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A keresztény közösség 

Pünkösd utáni elsO vasárnapon semmi sem talá
lóbb és természetesebb, mint a bibliai pOnkösd 
utáni eseményekkel foglalkozni . Mi történt al. elsff 
pünkösd után? 

Az Apostolok Cselekedetei könyvének második 
részében találunk. egy rövid tudósitást. Több pont
ja van ennek a tudósításnak: foglalatosak valának 
az apostolok a tudományban. Itt a tudomány szó 
Jézus tudományát jelenti, az evangéliumat. Fogla
latosak voltak a kenyér megWrésében: Úrvacsora. 
Mindennap. Foglalatosak voltak a könyörgések
ben. Sokat imádkoztak. Nem vitatkoztak, nem böl
cselkedtek, hanem imádkoztak. nCsodákat tettek", 
Hitük erejével betegeket gy6gy:ítottak, öngyilkosje
lölteket adtak vissza az életnek, szomorúakat vi
gasztaltak, erkölcsi halottakat támasztottak fel, 
lelki vakoknak adták vissza látásukat ... E tudósí
tásokat követően jön az elsiS keresztény egyház fa: 
jellemvonása: Mindnyájan pedig, kik hívének, 
együtt valának és mindenük közös vala. 

Ennél a pontnál álljunk meg és vizsgáljuk meg 
mélységét! 

ApC.el 2,44 

lenül tudtunkra adja, hogy az apostolok és az elsO: 
keresztények: "együtt valának és mindenük közös 
vala". Nem csupán lelki közösségrlSl van itt sz6, 
hanem anyagi közösségr61. is. A Biblián kívül még 
más forrásaink is vannak, amelyekblSl megtudjuk, 
hogy pünkösd után, hosszú évtizedeken át "életkö
zösségben" éltek a keresztények. Mit jelent az élet
közösség? 

1. MindenekelO'tt lelki közösséget. Egyek voltak 
gondolkodásban, érzésben, akaratban, hitben .. . 
"Mindnyájan, akik hittek, együtt valának ... " 
Együtt volt a szívük, s ahol a szívek vannak: min
denek ott vannak. 

Olvastam egy elbeszélést. Egy leány nagyon sze· 
retett egy legényt, s viszont. Tiltották iSket egy
mástól. A lány egy napon odaköltözött a legényhez. 
Vitte ruháit, pénzét, tehenét, ládáját, kapáját ... 
Ruháját vmegénye ruhája mellé akasztotta, pénzét 
pénze mellé tette, tehenét tehene mellé kötötte, lá
dáját ládája mellé helyezte s imakönyvét imaköny
ve mellé, és így sz61t: Ha szívünk együtt van, hadd 

ol 

Sz6szerint vegyük ezt 
a kijelentést? Vannak tu
dósok, akik azt állít ják, 
hogy nem kell szószerint 
venni. Hogy az a közös
ség, amelyben éltek az el
só keresztények, lelki kö
zösség volt csupán. A 
6marha" szó régen nem 
az ökröt , a tehenet jelen
tette, hanem általában a 
vagyont, mégpedig mind 
az anyagi, mind a lelki 
vagyont. Az el ső keresz
tények "lelki marháju
kat" tették közre, lelki jó
szágaikban voltak közös
ségben. De nincs semmi 
alapunk elfogadni ezt a 
fel tevést . Az ApCsel {rója 
világosan, félreérthetet_ 

Duccio: 

legyen együtt a ruhánk 
is, a pénzünk is, a jószá
gunk is, az imádságos 
könyvünk is, az életünk 
is. Ez az elbeszélés frap
pánsan érzékelteti: a lel
ki közösségMI hogyan 
lesz anyagi közösség. Ha 
a szívek egymás mellett 
vannak, miképpen kOve
telik meg a szívek, ho~ 
minden egyebek 18 • 

együtt legyenek. Ahol 
van a ti szívetek, ott van 
a ti kincsetek is." - Mi a 
közösség alapja? A szere
tet. A szeretet mindent 
összesodor, közre tesz. A 
szeretet össze akar ol
vadni a szeretett lény
nyel, s minden~t össze 
akarj a olvasztani vele. Kl'isdus az Emma usi úton 
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2. Vagyonközösség, pénzközösség is volt. Egy
egy falu, település jószágait, pén zét egy helyen tar· 
totta, fOldjeiket összeolvasztották, stb. 

3. Munk akö7.össég is volt. Együtt. dolgoztak és 
mindannyian részesedtek a szerzettjavakból. 

4. Helyenként étkezési közösség is volt, asztal
közösség. 

'fuljes életközösség. Hogyan jutottak er re a meg
á llapításra? Három forrásból táplálkozott a gondo
lat. 

a) Régészeti kutatások nyilvánvalóvá tették, 
hogy sok ezer évvel ezelőtt az emberek közösség
ben éltek. Ezek az ősközösségek felbom lottak, de 
emlékük megmaradt . A ta nítványok tehát nem 
újat teremtettek, hanem egy régmúlt i dő életmód
ját újították fel. 

b) A második forrás: pünkösdi megszentelődés. A 
pünkösdi szentlélek tulajdonsága , bogy szent tüzé
vel hit- és élményközösségbe forrasztja össze azo
kat, akik részesedtek ben ne ... Az az életközösség a 
szentlélek műve volt. Istennel való közösségük 
gyümölcse. Aki Istennel közösségre lép, az embe
rekkel is közösségben él. Aki lstentól elszakad, az 
em berektől is elszakad . 

c) A har madik forrás: lelki állapotuk. 

.Csak ott van közösség, ahol a három feltétel, 
mmt adottság együtt van: hit azonosság érzésazo
nosság vagyis szeretet és a gondolkodás' azonossá
ga. 

.. - Inn.~n következik, hogy a lelkieken alapuló kö
zosség onkéntes. Nem szervezte senki, nem köte
lezte senki, nem kényszerítette senki ... Egy valami 
hozta létre - a szeretet . 

- Az is következik, hogy minél nagyobb a szere
tet, a nná l nagyobb a vágy a teljes közösség után . 
Egy hívő asszony, aki nagyon szereti egyházát s 
hittársait, ezt mondta egyszer : szeretném ha min
den unitáriussal ebben a faluban , ebben a'z ország
ban, ezen a világon egy családban élhetnék! 

Mi ma már nem valósíthatu nk meg teljes közös
séget, v.agyoni pénz vagy teljes asztalközösséget , 
qe lelki közösségre lépni : kötelesek vagyunk ... 
Amen. 

