintegy akkumulálódik a Kumariban. 
Tehát van hatalma, de nem tudatos. hanem ártatlan. akár
csak előadóművészek tapasztalják a "megtáltositó~ ma
gaslatot koncertezés közben. amikor önmagukat képesek 
túlhaladni. s sokuknál ez a csoda csak zsúfolt koncertte
remben jön létre. 

Az interjú csalódást okozon olyan értelemben, hogy a 
férfisovinizmus uralta azt , s az udvariasság elemi szabályát 
is sutba dobták a defenziv férfiak. Mert kétségkivOI a királyi 
udvar és kormany bizonyos politikai okokból a Kumari in
tézményél félti , s szorosan kontrollja alan tartja . Sose tud
juk meg, mit forditattak a Kumarinak, amire ö egykedvű 
igent, de fŐleg "nem emtékszem"-mekkel válaszolt. Nem 
emlékezett arra se, milyen érzés volt 12 évesen egyszerre 
közönséges "halandóvá" vedleni. s átadni helyét a követ
kező választottnak. De mi diadalmasan gondoltunk arra, 
hogy lalán előttünk senki kívülálló interjú! egy ex-Kumarival 
még nem készitet!. 

Durga, a valóban "isteni" nő majd kibújt a bőréből , hogy 
segftsen, hogy kommunikáljon , de a férfiak miatt nem Iehe
tett. Viszont ő most éppen könyvet fr a Kumariról, kérdése
inket szorgalmasan jegyezte. Es inte,lziven metakommuni
kaItunk a szemünkkel. Es egymas mellé húzódva, diszkré
ten és bizalmasan beszélgettünk, címet valtottunk. A Ku
mari palotaban lakik Durga, de milyen arat fizet érte! Nem 
mehet fé~hez , mert akkor kidobják a palotaból és hivatala
ból. Egy gyönyörü, művelt , fiatal nő ilyen dilemmaban le
gyen! Hogy mennyire érdemesnek laltott minket más tit
kokba való ,,beavatasra", azt elárulta az a lopva elejtett fél
mondata: "Ha ma hat óra tajban egy bizonyos templomhoz 
megyünk, elképzelhető , hogy ott [esz a Kumari - az aktiv 
kiralyi Kumari. 

Rohantunk. Két órával korábban, hogy "elhelyezked
jOnk". Oe senki nem tudati semmiről , folyt a zsibvásar a 
szokasos mederben. George-dzsal egyre jobban izgalom
ba jöttünk, ő az udvarban, én az úton lestük a hintót. S 
egyszer csak nagy kavarodás támadt, ime, valóban hozták 
a Kumarit piros ragaliajában, fején a díszes. magas koro
na, homlokan a kiralyi Kumari disze. a sarga festell mező 

ben a gyémánt csillogású tilak . erősen kifestell szemmel. 
Olyan pici lány volt. mint egy öt-éves. de olyan komoly, 
mint egy igazi istenszobor. Buddhista templom volt ez, ahol 
egy fonlos feszlival zajlott éppen. annak voll Ő is tanúja. S 
közben a nép az imádására sereg lett. akik oly szerencsé~ 
sek voltak. hogy épp ott lalálla őket . Pillanatra megtelt a 
templomudvar többszáz hívővel. De mi egészen a közelé
ben maradIunk és filmeztük ezt a csodalatvanyt. Valóban 
olyan volt , mintha almodnánk, hogy szemtől szemben ál
lunk a teljes ragaliába öllözötttabu-Kumarival, ami a Nepá
liaknak is egy évben egyszer adatik meg, s nem januárban. 

George, aki fogékonya samáni energia irant, amint te
kintete a Kumariéval talalkozott , mintha nagyfeszOltségü 
villanyáram ütötte volna meg, olyan energia-töltetet kapott 
a Kumaritól. Nagyszerü, poziUv energiát. 5akhtipad a neve 
e jelensé.gn~k , s képes extázist e lőidézni. Ilyent mar ta
p~~ztalt ritka n keleti samanok társaságában. Oe hogy ez a 
PI.71 gyermek! Egy órát gyönyörködhettünk egy élő "isten
noben", s aztán gyaloghintaja elrepítette, vissza az elefánt
csont tornyaba, ahonnan csak messziröl nézheti a gyere
keket, ~ábat por nem érheti. iskolaba nem kell járni és élete 
nagy reSZé! az imádók fogadásavallölti , no meg a pappal, 
abban a titkos szobában. Vajon miért nem emlékezett , 
vagy nem akart emlékezni a Kumari erre a dicsö időre? 

6. resz 
' .995 k.ar~csonya számunkra hétéves házassági évlor

d~l.onkat LS Jelentette, s megleptem Georgeot egy "turista" 
kLrandulással: naplementét és napfelkeltét nézni a Himalá
Jában. Elvégre aIIg egy jó órai buszozás ra volt a hires Na
garkot lalu. a legmagasabban fekvő település. ahonnan az 
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igazi hegyeket, mintha a páholyból . ugy latja az ember Es 
én a lelkiek miatt Szilveszter éjszakajat va.lasztottam 
Enn.él nem is lehetett volna stilusosabban megOnnepelnL 
az Ujév beköszöntését. Soha se jutottam el a Hargitára se, 
hogy ott szilveszterezzek, no akkor ezért visszamenőleg is 
karpótol egy himalajai szilveszterezés. A busz szinte verti
kálisan kapaszkodott, olyan meredekbe kellett a völgy fölé 
emelkednünk. Félsavos út , feneketlen szakadék. Aztán 
egyszerre csak szemünk elé tárul! a csoda: aHirnaiaja 
h.~gyvonulatai , csúcsai, de egyelőre a felhőktől alig sejthe· 
loen. A falu egy-egy haza és az utca közti szintktJJönbség 
lehetett fél kilométer is, olyan hirtelen csúcsokon álllak a 
szállodák. Felmásztunk a legmagasabb helyre. egy hindu 
templomhoz, s onnan néztük 1995 utolsó naplementéjét , 
mely a szemközti hegyeket arany-pirosra. azlán 1iIára fes
tette. A nap már rég sehol se voll . de a csúcsok még csi
peszkedt.ek. hogy lássak még Szúriát, s intsenek búcsút 
neki az Oesztendő temetésén. 