I Geltérd Imre I 
1973. június 17. 

A Magyarországi Unitárius Egyház 
millecentenáriumi programjai 

l . 1996. június l . szombat du. 18. óra. Onnepi hang
verseny a Nagy Igltác utcai templomban. 

2. 1996. augusztus 18. vasárnap. Magyarország és Er
dély unitárius templomaibaTt ünnepi istentisztelet 
tel emlékezünk a honfoglalás 1100. évfordulójára és 
az országalapításra. I 

3. 1996. október 11-13 !lözött Nemzetközi Unitárius 
Találhozó Budapesten a Nagy Ignác utcában. 

4. Egész évben folyamatosan az egyházhözségehben 
néprajzi és helytörténeti kiállításoh-, vetélkedők, if
júsági és cserkésztalálhozók. 

5. Év végén könyv megjelentetése az Erdélyen kívüli 
magyar unitarizmus történetéről. 
Év !lözbett az UNÉL hülött kiadványai. 

(Rendezvényeinket és kiadványainkat támogatja a 
Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottsága.J 

Olvasóinkat folyamatosan és részletesen tájékoztat juk az e lőttünk álló eseményckró1, pontosabb dátu
mokr6l. A megemlékezés Cb'Yházunkban már megkezdődött, ilyen volt a Budopesti Unitárius Egyház
község nangvcrsenye és kiálHtáso és a Nemzetközi Unitárius IfjÚSági Konferencia is oz UNIK szervezé
sében, amir6J következő számunkban olvashatunk. 
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Mit csináltak, hogyan gondolk.odtak 10~ évvel. ezelőtt elődeink, a Millennium alkalmából , azt most 
induló sorozatunkból megt~dhatJák olvasómk. Kivonatokat, részleteket közlünk a Keresztény Magvető 
1896-os évkönyvéb51. Azt hIszem nagyon tanulSágos lesz, azonosságokat vehetünk észre akkori és mos
tani problémáinkban. 

"Felhívás 

az !/Iritárius val14sköwllsig ÖSSUS 1rr"~lltz tgyházunkban, ntmuli létiink tutdtves b.Jfordu/6ja alkalIIráMI. a kiizsziiksigfk ftdni
sirf .Eurfuts emléknlap. pnrtll tgy rij alap /tles{tisirt. 

Az 1896-dil: lu, m~lyel a j6 ISItIl I:tgydmt lIekiirrk ~regtrnl!.nk tlrgede. miII/II hollfog/lllásnak s IItmuli létlillkllek ezuedik tvfordll
/6ja, sokkAl nagyobb JeleIl16~gr7 est,./11trry, lrogystm t nllle/lmul hagyhatmi egyelltn egy magyar tmber szilllil is. 

Ezl az tINI, millI örömMI, mt!l6an mtgjj"."~rel".I s ~raradar~d6 emltkek~lmtgőrökiltlli. ltlktslilut ktszlil az tgtsz ors~g. A haza. 
fiság,wk tUII M/ikle t&ibf!1I ~ mr n~gyar SZ/fJrmk IS ml.ndtr~ b,w~ry~yal ~t fJtsz. ,?t ilU ugy utljiik. Ilogy nagy mulasz/isl .\:Outl
lIillk ti, Ira millI rmi/6rirrsok IS lItIIr Igytktz/ltnk tgylufZI/ag IS kiftJtztsl adm t nagy ]tlelll6stgii tstmtllyb61 fakad6 örÖmtntsilllklrek 
tS /tlktsedlisiillkntk. 

Ez indilolIa E. K. Tanács/mknl milldmek tlt1t I arra, I/ogy ez tui piinkös/ elsé lIapjdll ruiudellik egylufzközstg/irrkbtll millellllris isteui 
lisz/elet IlIr/ásál rendeJte el, /rogyawIl ÖSSUS templllmaillkbllrr Iullá/ adjlIlIk IsielIllek lrawnk ts lIeruullink ezer h!ts fermál/656ért is 
az Lj SUIII Stgede/rui/ is oItIIImái U rjiik IIZ új ezer évre. 

Ezzel kapcsolaibalI a lriuek figyelmébt ajánlotla, hogy a kiknek Islell erre módol adoll, e nagy je/enl6ségii alkalmat Immrálják fel ar
ra, Irogy sajlfl egyházkőzstg/ikbtna magok ts családjuk lleuél, knpcsolalbau az euréves évfordulÓlJaI, valamely adom611Y által mt!8ő~ 
ki/elli igyekezulIek. 

Tervbe wu JJéue, Irogy az orsufgos klál/(Iás ideje a/ali, a melyet a legllagyobb val6szin/iséggel augol és amerikai Iritrokmraillk kiiziil 
is IőbbElI meg foguak Iá/oga/ui, Budapesteri a Ielre/l!leg egy nemzelközi rmitárius islelli tisz le/el és érlekezlel tartassék. 

Ajt/ell fellrilXÍsllllk czéya pedig IIZ, lrogy ugyIIncsak uemuli léliink eurtves áJfordu/ója alkalmábdl egylrá%i közsziikslgeink fedezé· 
sérc "Euréues emltlarlap aimt/l egy új alapollé/esi/siillk. 

A legnagyobb luf/ával tar/ozu"k az islelli Gondur'Se/ésnek, hogy egyháZ/lllhrllk ugya mul/bD/!, miII/II jeleubell id6r61-iMre egyes 
kivdló lIagy j61teu6kel rtlldtlt. a kik egtsz életők fáradalmainak gy/imil/esi/ kész sziuvel tellik le az egy/ráz olldrára. Enn(k köswllhtt
jlik, Irogy nemuli létünk emez eurtws iufordulójó/, minI vallásfelekeze/ is őr(1mmel iinnepellrelj/ik meg. TekilIUlyN IllapillXÍllyaillk 
v,mllak. Il mtlytlmtk áldolI gyiimőlcseil tlfJtZJzt/jiik. Ot sziikségeillk is folyton fokoz6drrak. Mirrl II gytm/ek, Ira n6, több gondot ad: 
ugy egy/ufzlwklrak ls fejltJdésélJtl, llOladdslfval rlOgyobbDk a sziikségei. S /111 az rij ezer év elébe lIem csak minI ntll/ut, dl' min/ egyMz 
is bizalommal ts rtmtllyllytl kitdmrnk Itkin/mi, 5stirrk, Iritbuzgó elődeilIk eriuyh"6l, dldoZll/klszségér61ntkiink senr Ithil, nem szabad 
1(lIIondlllli. 

Hogy I(gköultbbi sziikstgeink koziu cSllk egy-kL/16ft mlllassrmk rá: ill 0011 1'156 sor/Ntrr lordai iskol4nknllk röuid Ulmr lörlbrmM 
átvlleléutl tl6tliiuk álló helymllJ(/risa. E /anintéztliirrkel, a milli ludva lIllII, 18 évvel r..t1611 á/adil/k 0011 az állanI/rak, /rogy abban (gy 
polgári iskolál állilsoll ftl és ftndezztn bt, /tmllarllXÍlI mllgullhmk a jogol gorrdoskodl/i arról, /rogy kapcwlatO$llIl a mtgfelel6 osztá
lyoklnm II larw/6I: gymllllsiumi oktatás/nm résusii/jelltk. Az 1883. évi közipiskolai lőrJJtlly megsziinlctle (I gymruzsirmri /allfo/yamma/ 
egybekőiölI polgári iskolákat. Ot kii/Őllbell is tordIli iskol4l1kra lIizfJt az állammnl kbtöll suntJdisiillk egy pár év a/a/llejdr. IIl'nr leu· 
lit-( lól/illk IIltgllagyobb nm/asztás, Irogy UI' mondjuk /rál4tlallSlÍg éppel! a /tlkiisnrertl szabadSlÍgállllk stmlek a/apjáll sunl wlllisunk
rrak lörvnly til/ai lelt biz/osfttlsa Irtlylrr, Tordán, meg nem őrizIIi, feU/r /lelll tartal/i, iIIt/6Ieg Irelyre lIem dllitalli tmez egyházunkknl 
egy id6s iskolát? 

Nem emlillle kclozslXÍri f6- rs sz. kerl'Szlllfi kiiúp/mrodáirrkrlak louább ftj/esz/esit, ki lIem irez/e is nem érú köziiliiuk, /rogy lekill
I~tlel (I U611flJelés fOlllossrfgrfra s ez IráIlybalI nnpról rrapra fejl6d6 igillyekre, mily uagy /riállya egylrdzrrrrhrak, /rogy lIincs felsébb le
árryiskoltljll, a melyel Imwllkbarr 11111 már egy wl/ásfdeka"'l Stm lIélkiiliiz/re/ és rajIlIlIk kiuiilnem is lIé/kii/dz. 

Htlllys20r foglalkoz/lllk magánylag szi/III/gy, mÍlrt lanácskowsaink közbell 112 egyházkőzstlgeken kiuiil 52':/5%1)rlllll é/6/rifJl'ink Itlki
gOlldowSlival, IrogyeJ: mi /11611011 ~lllll eszközöl/reló, Ilogy Clllrek /rióllyóoolI Ile vesúts/ilrk el anuyi lelket a jÖll6lleu is sajdl lriwink 
köz/il, millI a memly!11I /ImI/bali eJwsúlelliillk? De cIIIzek a módjál hiába Iniáljuk ki ts tudjuk, Ira IICIII alkalmnzhlltjuk. Ira vagyom 
trunk rsekrilysége miall lIem IlIdl/llk kör/elkeszi állomásoka/ szervezlli. 

És IgylOUlÍbb még akárMily szWcség re rt'IÍmu/alhallrállk. De azt /Iissziik. /rogy ez is dég arra, hogy jelen fellliJJásw/k illd.oko/w 11'
gym; nWI csllk, de SOkall mélltill megjegyezhe/ik. Ilogy cllllyi sziileségel fedczni /riueiIIk legllagyobb áldozalkeszsige /lIdiett IS a ai/ba 
uelt "Euréves crrrIéknlap" _pal /eljes le/relellcu. 

Ezl mi is ludjuk. Erre ucm is számi/lmk. Mi az "Eurélles emlikalap"-pal CSIlk egy ríj mago/llknrrmk tliillellli egy/ufZIlIlI: I~"IIŐ 
fö!djrbe, /IIdy !/Q IS/Cll IIzl ~iraktptssé teszi és fe/lleueli _ n mibell lIeru kllelktdiillk _ lIemu/i I/mlllk j'/llez iiröméutntk rgyházr éle
IlIIlk/Jrn IS a /lI lbuzgóságo/l /leI6Jeg egy fblysugarául swlgá/joll. 

Te/[rs bizalolumal fordullIlIk azirl tgyluiz/wk őssus Iriueihtz, Izogy milIkti e buzgó lörekvés/inkbell támogatII i s az .. Ezrrévts tmlt
kalIIp -/r0l. btcses IIdomállyaikkrrl/loZZlfjám/ui súutskedjellek. 

A gylll/.tssel stllkl/ Stm llkanutk /erlitIIri. Ezirt gyiij/6iwkLlnem is bocsálrmk ki. A kikhez t ftllrllXÍsllllk djll /, azokm bizzrlk, /rogY. 
e~tleg mlÍSOklll IS ".It'8"yerjtllek akiIiizolI czélllllk. GyiijlÓlU Irelytll I7Ikább egy poslautalw7Iyl melllkel/wk, /rogy adollrá7l!JllIl: bekr/I 
désil ezul,s nrtgk07lIly/lsllk. 

Az adonufllyoknl rgyJr6Z1 koz/o7ly(lIIkbt'lr rryilJJános.m fogjuk lIyuglázlli s az adonuírryoz61: lIewlt egy e ~"'grt kr/IOIr /lt!ulmd5 
"Arallykollyv" -bell fogjl/k llregurokilelli. 

IsitIl áldtlsa kgytll felhllXÍsmrkorr! 
Az 1/1után IlSok Egylllfz; KIpvlse/5 TlluársQl1ak KoIozsuárl. 1896. jall//árills Jr6 9 .. br tariolI liIésllx1l. 

Boros György 
kl.izig(lzgalás; jegyz5 

Fere/l cz Józse! 
JIllItárills püspök. N 
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Meghívó a Magyarországi Unitárius Egyház 
millecentenáriumi hangversenyére 

1996. június l . 18 óra 

Műsor 

I. Erkel: Szótat 
2 Megnyi tó: Bencze Márton pUspök 
. Murva)' Sámuel Cógondnok 

3. Liszt: Ave Marin 
4. Liszt: Részlet a SZl. Er/.sébet legendából 

5. Fcrencz József koJ07.5vári püspök: 
(1876- 1928) Ima az ezer év ünnepére 

6. Bartók: Régi tánedalok 

7. Haydn : Vonósnégyes Op.74. No.l 

8. Kodály: Preludium 

9. Kod!lly: 150. genfi zsoJtjr 
FölszáJ10tt II páv'l 
Ének Szent István királyról 
Szép könyörgés 
Esti Dal 

KözremlÍködők 

Petrován Mária orgonamúvész (3.6.8.) 