S akkor ránk köszöntött a Szilveszter, amit az ember kö
telezőnek érez megüIni. Vettünk egy üveg sórt, hogy mi is 
mulassunk. De olyan hideg volt mindenütt , hogya reszke
t éstől kimerOlIünk . Flancosnak hitt szállodank - az ára a
~~pján le~a ta?bis - egy kunyhóba helyezett , amelynek ajtó
lan tenyernyl résen süvitett be a himalájai szél, a rezsó 
nem müködött, még hideg vfz se folyt, végül egy jóember 
megszant s melegvizes tömlőt hozott, hogy lefeküdhes
sünk a jéghideg agyba, minden ruhánkat magunkra húzva. 
Az biztos, hogy emlékezetes mulatas marad. A hajnalt les
tOk izgalommal, s már öl órakor felkeltünk, amikor pirkadni 
kezdett. Rohantunk fel a háztetőre. A völgy s a környezö 
tetőteraszok megteltek emberekkel mindenütt. Satrakból 
kúsztak elő bórzas fiatalok. Hamarosan elállt a lélegzetünk 
a gyönyörDségtől. A végeérhetetlen , körpanorámás hegy
vonulatok büszke csúcsaikkal ott sorakoztak kristalytiszta 
kék háttérben, maguk is még kékes-fehéren. Es ezek mind 
legalabb 7-8000 méteres hegyek, s a csúcsok 8550 méter 
fölöttiek! Eszbontó volt belegondolni. hogy "karnyújlasra" 
van a Csomolungma vagy MI. Everest csúcs! Es a Langs
rang, a Ganesh, a hármas iker Anapurna. Az ég közben 
Iilélból vörösre váltott , 011 volt a hajnal a kOszöbön. Kopog
tatott 1996. Csendes eXlázis veti erőI az emberen, amint a 
csúcsok egyszerre kipirultak. mintha mindeniket meggyúj
tottak volna. Ilyenek lehettek az erdélyi csúcsok, mikor a 
tatár közeledtét a hegyeken gyújtott tüzek jelezték. A tüzes 
sipka mind nagyobb és égőbb Jett. A hegyek vetélkedtek, 
melyikük magasabb, ki Jat többet a Napból. S mi. a zsüri 
páholyból Itélkeztünk. Everest volt a győztes , utana Ana
purna. De most mi következtünk: a Nap, az új Nap, mely 
egy évet váratolI magára, kiváncsian kilesett két csúcs 
közül. s mintha T orockón lenne a Székelykőnél , egy picil 
még visszabújt, nyújtózott , s ekkor mintha megzendOIl 
volna a világ , a Nap diadallal lépett fel az új esztendő szin
padára. Extázis nélkül ekkora szépségei elviselni nem 
lehel . Mindenki , szerte a völgyekben uliongani , visílozni, 
kialtani kezdett. Egymást ölellék az emberek,. karjaikat a 
Nap felé emelve, mintha napimadók volnának. Es azok vol
tunk ott mind. Ki-ki a maga imadsagos nyelvén fohászko
dott. A szentség oly mélyen töltötte be az ember1. .,hogy 
slmia kelleti . Sfrni és kacagn;' hahotázni a Nappal! Unne
pelni az életet és hinni , hinni! 

A völgyekbe beszorult a reggeli köd , s olyanné\ teile a 
vidéket, mintha tengeren sok sziget úszkálna, ~ melyeknek 
csúcsára boldog embereket plántált volna az Uristen. 

Aztán a faluban e lkezdődött a robot , hisz a hinduknak 
nem voll újév, az övék csak februárban lesz. Vajon nekik is 
ilyen Onnepélyesen kel majd fel a Nap? 

Z· . . ,:. 

(D ... Gcllé l-d Judit, Chico, 1996. fcbnuh' 7.) 



IUlíSáglUÚl 
Levéltári kutatásaink eredményeként egy kézzel 

írott papirusztekercsen sikerűlt megtalálnunk az 
..Izraeli H írhara.ng" című újság egyik igen régi szá
mát, melyben tudósítás jelent meg Dávid és Góliát 
küzdelrnéről. Úgy tűnik azonban, hogy a régi új ság
irók is néha melléfogtak, mint mai kollégáik, a tu
dósításban ugyanis sajnos akad néhány pontatlan
ság, tévedés is. Olvassátok el figyelmesen a cikket, 
keressétek meg a hibás részeket! 

Az évszázad parittya csatájaként fogja feltehető
en az utókor emlegetni a tegnap koradélután Elah 
völgyében lezajlott filiszteus-izraeli találkozót. A 
két tábor már régóta viszályban áll egymással. A 
mostani összecsapásban az izraeliek "új titkos 
fegyverüket", a közel 3 méter magas ember6riást, 
Góliátot vetették be. Az elöcsatározások során G6-
liát simán vette az akadályokat, mivel senkinek 
sem volt mersze kiállni ellene. Az utolsó pillanat
ban azonban jelentkezett egy apró termetű , fiatal 
fóldműves, név szerint Dávid. Bár a nézó'k, s 
maga, a király is kételkedve fogadták, más j elent
kező nem lévén, a király beleegyezett indításába. 
A feszültség csak fokoz6dott. mikor a bátor ifjú le
vette édesanyjától kapott hadi páncélját, mondván: 

"Eb~en a feID":'erzetben képtelen vagyok harcolni l" 
A dobbent és Izgatott csendet Góliát gúnyos haha
tázása szakította félbe, amint megpillantotta a 
csöpp legén~"t. .A kacagás azonban hamar ajkára 
fagyott: A fiu .~lhetetlen gyorsan kivett egy fadara
bo~ , taTlsznyájaból , parittyájába helyezte, majd el
hajltotta. Ez olyan erővel találta homlokon Góliá
tot, hogy kop~nyájába fúródott. Dávid ekkor odaro
hant és kardj~~al levágta az óriás fejét. A tömeg 
h~talmas ováclOval fogadta a sikert és körülállva 
éljenezte a győztest. 

(Ha esetleg nem boldogulnátok, olvassátok el 
Bibliátokhan Sámuel első könyvének 17. fejezetét!) 

Megoldás: 

'reA;nY!19D waUlH-{ 
'ls Y!J9 zu 3aw dlIQ reAYfpl'e~ lYfUS wao P"!AYQ _ 

'reqqtuepuJ 
wall 'lOlYH9D 2aw uN0P laA.9~ P!AYQ -

' 19lYfÁ'{Iesap~ 
wau 'uldeJ{ 19lÁI'YJPf. Inus lYfl~ouyd PVt-YQ -

·.l0lzsyd waout{ 'lloA SaA!)Wpg>J wau P!AYQ -
'9P!SZ wao 'lIoA sndlzs!lY lY!19D -

Szász Adricnne 

Valami megmozdult 

Unitarius Ifjúsági Kör alakult Pécsett majus ll -én. A je
lenlevő fiatalok többsége részt veli az ez év marcius 29-
31 . között Budapesten tartotl UNIK konferencian, ahol úgy 
Wnt , hosszú tetszhalaI allapotaból feltamadni latszott az u
nitarius ifjúsagi moz
galom. A budapesti 
konferencian a fiata
lok nyiltan és célratö
röen fogalmaztak 
meg elvarasaikat az 
egyhaz vezetöi felé a 
Nagy Ignac utcai ta
nacsteremben tartott 
pódiumbeszélgetés 
során. 

A fiatalság jogos 
kéréseit az egyhaz 
vezető i megértéssel 
fogadták, és úgy 
Wnik, végre az aktivi
zalódó fiatalság alVe
heti tőlük a sajat 
programjainak meg
szervezését. elgon
dolasaik megvalósí
tasait. 

Harom pontban összegez ném a konferencia eredmé
nyeit: 

- az ifjúsag igényli a vidéki körök megalakulasat, ahol 
önallóan müködhetnek, 

- alakuljon orszagos valaszlmany, ami koordinalja 
közös programjainkat, 

- önalló statusú fiatal lelkészek foglalkozzanak az ifjú
sag nevelésevel. 

Az ifjúsag nevelésének problémaja égető , főleg a szór
vanygyütekezetek esetében. Itt a fiatalok unitarius vallasos 
nevelése a Katé megismerésében menJI ki. Hianyoznak a 
mas egyhazaknal mar jól bevall valtasórak, egyhazi óvo

" , 

a 
"I 

N, 

dák, szines, érdekes 
kiadvanyok, amik 
megragadják a gye
rekfantáziat és mese
szerűen vezetik be a 
Biblia megismerésé
be és szeretetébe a 
jövendő egyhazfia
kal. 