Ugrin Gábor Lisz\.dfjas. az 
Ifjú Zenebarálok Központi Kcjrusának kamagya (9 .) 

Horváth Zila. hegedű 
SoJtész István hegedű 
Draskóczy Udia, mélyhegedű 
Takács Krisztina, gordonka 

a Liszt Fe renc Zcnemllvés1.cti Főiskola hallgatói (7.) 

a Pécsi Sebestyén Általános és Zcnelago~.atos Iskola 
Gycrmckk6rusa, vezényel: Józserné Ütő AmáJia (lA.) 

Gyannathy Antal, Kászoni Zsu1.sánna, 
Kisgyörgy Sándor, Murgitay Bccht Beáta, 
Nagy Zsu1.sannn, Sipos Emőke Villő, 
Rázmány Hedviga, Torday Nagy Szabolcs 

az UNIK tagjai (5.) 

10. Erős Várunk nékünk az lsten Vadady Attila kántor (10.) 

Helye: Budapest, V. ker. Nagy Ignác u. 2~ . 

.9I.nyál( napjára 
Dsida Jenő 

Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amig ö véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó á ldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fá rad. 
Köszönöm , Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét , melybő1 reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét , mely csak értem dobban 
- itt e fóldön senki sem szerethet jobban! -

Köszönöm a szemét, meJyból jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat taka rd el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhulla tását , áldd meg 
. szenvedését! 
Alld meg imádságát, melyben el nem fárad , 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzg6bb im ámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 
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Ifjúságnak 
Találjá tok ki, kire gondoltam! 

L Talált gyermek volt, mp.tJ~ édesanyja szoptatla. Idc
gen nevel~SI kapott. de népé~ez hűséges maradt. Gyilkolt, 
Isten mégis üt választotta ki ,népe vezctl'ijének. Feladatát 
tcljes(tette. de 6 maga már 'ntm dvezhettc munkája gyü
mölcsét. 

2. Moabita lány volt, aki férj~ halála uttln is anyósával 
maradt. Betlehemben ismerte lílCg második férjét. akivel 
anyósa segítségével házasodhatolt össze. 

MEGOLDÁS 
UIll(ICllOr 'E 

s:l29W ' I 

3. J6 b~rátja ,és sz.övclségese volt Dávidnak, aki még 
egyszer ~aJál apJával1s,szembefordulva mentette meg éle
tét. A filiszteusok ellem csatában halt meg npjával egyUtt, 
aki kardjába dőlt. 

4. Gyerekként hurcolták cl Jeruzsálemből a babiloni 
fogságb:! három barátjával együtt. Hitéhez végig hú ma. 
radt és ezért tüzes kemencébe is vetcIték, oroszlánok bar
langjába záTták. de lsten csodálatosan megmentene. 

Szász Adrienne 

Amerikai unitáriusok mintazarándoklata 
Erdélyben II. rész 

Székclykeresztúr nagy élmény volt mindnyájunknak. 
Báró J67.sef esperes. Gálfalvi Sándor fOgondna k. dr. Mol· 
nár István. Sófalvi Jenő és a környék 1clkészei köszöntöttek 
ismét, majd a Gimnázium három unitárius osztályának ta· 
nul6ival találkoztunk osztálytennükben, ahol könnyeket 
csalt a szemekbe az egymásnak., és együlléneklés - min
denki a maga nyelvén, de ugyanazt a dalt énekelte. Két hő· 
sünk vastapsot kapott: dr. Edgard Cmne elektromos orgo· 
nákkal ajándékozta meg a gyermekeket. melyeknek remek 
hasznát veszik. Caroll 
payne pedig egy irdatlan 
méretu computer rend
szert (té7.er nyomtató· 
val) hozott magával az 
óceán túlsó partjáTÓl. s 
ajándékozta agyennek· 
eknek. Megjegyzendő. 
hogy mindkellen a 
nyolcvanadik esztende· 
jük felé közelednek. 
Mindnyájan éreztük, 
hogy a gyennekek örö· 
me éli hálája új értelmet 
adon életüknek. 

A legközvetlenebb ilyen közös terv eg)' zarándokszolgá. 
lat létrehozi~a Erdélyben. s ennek legelső szükséglete: egy 
mikrobusz.. 

Aztán jöll a várva· ván második hétvége. amikor a tizen· 
négyből lizcnkcllen más-más egyházközségbe sr.éledtek 
s],ét, hogy mindeni kük saját tcstvérgyülckezetével ismer· 
kedjék és végezzcn szós7.éki szolgálato\. Gellérd Judit va· 
lamennyiük beszédét magyarra fordította, így könnyfl\'e 
meg a helyi lelkésznek tolmácsolási gondját - no meg 

• 

• 

a sok szép beszédet pub· 
lik:\lásm alkalmassá tet· 
te. A tolmácsolás egyéb 
gondjait, ahol szűkség 
volt rá. teológusaink 
oldonák meg. A há· 
rom nap. amit mindenki 
,.új családjával" töltött, 
olyan rendkívüli feltöl· 
tődést jelentcll, hogy 
amikor Homor6dszent· 
mártonba visszatértek. 
mindenki sugárzott . az 
arcok kipirultak és a ke· 
zek, karok egymásba fo
nódtak. A szeretet val6-
sággal átizzoll minden· 
kin. 

A legtöbb egyházköz· 
ségben ekkor tartották a 

Három új épülő temp· 
Iomunkat nagy é rdeklő· 
déssel keresték fe l a lá
togat6k, s főként Midge 
Jones asszony. aki annak 
a nagylelkú Veateh ala
pítványnak volt mosta· 
náig elnöke, amely 

A b aróti új templom konfinnáclót. Nem ne-
Ép ült 1990-1995 k özött héz hát elképzelni. me,k. 

templomépítésre két ötvenezer és egy hatvanezer dolláros 
adománn yal segíten. A baróti templom éppen elkészű lt ak· 
korra. aznap bútorozták be. Látni kelleti :l csoport megille· 
t ődötl5égé t és Midge Jones büszkeségét. 