Tudjuk, hogy kis 
egyházunk anyagi le
hetőségei korlatozot
tak, de talan erre a 
nemes célra többe! is 
lehetne aldozni a jö
vendő generaciók ér
dekében! 

A pécsi fiatalok az 
UNI K konferencia 
utan sok jó ötlettel 
álltak elő , igy az Ifjú

sági Kör megalakulasa csak keret~~ ~ölcsönzÖII_e~~~~elé
seik megvalósilasához. A jelenlevo II~talok .~z .9roklfJu lel
készünk Szász János jelenlétében ugy dontollek, hogy 
megalak'ílják a Pécsi Unitárius Ifjúsagi Kört. . .. .. 

Reméljük, a közeljövőben s~org?~. t~v~kenys.egukrol tu
dunk beszamolni az Unitárius Elet .flusagl oldalan. 

A pécsi fiatalok megbfzott vezetőjűknek KoHcs Aront vá
lasztottak. 

Bandi András 
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Egyházközségeink életéből 

Emléhtábla-Ieleplezé .• Kocso,.don 
1996 ml\lulI :l'I·jkhl (.~ 25-ikén III t'f:haI 6 esemény RZlnhl'lyc voll 

KOC!lOrd 
Egy évvel (~1.dőll i\nH'hil>ml elhunyt J(crcki GAbor, nkl II kocsor

,li unitárius t'Wháí(k(lz!K:~! d!>Ő lc1killás;o;!ora voll HaMln első {'V(or
dul6ja ;!lkalrm'lból :IZ i\nglif.bllll t Ili Ö;':V('kryc, .I();III IIHAAQlly CID' car· 
rllllli márvil/lylJól kc"szult cmJ(;ktáblfll ndom(lIIyozott II kocsordi gyU
Ickl;zctnck. hirdclv(' az első Iclkipásztoruk Immmlal l:m (:rtlcm(;I, OlZ 
cm'házkÖ1.sC$! IIw/olillapitA$ 1 és nl/'$!crlls lt t'!IC terén kifcjtcll l{'vl'kl,:uy
sl'$!(:1. 

1\ rcndezvl'I1YC'1l mc{ijclcnl. és lIZ cmlékl f1bla-Jdcllk:;:('st mCfrcllb.ő 
nll p késll dl'hlli'mján Im10ll prcsbill..'d UI(;!K'Jl fcl!;zólall Crctchcn 
11.ornll.!!, II torontói unitárius I;JO'házkl.i7,sl-J.! kllldtl th:, Cll a..: i\IIUliá
IJóI hal~1 lálogal6 I rsllY Zollfl n OoILn Muw n), aki a1. elhunyt Kereki 
GAbol1lak CS ö:r,vcJ.,'1'('l1ck iu-cn réui ismcrÖfll'. 

IlY. <.:mléktllbla JcICjll('1.CSC "lkalmflb6J r('ndczct l (lI1I1Cl li ('scmcny
soroznlot (I mfljml 24-iki, pénleki prcNhit{'ri (1 161 uyil0lla nW${, (1Ill{'
Jyen Nyitrni Levcnte lclkéllz éN .InimIl l.il~zló j!onduok méltaltn az 
11111])116 !elk('sz 1{'vékcllyséU-(;I, (le Sí'..6ltak H IInl)jainkb:1II h:lIlj{sIHyo!'
s.1 váh, iLllyU~~i t<:rm(-szcHl gonrJokról is (pl. a tem])lorn ~'Jlllkt kW
szerkczelc !clt'dl!~sra 9í'.orul) , 1\ kcbli1anácsi UléliCu reszl veU K:hlí'.()
ni JÓ7,sc.f. a bud:IJ)Csti c~'1'hazközsl'J! Jdkip.'\sztora. 61 c IIOrok !rója. 
mint a budapesti egyházközséU- U'oncl llok:1 Tob!l~cské !l1 Jllk;lhn(; 
Fodor Judi1 miJklJdöu ktlzrc, 

Pestszentlő,.inc 

Sí'..cretelvendéW:lc'-J! dr, Jnk:.h JClIlí cmlél<ére. 1996. ~]lri1is 27-
én lb'izmállY C!j.,'lha ]elk('osz cv;l nUclií' .... \ci6ja után dr, ezinc Mihnly 
irotlalomlÖrtl'l1l'sz, a ])unu-m(:]1('ki 1({'formMml ElO'h~ 1. k l'rllh 'l fő
~rQltdnok:1 tnrtQl1 előadási ~UIl1'Uín'us(lk (I IIWJ.:ytlr irot!(llolll l)(l/I " dm· 
1111'1, rn t!YCI nuuy (nk:kI6tlt':s klm'rt. Ezl kövcWclI !laí',mly Z~IIí'"~'tn 
l1 {'pmiivé!lz cllcraklsl:rc1IcJ :lX o l')}í':li~! kU!li nhö1.ő 1(.juh'ól !lí':al'mllí'..6 
né)xlllloknt adott el6, A í'.M s?ót Bencze I\-1nl1ol1 pHsptlk 1a.101la, A 
!lzcrC1(.1vendt':gsé{( k ll lt sl'~(·il - rll'mrCUt'n clh ll llyllclkés~t' irá uti Sxc
r('l el ből, ~'S Incg('mlek('zc!i(' jclCUI - Varwl Fcrénc. a lőrinci ~Uk .. 
k('zf"t nCII1C)} adakQzÓj;1 állta, 

Tava!lzz,-'lró H1.crc tclvcutlég~('j.(, M~j ll s 18-(111 Ilhzmflny C~lIhll 
nyitó ~hitat ;t ulftu Gellért l{j~ Gflhor or!lzfl~:lO'(IU's; kC l lV i stlő, az 
Em/INjOI!I'. F<i.wlJbsIWi f,f V(I/{(l$Ilnyi /3ltflllJdn tlllökc Irlrl0l1lll t' 11 fi].:")'l'

Icnl1'c méltó c1ö!\(1{ttlt ,At íflll/}Pri JUJ/ok h at ,,,,iUín'II,f Uli/Ms" dnwl1 . 
1 ~1.1 köve tőcl1 II hfll1ualÓk kérdcst:kct Ic\tt 'k f(\1 a képvi !>C l őnek, aki 
rell' letci lx:nlA,lr'-koztlllást fIdolIlll. c~yhá1 . .ak jclcll k'ni ht'ly1.Clbijl Ma· 
f,.'1'arors7 ... 1~01l , I\z rrtldú('s1.Jt6 bCSí'..éIRc\éll ulán II I)UjdOKÓ hllvÁn
né áh .. lvcu'I('!\ SWl.'UJru~p citera?cnckur sí'..6rllkoztalta il rl-sztvc;vö
kel Az est n sí'.okálil)s auapévul í' ... 1rull. B. F, 

Nagy Ignác u/cu - honfi.,.m.á.ci6 
I litg)'om:'tn)'nlllkhoz hlveu május ~().a n, pUnkö!«1 vaSl\rnal)Ján kOIl

linnációm kertII t llor ... Narry I",ual' ulcai tcnwlomunkllan A 8zíllOk, 
csaladlrl~ok CS;I gyUlckl'i',C1 ('Illtt 16 gyt:rnwk tclt hiterlll éll lut!:\S.'I
rol ("U1úbií'..oIlY!l.~ p.ol. Nev Sí'..j.:ril1t l3irl:llan Levente. BlJjte CHon
uor, l)écHc Sf\r01tIl, IUt ~d Ad"lII, IIc,",cd/iM CMaha, Fehér Virng, 
JohIJl'l~ I{nrolill , I{el'ctl lény Erilm, 1{IM~lJrgy IltIlCC, l<OvnctI 
Uog/lrkn, NyiIaKi Mnrln·Z~lUzMIUlnn, SipOK EmeMe unn, S~HlJn 
do!! l3éln, TctlullIfln1i Tlllll"!t , Vlldady Virng, Vujdu ,,-.. drn!!, 

A lJí'.6tnékl 8zolg~ l:llOt és :1 konfi"lllflla81 K:'ulí'.()lIi JóUlcf 1('lkllsz 
vr'-j.!{'z!{', aki fl fdkcszltCsl 81.i I11<: II lal1('W('] egyUU kCí' .. dtt- Ille/{, /\z 
tu .... l\cllOml a",, 'ml:'tl Czin' S7)lho1,'" I.ltUIICV('8 kolozsv:'tri 1(:0161Iiai 
h:llIRl1lÓ vl'iwZlc, n1l1jd llZ iijhkat CrctchCII '1110 1110'111 ldl{{>tum6 II 
kfll1:ulni Tl'!llv(or"l!y11 :\'l. ktJzsl'~( Bb,Olt8l\uáuak :llcllldke ktlsZöll t(}1I I:, 

A, kOIl~rm~cl61IVz tarlQ1,ik a ~, (,]őzl\ IIflll, 8zvlilba1, (l 1I11t'pl CSCI11(:
nye 11.1. 1111kor (aIMkoí':órll kcr{[lt 11<.1 1' II kvufirm(.IÓ ifjHk c"1I 11 jll'l 't1blt cr!· 
11111 kÖ7))11 I<UIl'lIt'11 bl'11.1,/':11I('1(·"IK'1 k{'rllllu-l1l'k egym:'tllllOz kl.lzclu1. 
l·KYhftzközht~ 1\161k-bb (-8 lIkkor ml',: 11 '(' 11116 la.Ual A me~hltl {'Siet 
fU: An RI'/Iatfl ('ijyUlh'lI mliKOnl zökt 'l 111('88(' kÖI.IZÖ111't K(Íqolll j6:Jtt! 
k lkhzt, lunl('rl Idrl ... lettc-u h'II(IUkttd lUYI ' k~~lk II (ialfllnkll1 köz, .. 
1('\)1.1 IIOZIII1\7 l"",yhll~ho1., fol 0 111" nHlrU81.\(lllli Öket Ehhl'1. lnl'\()f.ik II 
kflJl lk m!'iJtnk uliNyI J.llfŐnd cl kul)I\ " III, mdYl'1 oz IRkulnl-v bd{,')czl(" 
vd " ltlt('1I ti VI' /t ·U 1\ 

H, .,', 
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• A J)J'c !:l~lil crck cn lcklOtlt'MliI'l Iwl1g<lUák a vClld {>~k(;I\ t j( 'lcl1 lev(\ 
(,r~tcl,lcn 1110maM lcikc"S1. llő ll ck a1.t a közlésél , hogy il 11.:1l({crelllÚU 
lIlUtflrlllllok kt·zd l.:m.énY~'1.t!lérc - nz ökumené kerel('n beim _ lij Ij:OIl ' 

dollllk6r k<"1.d dtérjCdlll: :1 !lí'.:tbads.1g, :t cé19Z ' rOseu cs a1. egylll {jj 
clrouadflsn, l11\;lv(: CZ ul0bbilmk :1 I{y<tkorlalbll val6 MUltelésc_ 

A pUnküsd d lmi 1Ií'.ombnl dcldőlti UnnC1l1 i stcnli ~1.lclC I kcretlm 
1x-11I1 Wr1('nl Illeg Ul. cmlékl:'tbla Iclclllczcse, amelyen mcgjelenl Ko
ClIOrd poln:'trmeSlcrc • .Inkn" Z!!iJ.,tmond is, 

Al. UlIIlC\l; iNlcnli f! Z1(:k'l rcuycI emelte il smmK~.61 ol1 m:'ttcs~~dkai 
,Adtun Jenő," Kón!!! (YC1.dllje C!t"nyi Ottó kal'll:l~:y), az orl!Oná~í'.ó
IÓl előadO Sí' .. aIl6 At.üla on~on.'lJl1(\vész clnu'.:nysz.1mbll menő h;l11g. 
ve~'Jtrc (j~l JOSCI)hson: Ik"< l1l1cm), Németh btv:\uné l·neksí' ... '\ rna, 
N~llral J J:IJllallu1 k('1 !l7 ... walllla, Az Unnepi 87.6Sí'..l:ki 81.oluálalot Nyi I_ 
rm Móz,'~ lIyuualmaí'.o1t Idkc!lz, :IZ elhunyt Kereki G!\bor korUlrS:1 
látta d, m('~:haIOall lIí''cP, N1.lvhcz szólO cmlckbcsz('<lcl nlOndv:l. 

Az hUr.III;sZ1c1cl VCj.!CII, az <:mlckt:'tbla Icle l) lc~.éllCkor adta hl al. 
özvcgy az an ~~liai hivek hllnl ki~hróh'H II koc!IOn li templom fdt'ljHhs.1. 
n. fonlllhatú :WOO rOllI !'I lc r lhl~~ ndom~·U1)'t. am<:lyért J .. kab U szl6 
~:ontlnok ('s NyiInd [ ,t-VCII \(' Iclk('s? mcghatott 11o'IllUOn lllondlak kIJ.. 
szthll'lct. 

A rclCjlhctrtlcJI I1II1IC]1; iS1Cl1lill1.tclcl a II imllu81 hangj<liwll ért 
v(:~~ct. 

Füzesgya,.mat 
I [(ISV(-( 61;1 ncm $Ok mindt'n IMcnl kicsi U'}'U1ckezctUl1kbcn A 

l;\vn 8í'.v;\r~9 bé1c\,icscdésc milld<:n 1110í'.ogl)i tudó l;ml)(,rt n kért('kl>t" 
ruldr kr(' hivoII. Ez mcgUIISí'..o1l II vall.'\rnapokOll is, de Ilcm kdlt·u l " 
gyc\lclIlllk"lommal scm c1hngyni az ist('n!isztC!clt 1. 