Oklándon megtekintellük az amerikai testvér Oakland. 
Cali fornia által meg vásárolt btallóépü1etet. s az épp ill tar
lózkodó két lelkész. Rob Eller· lsaac és David Keyes előad· 
ták a nagy tervet: malmot, sütödét és majdan egy tejfeldol· 
g01.Ó üzemet akarnak felszere ln; ide. Akkorra már mi nden 
lelkészben megfogalmazódott valami lerv, amit saját lesi· 
véregyháI.községébcn támogaIn i szeretne. 

kora élmény volt az ur· 
vacsora amerikai testvéreinknek. Azok. akik t raktor~ vette~ 
testvérei knek, körbeparádézhanák vcle a faluL Mmdenkl 
tele volt tervveL el képzeléssel - közös álmokkal arr61. h<: 

. . , .. k n hogyan VI' gyan segítsen jobban az erdélYI unI t nusO o, .'. 
5zonozza a nilgy lelki ajándékot. amit ez il tesl\'énség Je· 
lent. 

(Vége) 

Farkas Oénes 
(Ko lozsvári Unitárius Közlönyből) 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. .. 
Káli Nagy Lázár (1772-1837) 

Káli Nagy Lázár a XVlII . stáznd utolsó hannadának 
szillöllC. F'őrfikora, kötéleti és e~házi tevékenysége. a 
következő, a XIX. százndra. ti felvilágosodás korára eSik. 
A kor irodalmába" nagy kortársa fl testőrségben szolgá
ló Bessenyei György, A nyelvújításban buzgólkodó Ka
zinczy Ferenc, az antik ~inták .inspiráltja Berzsenyi Dá
niel a nemesi tudattól (utölt Kisfaludy Sándor, a hagyo
má~ytisztelö Csokonai Vitéz Mihály, a színdarabiro Kis
faludy Károly és Katona József, a .túlvilági je1enés"-nek 
mondott Kölcsey Ferenc, a "pesti triasz· tagjaként is 
mert Horváth István és II mítoszokban gyökerező VÓrös· 
mony Mihály. 

Nagy politikus kortársa Széchenyi István és KOIisuth 
lAijos. 
Jelentős unitárius kortársai: Körmöc?,i J ános püspök, 

a szindarabír6 Kozma Gergely, a természettudós Molnos 
Dávid és nz utazó Bölöni Farkas Sándor. 

Az egyházban végbemeno ismert események: 1785-
ben a presbiteri intézmény életbe léptetése, 1789-ben 
Lázár István püspök egyházvizsgálat...1nak kezdete, 
1791-ben Suki László végrendelete, 1796-ban a kolozs
vári templom, 1804-bcn II székelykeresztúri iskola fel
építése és 182I-ben az angol unitáriusokkal való kapcso
latfelvétel. 

A fenti események alakították Nagy Lázár életét. 

A Káli Nagy család a marosszéki Kál községből szár
mazott, majd Kolozsvárott telepedett le. Itt született Lá
zar - aki fóltétclezhe1ően - a város Unitárius Kollégiu
mában folytatta tanulmányait. 

Felesége Pápai Erzsébet (+ 1817,) a Torda megyei Já
rában született, birtokos, nemesi családból. 

Káli Nagy Lázár, mint közéleti ember - 1790-ben Ko
lozs megye alispánja, t8 Il -től Kolozsvár föbírája. 1807-
ben a kolozsvári Unitárius Kollégium felügyelő gondno
ka lett. Nagy szerepe volt az előtte nevelősködő Brassai 
Samueinek a Kollégium tanári állásába való meghívása
b~. 

Személyéhez két nagy esemény fűződik: az első állan
dó kolozsvári színház fólépítése és a s zínház törté
netének megírása. r.líg életének bemutatásával az iro
dalomban csak Gál Kelemen foglalkozik (~Káli Nagy Lá
zar". Keresztény Magvető. 1913. l. füzet), addig említett 
kettös tevékenységét illetően már nagyobb számú iroda
lommal találkozunk. Ezek közül jelentősebbek Bayer Jó
zsef: . A nemzeti játékszín történele" 1887, Hegyesy Vil
mos: .Emlékkönyv az erdélyi magyar színészet 100 éves 
jubileuma alkalmából" 1892, Kristóf György: ~Két erdé
lyi emlékirat . I. Az erdélyi magyar színészet hőskora 
1792 - 1821, .Budapes ti Szemle 1939, M. Császár Edit: 
Az erdélyi nemzeti játékszínnek Magyar Játszótársaság
nak .. ." Századok. 1940, Lakatos István: ,.A kolozsvári 
magyar zenés színpad 1192-1963" 1977, Balás Gábor : 
,.A székely művelődés évszázadaiK 1987 és Jancsó Ele
mér: .Kolozsvári magyar színjátszás 182 1-1918~ 1987. 

Gál Kelemen a Keresztény Magvetooon említi, hogy a 
XVIII. század végén ébredező" nemzeti szellem célu l tűz
te ki az anyanyelv fejlesztését, ápolását és vele a színját
szás kérdését. Az 1790. évi országgyűlés Aranka 
Györggyel és Kazinctyval kapcsolatban álló e rdélyi táb
lai ülnökök indítványára kimondta egy .Nyelvmívelő 
Tfirsasag'" időszerűségét és ennek fUggvényeként a ma
gyar színéuet létrehothát. 

ru. erdélyi magyar uíntársulat működésének első éve 
az 1792-ik esztendő. Gál Kelemen fölemlíti, hogy fl tár-
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sulat a Kköztársaság" nevet veszi fel. Mivel ninC!! német 
nyelvű versenytársuk, oszthatatlanul élvezik a föurak 
hazafias megnyi latkozásaként jelentkező anyagi támo
gatását. 

A roúri pá rtfogók egyike Káli Nagy Lázár. 
~zintén .Gál, Kelemen nyomán tudjuk, hogy az álland6 

sz~nh~z fo~épl!-ése végett alakuló színházi bitottság a 
szmhaz . rolépltését klmondó orstággyűlés i határozat 
után 9 eYre Kolozsvárott, az akkori Kültorda utcában 
vásárolt lelket. De távol lévén a városkö ... ponttól _ elad
ták. Két év múlva (1803) vasárolták meg a színház épí
tésére a Belfarkas utcai lelket. 

A színház építését illetően az egyik jelentős dátum az 
l oo6-ik év. Ekkor az építőanyag árának emelkedése mi
att a bizottság - 10 évre előre - értékesítette a páholyo
kat és a bérletck árából befolyó összegből folytatta az 
építkezést. 18l I -ben az országgyűlés sz(nházépíttető bi
zottsága Káli Nagy Lázárt - Kolozsvár akkori robíróját _ 
választotta és bízta meg az é pítkezés további vezetésé
vel. 

A színház két év múlva, 1813-ban készült el, de még 
hiányzott belső díszítéSe és berendezési tárgyai. Ezeket 
a b izottság városi kö1csönnel vásároita meg. A homlok
zatán ,.A2 erdélyi nemzeti magyar játékszín 1813" fól
írást viselő épület I82I-ben Kömer: ..zrínyi- című drá
májával nyitott.a meg kapuit. 

Az erdélyi nemzeti magyar játékszín első igazgatója 
Káli Nagy Lázár. 

Gál Kelementől tudott az is, hogy mivel a színház ve
zetését vállaló .országos választmány" nem tudott hiva
tása magaslatára emelkedni - és Kolozsvár városa sem 
bizonyult képesnek a színház fönntartására, azt a meg
nyitás után egy esztendővel - árverés útján - évi 2.000 
fo"rintos bérért átengedte Káli Nagy Lázárnak. 

Káli Nagy Lázár a színházat megmentő törekvéseinek 
első lépéseként zenész társulatot szervezett. Karmester
nek az akkor Debrecenben állomásozó József ezred kar
mesterét, a később Bethlen Ferenc szolgálatába álló, 
majd Itáliába költöző Ruzitska Józsefet hívta meg, - aki 
sok új magyar dalon túl, magyar tárgyú operák szerzé
sévei is közrejátszott a színházi élet fellendítésében. 

Az e lső bérlő, Káli Nagy Lázár a zenés társulat életre
hívásával, új darabok előadásával, a társulati fegyelem 
megerőSítésével ébresztette fól a színház iránti érdekJ6-
dést. 

A színháznak e virágzó korában egy Hollaky Antal ne
vű kolozsvári lakos néhány társával Káli Nagy Lámmal 
kedvezoob ajánlatot telt a színház bérbevételére. De a 
hozzá nem értés és a kapzsiság következtében a színhá
zat csődbe juttatták. Mivel az anyagi lag tönkrement 
színház bérbevétclére új jelentkező nem akadt, Káli 
Nagy Lázár ismét magára vállalta ft vezetés terhét. Dal
jatékok mCísorm tűzésével és .a nemzet csalogánya~, 
Déryné Széppataki Róza szerrodt.etésével (1823) vissza
hódította a színielőadások iránt érdeklődő közönséget. 
1824-ben, másodszori bér leti idejének leteltével aztán 
egy roúri részvénytársaság vette kezébe a színház igaz
gatását. 

A teátrum történetét Káli Nagy Lázár ezen a cmen 
írta meg: ,.Az erdélyi nemzeti játékszínnek, magyar ját
szótársaságnak eredete, fennállásának, viszontagságai
nak mai időkig leírása~. 

Gál Kelemen ti munkát ~s2:Ínháztörténeti emlékirat~
nak nevezi. Jancsó Elemér nyomán megálla pítja, hogy ft 

, 



.. . 

feljegyzések pontos és hi teles voltuk miatt is méltán 
tarthlltnnk ~zámot oz érdeklődésre. 

A könyvet t939·ben Jancsó Elemér. adto ki Kolozsvá· 
rott Szerinte Nagy viss7.oemléke1.ésCi ~tele vannak nn· 
nak·az embernek nlkotó b~1-ke önt~d8tával ~s a kortárs 
biztos látásával, nki mint n nemzetI szelle":!u polgár~ág 
lelkes harcosa, a színházban látW n nemzet. ébredés Jel
képét". 

Kristóf György . Két erdélyi emlékirat" ~ímű ismerte..: 
téséhen a könyv értéke fel61 hja, hogy .8 vIssza~mlékezo 
nemcsak egyszerűen szemlél/), hanem cselekvo részese 
is úgy a sz.ínház építtetésének, mi nt a színészet fenntar
tásának". Bár a könyv szerz/)je a visszaemlékezéseket 
utólsg veti papírra, ,.azok mógis s.zemélyes ízűek és él
ményszerűek . Nagy az utókornak Ir, dc megmarad a va
lóság talaján." Az események megörökítés ében . nem tú
loz éB nem WrekBzik azok kiszfnezésére." 

Kristóf György ugyaniU a könyvet a színház leltárá
nak is monQja és a könyv másik értékeként a nemzeti 
ügy pártolói nak dícsóretét ÓS IIZ árzóketlcnek ostorozá
Bát jelöli meg. Amint mondja, II visszaemlókezések a 
színházzal kllpcsoJatos ismereteket "nem gyornpítják új 
adatokkal, dc II 32 stílusos ilIusztrációt tnrwlmazó nnm
ka a már ismert adatokat megelevfti és élclet lehel belé
jük." 

Amikor 1942. november 15·én Kolozsvárott oz állandó 
magyar színház megszUletésének 150-ik évfordulóját 
ünnepelték, a Hite l dma folyó irat így emlékezett meg 
Káli Nagy Lázár munkásságáról: .Maveltségi éleUink 
egyik leggazdagabb eredmónye és színművészetünk út
törőinek nemes ajakja elött hajt fej e ~ ezen az ünnepen 

Erdély magyar táflmda lma. Káli Nagy LM.ár emlókezé
sci élénk fényt vetnek u lelkes idO:kre, amikor a kÜ1.del
mcs sorsot vállaló s1:Ínészek és II kezdeményezésük je. 
lcntőségét órzl:! társodalom oz áldo:mthozutalbon egy. 
másra ta lálva olyan színpadot teremtenek, amelyen (\1.

óta o nmgyar S1.6 IIOho el nelll hallgatott ... ~ 
M. Császár Edit a Századok dma folyÓiratban (1940. 