VMako1.ás, Icl .... e?~clps I'1l.izlc 11l1.:g fl llyup,Hti ICKlv{>rt'gyházköz!ót' .. 
Ri kapcso):'1 r1It:~~\(;l'cl11le~é t i l;, Egy (,-vc luss<w, hoUY eli11dult ismcrő
sOk kllpc!lOlnll l.:rCmlésc álln i, 1\ K;wad~ban levő Olilldu (,'gyM?k/jí'..
S('U rel1t1el!elcll nc:künk. 85 1ngli kis gyUlt:kczC'l nz is, szépICI11]Jlol11-
mal, Idkt's. oduadO l i szl clc l ('S:I ~í'..o11nyn l és hlv('kkcl. A lcslvl'rkal)
CSOllll Inlé1.oj<.' M rs, JANE INNERD, aki f6jébcu is lamaszr.l Iclt 
nHlI1 k~jflball . Mr, WJLFRED INN I~ lm a Windsori E~ry( ' t cm pro({'Sz· 
Sí':OfU, fdcséf!l' is 011 lanl\. Az llll1e rd h~z.1S I).1 r m~j ll sbn11 Slrasbourg 
ban tw10tt clöndá!lOkat, l:s nlanu II\cf,!lá1ogl1tolllllinkcl, ho~ Sí'.('III('> 
Itl!sUk N1.tmélyc!lclI is eZI a 1'l'l nl'nykeh6 tCIW1. M (Ijus I 7-én (-rkC1.1 ek 
hozzlink , pelll<.'k esti' és IIwmbnlon faluisJJlcrkt' tlesre hivtuk ökct 
Vn!!.1rn:l l) 19·enlurtottuk nWk n miatt11k cihalasztott any:lknujli islen· 
li~t c1(,\t'I, UII\('])' ut:lu a!álrtuk n sí' .. '\ndéknyilalkOí' ... 1101 II kl'1 ~'1'(l\ ('k, .. 
Zc! Jövőbe li cgyllt1mOködc!lérOl.llétfőn prof. W, 111I1l'rd rncglá10gnlln 
il ])nrvllsi Allal~lIos Iskol:'tl, ahol fl lelkész tnn [t. Kcdd\'n utllzlnk CI !IZ 
(:!ö'hazközsl'gböl ReméOUk, hol,.'1' jÓl crc7.lck mngukut. es er('(III1(o· 
nYt'ij volt az ittlclUk, 

(\ 11I ~jUA \!-J·lk; Hllyaknnpi hdClIliij7.ldCICl1l11ullllko1.01t be a Iclk(':l1. 
~ Itlll Vl'7.e\ett l ~lIu;tluyul'1nuli NyugdlJas I<lub újonnan ahlkult I)nlkö' 
n;:, A J)11I .... utll Gy('rml'kkól'Us 1:111(;11 (' a S1. II1VOIlIlI:11 II b('l1Il1tHtot1 »")'1). 

l1ylldl cllckszal11okkul. llittnnórns ~yt'nn ('kcink !ICm munultHk Ic uz 
élméuykt'lle!l lx.·n Sl..llValnlalkkal Knnudai vcudtí:ciuk tiszteleten:' fl t 
1I1t('t!ill1k c~()' CI1l'kel éli hflrom versel anuolrll. llogy II MroJJ1l.O'el'lllr
ke!! IdkclI1. ('dCs.1I1yn l~ b1scl1, crczzen bclOk 

P(l l1klls(] lIl.:k :l It/Oli (JnllcpCII m<.:g~('rl lc t tUk az Úrnu~ mjzH,I:'t1 Cs 
cmlékczWnk I(JI ak i lJí' .. 1munkra :11. UI, JguzllJl~ (O~ 1I í': I\kl. IlY. (.' I!KS 
nupon klos1.lolt '\I'Vllc!IOnll kcnycl'et CS hOli BAI~TI I I\ )ANOS CII Ul'jC 
ndoll1(\1lyoZ1n, Adja r. MhldcllhnlO. IloÚy!l1. IIdomáIlY ~í'.ő k megn,lIIn!!l
jUlmk c"yh~í'..sí'..crcl e1Ukbc lI , l:1mouat~!Io1bnn , é8 nka,lJon kllvcttlJl lk. 

/\z Unll t'J) vmM,s.1.1l'mchc, ho,,'1' kCI réf,!1 Ul1ltltrlUS cSlII:lt/ ullokáJlI1 
kcr('lIzl (' ltllk Cl. :.lkalonullul. 11j., UÖKFJ IMlm t-s lldl.' m:loodik ~'Yt'r· 
l1lt'két, Ilki ~I kl'rCNzt Ubcl1l1í': IMRE 11(.-vet knptll Nl'haIIlHg)'s:l.t'nl 
pl'csbih 'I'(ll1k unokr\ja , n~ i olyun kor:ln ment cl, IUl")' ve;v.II's('Uct O; 
kozvu l áv01A II,~vul. KOvAcs lJ\rOS preshitt:rlll1k ultokáJfI HZ AI<~S 
nevet kuplll It kerCtlzls('Ubell, (I c1 !IÖlIZillölI gy"I'lIwk , Itt JII IIUU-Y 111111 :1-
,-jus e lőd/Ik t'mlek{' kll1('!t-z, hoUY nJHlllk II klJ~NsCUII l' k, mc1y ;l ~ dO· 
dd nkt'l cltl'th.' és Ilwulmtotln, Idk"s, oduucl('I 1nruniv:l kell 1{,'lInl cs 
:l1)()1111 kt'l'c8ztl'ny hltUlIkt'l 1\ II1cKkcr('!lztt'i tckrc Islm úuztlllR ~ Idfl 
sit t kc"rJUk, :t I.tzUl(lkuck. I1I1RY8zl116knt'k. k t'r"lll.t sz Ul6k ll ~'k t )(.'Í I!~ 
(' t, t'~ l't1-Z!fé~,'t , hoUY R)'('rmekdkc1ludJfLk lIe'velul, HlC'gudul ,wklk 
minden Idkl llZl'psé(.[el ls, 

fNhzMllk (/ jiiz"fJlYW"llwl{ U/lil(i';II~ Klrrf'Jz/ll /ly(lf.: ,.111/11 k{m{vd" y 
MI) 



... .. fil protestáns tJOID:O.J.·. MillI 
Ih'CII. slabadclm1, és j6úld"Iatll 
l1;i/ldclI mas t'!lllás irá"I." 

(Jókni M6r) 

Korunk unitarizmusának újvilági fellegvára: Boston 
1. rész 

Az amerikai demokracia virágkora elválaszthatatlan az 
unitárius szellemiségtől . amely az első lelepesek szigorú 
kalvinizmusa elleni tiltakozással kezdödött. 

Az amerikai unitarizmus kezdetét 1785-től szoktak sza
mitani, amikor is a bostoni King 's Chapel lelkésze, Jacob 
Freeman az istentiszteletek liturgiajat helyesbítette. s kiha
gyott belőle minden olyan elemet és tételt, amely a niceai 
hitvallásböl voll véve és a szenthéiromsag dogmájara utalt. 
Idővel a lelkész egyre szabadabb elveket kezdett vallani. 

Az unitarius mozgalom kibontakozasa azonban a Har
vard egyetemről indult el. A tanari karban egyre többen tel
lek unitarius nézelet vallók (köztUk volt S.F.B. Morse a tav
iró feltalalója is). A mozgalomnak Channing fellépése adott 
igazi lendületet. Channingnak az unitárius kereszténység
rdl tartott baltimore-i beiktató beszéde korszakaikaló fon 
lossagú volt. 

Európai szemmel nezve az amerikai unitarizmus első
sorban szellemi mozgalom volt. Tehát nem központosított 
egyhilzi kereiben müködölt. Igen erősen hatott a Kongre
gacionalista szervezeti forma. Ebből következően az egy
hilzközségek erősen megőrizték függetlenségüket. Mindet
tól fUggellenOI 1825-ben megal~kitottak az Amerikai Unita
rius Társulatot. New England (Uj Anglia) és a középső alla
mok között olyan szakadék volt, mint Anglia és Skócia kö-

• 
zöft. Eltértek az élelfelfogások. Uj Angliaban rendszerre 
szervezooöft a társadalom. és az egyetemet támogatták. 

Új Anglia legje lentősebb szellemi központja Boslon lett. 
Iskolái egyidősek voltak a gyarmati léttel. Az egyhaz látha
tóan szilárd volt. Egy szövetség részét alkottak még az u~ 
nitariusok és a baptistak is. 

Az unitariusok a müvelt és gazdag osztaly körében vol
lak erosek. A bosloniak komolyan vették a templombajá
rást és az irodalmat. A kulturális életet eleven képzelet, he
vesség és érzékenység jellemzi - inkabb a görögökre, mint 
a rómaiakra hasonlftoltak. 

A francia haborúk okozta fellendülés új palyat nyitolt 
Boston előtt . Megduplázódott a gazdaság és a népesség 
is. Hajóallomilnya nagyobb volt, minI New Yorké és 
Pennsylvaniaé együttvéve. 

Boston Massachusetts allam fövarosa, egész Új Ang lia 
kulturalis és szellemi központja lett. E város környékén 
értek partot az első angol telepesek, a . .zarandok atyak" 
1622-ben, s alapitották Plymouth varosát. és nem messze 
talaiható az új Cambridge. 

A nagy erdélyi utazó és tudós BölÖni Farkas Sándor is 
elöszeretellel ír bostoni tapasztalatairól Napnyugati Utazas 
clmü müvében. 

1830-ban Bostonban 80 kőz és 155 privat iskola , össze
sen: 235 volt. A tanulOk létszama 1 l .448. III talaiható 
Cambridge-ben az allamok legrégebbi Harvard Kollégiuma. 
1636-ban a Massachusetts Bay Colony gyülése 400 fontol 
szavazott meg arra , hogy iskalat hozzanak létre. A régi 
angol egyetem emlékere az új egyetemi városka neve 

Cambridge leli. 1638-ban meghalt a település egyik lelki
pasztc:ra John Harvard. aki vagyona felét, BOO fontot és 
260 ko~etes könyvtarát az új iskolara hagyta. Halaból róla 
neveztek el az éppen csak szerveződö föiskolat. 

A Harvard a~ ~gyesOlel Államok legjelentősebb , legis
mertebb, legleklnlelyesebb egyetemévé fejlődött . Nehéz itt 
diplomat szerezni , de a végbizonyitvanya jó ajimlólevél a 
kormanyzatban éppúgy, mini a tudományos vagy kulturális 
életben. A bostoniak büszkék iskolaikra. Az amerikaiak 
nem könnyen adóznak. de az oktatas céljaira szívesen a
dakoznak. A szegények gyerekei szinte ingyen tanulhat. 
tak. Aki nem jaratta gyermekét iskolába, büntetést fizetett 
az iskola fenntartasara. 

Hat elnök is tanult ezen az egyetemen (A két unitarius 
Adamstól Kennedyig). Itt tanult és tan itott Longfellow unitá
rius költö, a nagy amerikai unitarius gondolkodó Emerson, 
Thoreau, Eliot, Hanry James stb. 

A tudomany nagy alakjai közül vagy két tucat Nobel
d ijas tanult, vagy tan ított in (köztük magyarak is: Neumann 
Janos. Wigner Jenö, Gábor Dénes). 

Itt van a vilag egyik legnagyobb egyetemi könyvtára, a
melynek allomanya több millió kötel. Szamos gyújteményt 
is tartalmaz (többek közön Longfellow. Emerson kéziratait). 
A Harvárd Egyetem közelében található az ún. l ongfellow 
House. 1837-1882-ig lakott itt a hires költő . Az Emerson 
House-t a Boston melletti Concordban lalalhatjuk meg . 
Csaknem fél évszazadon at élI itt a nagy unitárius gondol
kodó. 

Boston 670 ezer lakosu tengerparti varas volt. Jelentő
sége ma is igen fontos. Rangot jelent bostoninak lenni A
merikában. Itt szerencsésen ötvözödik a régi és az új, a 
hagyomany es az újftas. Új Anglia jellegzetes varosi pol
garsaga alakult itt ki. Olyan típus. akit okossagáért. kezde
ményező képességéért mindenün be :sOlnek. 

Két évszázad alatt Boslon elöretört a politikában. a kul
turaban. a tudományban, s ezen a teren igen rövid idó alatt 
magahoz hódította a vezető szerepel a keleti partvidéken. 
s jelentős helyet szerzett a gazdasági életben is. 

A 18. szazad közepén ez a vezelö szerep elsősorban a 
fOggetlenségért vívott küzdelmek soran nyi~ánult meg. 
Boston volt a színhelye az első fegyveres I~Cl<!e~nek, _a 
hírhedt bostoni mészar1asnak. Itt aratott eloszor Jelentos 
gyözelmet a fiatal amerikai hadsereg a Bunker HilI-j csalá
ban. 

A varos unitárius elnököket is adott (egy család ket 
nemzedéke John Adams és fia John auincey Adams). 
Közben Boston gyorsan fejlödött gazdasagi tér~n , a 19. 
szazad jelentős részében pedig Amerika szellemI kö~pont
ja lett. Egyetemein nemzedékek .neve~ó~tek , a polg~n sza· 
lonokban az amerikai i(odalom es muveszet akkon legna
gyobbjai adtak talalkozÓt eg~n:ms.na~ . Innen indult. el a rab
szolgafelszabaditók. az abollclomslak mozgalma IS. 

(folytatas következik) 

Felb& Su boles 
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Kiszely István: 

A svájci "hun völgy" 

Penszék, Kalló, Luk, Návaszék -
ugye i smerősen hangzanak ezek . a 
helységnevek? Mi ntha Székelyfol
dön adták volna a lakók a falvai k
nak. Pedig jóval t{lvolabb, nyugaton. 
a svájci hegyek közöt.t hallha tók 
ezek a falunevek. S névadóik is kü
lönös emberek. Már a múlt század 
közepén feltü nLek az arra látogatók
nak, nem csupán idegenül hangzó 
beszédükkel, mongolos arcukkal , 
hanem egyéni népviselet.ii kkel. A 
múlt század óta régészek, antropol6-
gusok vizsgálják a svájci vö.Igylakó
kat., akik önmagukat Awl<'l hun 
vezér les?""-mazott.jainak t.ekint.ik . A 
kutatások híre elju tot.t hazánkba is. 
[gy kerekedett Út.ra Kiszely István 
antropológus, s vizsgálatainak ered
ményeit most könyv formájában 
közzétette . Az Unitárius Élet külön
kiadásaként megjelent könyv A 
svájci "hun völgy" címet vise li. 

A szerzőt már az e l ső talá lkozás 
alkalmáva l megbabonázta ez a ma
roknyi népcsoport. l\'lert a Wallis 
ta rtománybéli Val d' Annivie l's-i 
völgy lakói ntintha Székelyfóldr61 
érkeztek volna a svájci hegyek közé. 
Rovásírásuk, vi rágmot.ívumaik, épít~ 
kezési módjuk , népszokásaik mind~ 
mind az ösi rokonságot. mutatják. 
Kiszely István mindezeket egybeve
tette az egykori egyházi beírásokkal, 
temelŐfeli rat.okkal, s megvizsgál tat
ta a Svájcban élők vércsoport.ját. Az 
eredmények alapján bátran kijelenL
hette, hogy az embercsoport valóban 
az, aminek mondja magát: hun iva
dék. 