456. old.) kimondta, hogy Káli Nogy Lázár jelentős 
anyagi á ldozatot hozott azér t., hogy .,o nem7.Cti publicum 
institutum~ mielőbb megnyissa kapuit. A munkát Nagy 
KenderoSIly Mihá ly konnánywsági tanácsosnak ajánlot
ta, mondván, hOb'Y azt Ma jövO: századokban élni fogó Er
dély és Magyarország lakosai számára írjll.M Thdatában 
vok annak, hogy szCnészl.örténeti munkát frt. Az !rásm 
Sándor lstvánlÓI kapott ösztönzést, aki "sokféle· c!mü 
munktljában azt panaszolt.n, h Ob'Y a régiek resl.ségük mi
att elmulasztották a hazai irodalom feljegyzését, .8 igy a 
színészet míiltjáról jóformán semnlit scm lehet tudni. 
eljászár Edit helyesen állapítja meg, hogy Káli Nagy Lá
t.ár benne élt. konl kulturális árnmlatábnn ós nem csak 
azért illeti köszönet, mert. tényleges közreműködésével 
segített. létrehozni o kolozsváJi á llandó színházat, ha
nem azért is, mert megörökítotte küt.delmcit.. Amint Bá· 
lint I. János ~Kincscl! Kolozsvár" címü könyvében írja 
(1987): ~Nagy lAzúr II nemzeti l!ZCllemli polgárság lelkes 
harcosa , oki u rébrl és M. új világ küszöbén á llva u ma· 
gyR!. nemesség és polgÓl"l!ág emc közfu! ulkotásábon - a 
színházban - II nemzet i ébl·cdésjelképé t l át.ju.~ 

Káli Nagy Lázár, a kit Gál Kelemen ~korll. legmüvel· 
tebb, legszubad~bb gondolkodá.sll fó r!illi egyikének ne
vez" Kolozsvárott .1837. július 26·án fejezte be életét. 

Kelemen Miklós 

GLASGOW 
1996. március 29-április 1. 

Az Angol Unitárius és Szabad Keresztény Egyház a lenl 
megjelöli időszakban lal10lta a hatvannyolcadik éves kőz
gyülésél, melyen jelen beszámoló írója képviselte a Ma
gyarországi Unitárius Egyházat. 

Agyülés szfnhelye a glasgowi Sra thclyde Egyetem cam
pusa volt, és az angol, s kót, walesi és Ir egyházközségek 
képviselöin túl meghJvottként részt vettek a magyar, erdé
lyi, amerikai, német, dán és cseh testvéregyházak képvise
lői is. 

A rendkivül jól elökészlte tt és a szoros 
program ellenére is gördülékeny, s zinta 
percnyi pontossággal beta rtott központi 
tanácskozásokon tülmenöen számtalan 
alszekcióban ke rültek megvitatásra az 
egyház é letét é rintő kérdések. Három kii· 
lönösen kiemelkedő témakör igényelt fo
kozoll figyelmet: a nyugdfJkérdés megre
formálása , a Manchester College illetve 
az Ox.lord Manchester College helyzete, 
valammt a környezetvédelemmel kapcso
latos kérdéscsoport. Természetesen az 
elmúlt éVI zárszámadás, az 1996. évi 
költségvetés és még sok más napl életO
ket befolyásoló probléma került megvita. 
tura célratöroon, a feleslegesen idótrab-
16 és a témát elkerülő lelsz61alások mel
lözésével. 

lési engedély kiadását megelőző kötelező pszichiátriai 
vizsgálat bevezetése érdekében. 

Virágvasárnap alkalmáb61 úrvacsoraosztáson vettek 
részt a jelenlevők és este a Gtasgow-i Egyetem katedráli· 
sában ünnepl Istentiszteleten adtak hálál a múlIért és me
r~e1t erőt a JÖVő munkájához a kiildöttek mintegy 300 lőt 
számtáló gyülekezete. 

MikO Islván 

Mikó htvún tÍlI dr. Erdő J á uoliI 

A gyúlés mélységes fá jdalommal emlé. 
kezett meg a közelmúltban a Glasgow
hoz igen közeli Dunblane-' merénylet 
gyermekáldozatair61 és javaslatot t e~esz. 
letl ető a kormány részére a logyvelVlse- fögon d no khcJycllell pos" t;k 
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Az erdélyi unitárius leánynevelés története 
IV. rész 

Stemf/J't'$ elllilfkeilll 

1940-ben vagy 4 1·ben ch"íszö.~ 
Illem Kolor.sváron n "Hat~ l os tavasz 
dmCi mm. Nagy S7.Crll.á~16 VO~1. Ko
romhclick bizonyárn tudják. MI fiaIa
lok is persze meg szcrcnük volna 
néwi. dc nem voll szabad. Kél leány 
lll. intézelünkből. VcrucS Ilonka és 
Szabó Kain gondolt cgy nagyot, és 
mcres1.c\. Valamilyen ürüggyel klké
rclkedlck. jegyeI vetlek. és aztán a 
hfnldó IIlán a sötét néz51érre beoson
tak. Il helyükel mcgtaláhák. Közben 
nevetgéltek. élvezlék II filmcl. A film 
közepén jöU a szünet. s amikor hátra
pi1l1l1110113k. kil I,íuak maguk mögött? 
Ilonk:l nénit és Margi t nénit. Elkép
zelhető. hogy milyen hideg zuhany 
volt c"( nekik. Nem is érde kelte többel 
őke l Kuddy cs Hivor. clpárologtak. 
alU7 lekonyul! OITal h!rl.:tiönck. Fél
leltük őket il kicsnpástól. Vacsora után 
h(vU\la mindkcuójükct al. i g azgatónő. 
dc megúszt6k ~gy jó sl.idással és fej
Illosással. S miután elmült a vés7" na
gyon sokáig deTültünk :Il. eseten. 

A NőszöveIség gyakran rendezetl 
teadélu tánokat . ahol tánco1tunk is. 
Persze kísérelte1. Az Unitárius Kollé
gium 7.cnekara mUl.slká1t. Ilyenkor 
.. civilbe·· öltöztünk. Máskor :I Kollé
giulll rendezett diákbál\. Egy alka
lommal becsaptak e ngem a nagylá
nyok. Megtudták . hogy táncdélután 
lesz az uniterekncl. (Uni terekne k ne
veztük :lZ Unitárius Kollégium diák
jait.) 011 akartak lenni. Egy küldötI
ség indult Margit nénihcz kérezni. 
Engem is beválasztottak a kérczke
dök közé. ma sem tudom, miért . mi
vel én kicsi voltall1. Izgultam. de nem 
mertem ellentmondnni. Elindultunk. s 
mikor az ajtóhoz értünk , azt mondták. 
hogy én menjek elöl. Be is nyitOItam. 
ök pedig künn maradtak. Mikor egye
düi 011 álltam nevelőim elölt, kivörö· 
södtem. az izgalomtól elakadt a han
gom, alig tudtam kinyögni, hogy mit 
akarok. Margit nénié k tapasztalt pe
dagógusok vohak, tudták. hogy ez 
nem az én ötletem voll. Össlcnézlck. 
és megkérdezIék. hogy ki küldött . 
Nem feleltcm. nem árulkodh:mam. 