A svájci hunokról évtizedekkel ez
elött. hallott el6ször az antropológus
és régészprofesslor, igaz, akkor még 
műegyetemi hallgatóként, bizonyos 
Salamin Pál tanszékvezet.6t61. 
.. után a sors úgy hozta, hogy Kiszely 
István pályát módosított, s régész 
lett. Ekkor eszébe jutott. a rég hal
lott tcirténet, s út.nak eredt. Vi7-sgá-
16dásai sikerrel jártak, kideritette, 
bogy a 451 -ben vivott. catalaunumi 
csata után At.t.ila seregébó1 tóbb kis 
csoport leuakadt és ezek egyike a 
svájci hegyek kozé menekult. A pa
rányi kozosség azóta itt él, dolgozik, 
s 6ni 6sei szokásait, lrutatja múlt
ját. 

Ounay Csilla 
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Könyvszemle 
Győzni humorral 

ezt a címet viseli a svédországi 
Erdélyi Könyv Egylet immár ha
todi k kötete. A címmel el le he t 
játszani : "csak győzzük h umor
ra l", ,.győzhet a hu mor?", ,)ehe t-e 
győztes fegyver a hu mor?" vagy 
csak a magunk, a maguk bizta
tására , sorsuk feletti játs zi át
szökkenésnek az eszköze? 

H úsz szerző írását váloga t ták 
a kötetbe a sze rkesztó'k. Beláth a
tó, hogy nem volt könnyű dolguk. 
A könyvben nem székely góbésá
gak) nem a pesti aszfa lton te r
mett kaba rétréfák és viccek 
gyűltek sorba, hanem Tomesa 
Sándortól Páská ndi Gézáig, , 
Mózes Attilától T a más i Aron ig 
te rjed a vá logatás , melynek nun
den sora iroda lom a javábóL 

Ve r ess Zoltán szerkesztő e lő
szavából idézek : •.. nem tréfából 
fo rdultunk 1996-os könyvünkkel 
a humor felé, Komoly szándé· 
kunk volt ve le ... E zzel a tárgy· 
gyal, ennek e lképzelt von ása iva l 
szé lesíteni és erősíten i akartuk 
láthatatlan , de létező és maködő 
közösségünket, a melynek - úgy 
é rezzük - vannak s a jövóben is 
lesznek felada ta i. Tovább akar· 
tuk és akarunk építkezni . E l ~ 
nyomhatatlan, kifoszthatatlan, 
megalázhatatlan , egymással 00· 
rődő és egymást segitő polgárai 
akarunk lenni egy sze llemi hazá
nak, csöbröktól és vödröktól , ha~ 
tá roktól és azok átlépés i ti la lma
itól vagy szabály. itól fúggetle
nül , va lah ol a magasban." 

Talá n e pár mondatból is kite t
szik , hogya humornak milyen 
válfajával , az é let. foná kságaival 
kívánták a sze rzó1< és a vóloga
tók illusztrálni a győztes hu~ 
mort, a z erdélyi irók avatott tol· 
lai n győztes fegyverré tehető mo
solyt fakasztó sorokat. 

A könyv könnyű, de nem köny
nyed olvasmány. Keménnyé ed
ződott és edzett sze rz6'k írásai~ 
nak gyűjteménye, méltó az Erdé
lyi Kónyv Egylet eddig megjelent 
koteteinek nemes hagyományá
hoz. 

Horváth Tibor 

Bonkáló Sándor: 

A rutének 

Az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem az idei Könyv
hétre je lentette meg Bonháló 
Sándor: A rutének címü könyvét 
(E l őször a Fra nkji n Tá rsulat kia
dásában jelent meg 1940~ben ). A 
mű 1989-ig indexen volt, Ká rpá
talján fellel hető példányait elko
bozták és elégették. 1990-ben 
adták ki Amerikában, Bonkáló 
Ervin a ngol fordításában. 

Az {ró részletesen fogla lkozik a 
ruszinok Ká rpáta ljára tö rtént 
bete le pítésével. Megis merhetjük 
a k is szláv népcsoport h ányatta
tott tö rténelmét, irodalmát, kul 
túrájá t , vallá sá t , hagyományait 
és k üzdelmét nemzeti i denti tá sá~ 

nak megtartásáé rt. 
Az 1940-ben megjelent köny. 

vet bevezetővel, utószóval , jegy
zetekkel, bibliográ.fiával , a szer
ző é letrajzával, té rképekkel kie
gészítve adta ki az EPMSZ. 

Az íróról: Bonkáló Sándor 
1880. január 22~én szuletetl 
Ra hón . A piarista gimnáziu m 
után e lvégezte az ungvári teoló
gia i líceu mot, fe lszente lésére a
zonba n nem ker ült sor. As bóth 
OSl.ká r ininyítósával s zláv fi loló
giát tanu lt . 19 17- lól o rOSí' nyelv 
és irodalo m szakos llIagántuJli.lI . 
1919-t61 a budapes l i Pázmány 
Péte r Tudományegyetem rutén 
nye lv és irodalmi tanszékének 
vezetője. 1924 ~ben politikai o
kokból nyugdíjazták, de ezt kö
vetően is fo lytatta kutatásait, 
szá mos tanulmányt írt, orosz 
kJasszikusokat fordított magya r
ra (Gogol , Tolsztoj, Dosztojevsz
kij stb.). 1945-ben visszavették 
az egyetemre, de mivel bírálta a 
zsdanovi kultúrpolitikát, fel füg
gesztették professzori á JJ ásából. 
1959. november 3-án hunyt el 
Budapesten . 

Be ncze f rüncis kü 

A k ön yvek 
m egvásár o lha tó k a z 

Unitá rius Kö nyvesboltba n . 
Buda p es t V., 

Alkotm ány u. 12. 



Tudósítások, hírek 

Felhívás 

A Dávid Fe.renc Egylet el
nöksége kéri az egylet tagjait, 
valamint a belépni szándékozó 
a tyá nkfiait és barátainkat, hogy 
a választmány álta) erre a n a p
tári évre m egállapított 100 
(száz) Ft tagsági díjat a püspö
ki hivatalban, vagy a budapesti 
egyházközség pénztárában mie
lóbb befizetni szíveskedjenek. 
Már most jelezzük, hogy eTre a 
naptá ri évre két est megtartá
sát határozta el a választmány 
ülése: október elejére miIJecente
náriumi jelleggel, november ele
jére pedig Dávid Ferenc mártír
halálának emlékére. Részletek
ró1 annak idején a meghív6k fog
nak tájékoztatást adni. 

IV. Nemzetközi 
Hungarológiai 
Kongresszus 

A Nemzetközi Magyar Filológi
ai Társaság az UNESCO által elis
mert és nyilvántartott nemzetközi 
tudományos szervezetek egyike. A 
Társaság ötévenként világkongresz
szust szervez, idén kerül sor a IV. 
Nemzetközi Hungarológiai Kong
resszusra, melynek témája: A ma
gyar művelődés és a kereszténység. 
1996. szeptember 9-14 között Rá
mában és Nápolyban kerül megren
dezésre. A téma és a helyszín szoro
san összeftigg: a tudományos vizsgá
lódás tárgya, az előadások tartalma 
a Kárpát.-medencei magyar kult.Úrá
nak az európai, "keresztény" kultúr
körhöz való kapcsolódása lesz. 

Az olasz-magyar kulturális egyez
ménybe felvett tanácskozás rővéd
nökségét a. ~ét köztársasági elnök, 
9scar LUIgi Scalfaro és Göncz 
Arpád váll alta, védnök Kosáry Do
~okos akadémikus, Magyar Bá
hnt kultuszminiszter Paskai 
László bíboros·érsek és 'Paul Pou
pard vatikáni kulturáli s miniszter. 

A megnyitó ünnepséget és a ple
nári s e l őadásokat követően több 
mint 250 előadás hangzik majd ei 
magya r és idegen nyelveken, a 
részLvevdk a vil ág számos országá
ból (az Amerikai Egyesült Államok
tól Japánig) érkeznek majd. 

Egyházi 
segélyszervezetek 

Libanonban 

1995 októberében alakult meg 
a genfi székhelyű ACT szer
vezet, amely az egyházak és in
tézményeik világméretű háló
zataként koordinálja a válság
övezetekben működő humanitá
rius segítséget nyújtó szerveze
tek munkáját. Szervezetileg a 
Lutherá nus Világs zövetségen 
(LWF) és az Egyházak Világta
n ácsán (WCC) a lapszik , feladat
köre a nagy nemzetközi segély
szervezetek programjainak ösz
szehangolása. A Magyar Öku
menikus Szere tetszolgálat az 
ACT megalakulását követően 
csatlakozott a szervezethez. Az 
együtt végrehajtott programok 
legismertebbje a jelenleg is tartó 
csecsen menekültsegélyezés. 
Mint köztudott, a Szeretetszol
gálat - egyetlen magyar segély
sze rvezetként a térségben - ve
zeti ezt a kiemelkedő, nemzetkö
zi segélyprogramot. 

Az ACT a libanoni események 
következtében áprili s IS-én 
adott ki felhívást. Ebben pontos 
adatokat találunk a bajba jutot
tak számáról, helyzetükró1 , a le
h etséges segítség módjáról és a 
program költségvetéséról. Az a
dománygyűjtéssel a négy érin
tett libanoni terület lakosságát, 
összesen 11500 embert (matra
cok, tisztítószerek, tejpor osztá
sával) támogatják. A segélyp rog
ram másik célja , hogy a bombá
zások megszűnte után, az embe
reket az élet újrakezdésében , a 
normális életbe való visszatérés
ben segítse. 

A segélyprogram kezdete óta 
2106 családnak nyújtottak segít
séget délen, Bejrútban és a Liba
noni H egyvidéken. A libanoniak 
a helyi hírközlés pontos informá
ciói alapján tájékozódhattak, 
hogy milyen segítségre számít
hatnak a nemzetközi szerveze
tek részéró1 . Ennek eredménye
képpen, a menekül t családok 
közül egyre többen keresik fel az 
ACTIERR (Közel-keleti Egyhá
zak Tanácsa Válságrehabilitáci
ós és Újjáépítési Programja) iro
dát, segítséget kérve . 

Emlékkiállítás 

A pesterzsébeti Gaál Imre Galérlá
b~n 1996. május 24-én délután Onne
pelyes ke.~etek között nyitották meg 
KÖR.ÖSFOI-KRIESCH ALADÁR fes
tomuv~sz emlékkiállitását, melyen dr. 
Keseru Katalin müvészettörténész 
mondott megnyitó beszédeI. Több al· 
k.alommal kiemelte az unitárius val
last, annak hitelveit , valamint a tordai 
o~szággyűlés örökértékű rendelkezé. 
s~t: a vallási és lelkiismereti szabad
sagol. 

A kiállítás központjában - a mil
le~entenáriumra való tekintettel - a 
mlllenneumi kiállIlásra készült Tordai 
Orsz.ággyÜlé~ 1568. clmü kép máso
I~ta es. egyelomunkája állt. Az erede
tit .ma IS a tordai templomban őrzik . A 
masolatot a pestszentlörinci unitárius 
egyházközség bocsájtotta a kiálHtás 
rendelkezésére , melyért a festömű
vész csahidtagjai köszönetOket nyilvél
nították. Az ünnepélyes megnyitón 
egyházunk nevében Rázmány Csaba 
pestszenUörinci lelkész vett részt. 

Közlemény 

Az UNITÁRIUS ALAPíT. 
V ÁNY korábbi OTP számlája 
megszŰl1t. Az új számlaszám 
(1996. május 23. óta): 56100055-
16100068; számlavezető bank : 
Tokaj és Vidéke Takarékszövet
kezet budapesti kirendeltsége 
(Budapest, V., Alkotmány u. 
12.). 

Itt hívjuk fel újólag hazai és 
külfóldi olvasónk szíves figyel. 
mét: jótevő adományaikkal tá
mogassák az Alapítvány nemes 
célkitűzéseit. Egyben buzdítunk 
közösségeket, magánszemélye
ket: egyházépítő szociá lis-kultu
rális ötletek, akciók kivitelezésé
re éljenek az a lapítványi pénzek 
megpályázásának lehetőségéve1. 

Unitárius 
műsorok 

Szeptember 6. péntek 
Kossuth rádió 

"Egy az Isten" 
unitárius félóra . 
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Ökumenikus eskűv(i 

AkopoDvari Nagyboldogasz
szony lemplomban közös római 
katolikus és unita ri us Istontlsztelet 
keretében eskotésro korült sor. 
lsten 6s a gyülekozet szlne előtt 
örök haséget eskOdött egymOsnak 
Horváth ildikó 6s pószlor Dávid , 
aki él néhai R. Filep Imre unltódus 
pOspök unokája. Az eskolési szer
tartást Gárdonyi Máló plébénos 
6s Rázmóny Csobo lelk6sz vé
gezte, 

Az iljú pár életére lsten gazdag 
áldását kérjOk. 

, 

Fűzesgyarmaton április 27-6n, 
szombaton egyházi áldásban r6-
szesűl t Csiki Zsuzsanna Erdély
bő i származó, debreceni lakos és 
Blr6 Forenc biharnagybajomi iljú, 
Az osket6s1 szortartást Balázsi 
Lászl6 végezte. leten gondviselé
se klsérjo 610tükot egy hosszú, 
tMalmoG, szép úton v6gig, 

Keresztelők 

A peSlszontlőrincl templomban 
május 12-én Kovács Zoltón ÓG 
Bur •• Krlsztlno RózsD mOsodlk 
gyermok6nok, Krlsl61 JDkobnek 
koroszt o l őjóre korOl t sor, 

Május 19-ón szintén a lőrinci 
tomplombon Orbón Balózs o Bu
dapesti UnitOrlu. Egyházközség 
preobitero 6. nojo Jusztin Jullon
no mOoodlk loónygy rmokénok 
Z.ól16nek keroszlo lőjé ro kerűlt 
or, MIndkót sz rtortóst R6zm6ny 

Csobo pootozontlörinc! ' IkOOZ. vo
g zto, 

A gondviGolő 1010n OldOon 10-
gyen Inlndkól gyoMokon, hogy 
növoKodhooOOMk teGtbon O. 10-
lokban agyo róni 10lOn dlc8öoóg61ú 
éo .. OIaik l r 100ére, 
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