- Na - mondla Margi t néni _ nem 
bánom, menjetek. ugr:\ ljmok egy ki 
esit. 

Valahogy kibolork:lltal11. de Slem
rehány.\sl nem teltem senkinek. A le-
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:lnyok öleltek. csókolt ak. hogy el ké
reztettcm őke\. Mondnnom scm kell. 
hogy nekem nem voll táneolhmné
kom. Napokig zaklatolI voham . Ma 
m:ir kedves emlékké sleHdült az ak
kori felháborodásom. 

Sokszor vi llek a Ko llégium dísl.ter
mébe felolvasó ülések re. műsoros 
összejövetelckre. Neves e mberek tar
tottak magas szintű e lőadásokat, amit 
mi nem mindig értettünk. Mégis ta· 
nullunk be l őle. Gyakoro lhauuk az ön
fegyelmet. Utána 7.cneszárnok, szava
latok hangzottak cl muvés ... .ck e lőadá
sában. Gyakran szerepeltek az .. ottho
nist:lk" és az unitel"ek. Sokan tudtak 
köziiJ(ink hegedülni . m ngoriízni, cne
kelni . Fe kete Kamil lflw és Koszta 
Rab Lászlóra emlékszem. akik gyak
ran szerepeltck szép zenc.~l:imokkaJ. 

Intézetünknek volt bejáró zongora
tanárnője, Gál l1u ~ néni, s akinek volt 
l>énze és lehetsége. órákat veli t ől e. 
Fcl ejthetetlcnek a templomi hangvcr
senye k. Ott szoktunk hozzá. és szcret· 
tük IlIcg a komoly zenét. VC7.ctÓink 
mindcnt megteltck a7.ért, hogy mű
velt, jórnodoTú Icányokká váljunk . 
Igaú otthonunk volt al. Unitárius Le
.1nyotthon. Ha nem fogadot! volna be. 
sokan nem tanulhauunk volna. Há
nyan tudták volna mcgfize tni a ma
gánlakást és a kosztot'! 

Minke t a háború alall is véd ctt az 
intézet. A harctereken elhu llolt a sok 
fialal, d örögtek az ágyuk. dc mi azl 
nem éreztük, még a hírek sem férkóz
tek hozz.1nk. nevelői nk kiegyensűlyo
ZOli egyéniségükkel biztos(tOllák a 
nyugllhnat és a rendet. Igazi csal ád 
voltunk . Úgy é ltünk. mint tcstvérek. 
Civakodás, árul kodás nem volt. Nem 
tellek különbséget szegény és gazdag, 
vagy unit.1rius és más vallástí között. 
Szép évek voltak. 

Emlékezetesek a Mikulás ünnepsé
gek. Kedves, ncveltető mlisorsz.1mo
klll udtunk eló. Ez Imgyolu.1nny.1 v.111. 
Megjeleni él Mikulás is (kölülUnk va
laki beöltözött), ajándéko kat hozott 
mindenkinek, és a Krónikából egy 
verset. A versben megdicsért. dc meg 
is fricskáztn az orrunkat. 

ln idézek két Mikulás·verse t. Köb-
Ic IstvállIlé Gálfi S:lriról szól lll. e l ső. 

Ügyes kislány Gálfi 501ri. 
Szerel iskolába j árni . 
A hűs rés ... .ét másnak adja, 

MCT! porcogó is van Tnjta. 
Ugrál-bugrál nagyon sokat 
S a CSövekben szel lemet kap. 

Az én versem I. gi mnaZista korom-
ból: 

Szól n csengő, Lenke ugrik 
Jaj Istenem. biztos Pistink . 
De Pi sti helyen más volt 
Kit Le nke nem is gondolt. 
Egyik héten jön a papa 
Másikon meg édesanya 
Beszámolnak mi van ollhon. 
Lenke mégis o lyan szótlan. 

Ne feled kezzek meg az András-ke
rekekről sem. András napján köröket 
rajzoltunk, amit II sugarak me ntén be
vágtunk . Egy-egy cikkre neveket ír
tunk , egyre al_ Ismeretlen került. Fel
villÜk a há lóba és vi llanyoltás után a 
sötétben cgy cikket behajtolIunk. 
Vártuk a reggel t. mert akinek a nevc 
kijölI, az lesz a férjünk. Izgalmas já
ték volt. Reggel ugrált örömében, aki 
éppcn az ide:í lja nevét (Úne be. 

Az 1944-4S-ös tanévben a Leány
olIhon vezető né lkül maradt, mivel 
Kovács M argit és Sigmond Ilona a 
háború borlalmaitól félve elmene
kült , galdátlanul hagyva az intézetet. 
Ezért al. Egyházi Képviselő Tanács 
helyükbe Barabás Béláné okl eveles 
tanítónőt nevczte ki. s állását abbnll 
az esetben is biztosítolIa, ha vissza
térnének al. előző nevelők. BikfaJviné 
dr. Kis Eva vállalta a növendékek or
vosi felügyeletél. Ugyancsak akkor 
határozták el. hogy az eltáVOZOl! dr. 
G.11 Kelemen e lö ljárósági elnök he
lyébe Hndházi Sándon nevezi k ki. 
Tagoknnk pedig dr. Kovács Lajos, Er
dó János és D:Jrkó Klárn t:Jnároknl. 
Ekkor veszi fel az intézet a Pélerffyné 
Péchy Kata nevel. Ez nz unitárius 
asszony minden vagyonát a Leányott
honra hagyta. 1945 áprilisában Ko
vács Margit cs Sigmond Ilona haza
tért , de állását nem kapta vissza. A le
véltárban olvastam az igazoló írásai
kat. amiket uz Egyházi Képv iselő Til
náeshoz in téztek . Azonban az egyház 
vezetősége nem másílOlla meg a hatá
rozatát. S hogy ne maradjanak kenyér 
nélkül , Margit néni a Lcányotthonban 
kapo tt relügye lőnői állást, Ilonka né
nit pedig kinevezték Jobbágyfalvára 
tan(tónÓnek. 

(Folytmjllk) 
Törökné Borbély Lenke 



• .. .. in prortsliÍns W.l8Y~· Min~ 
i1)"~n. tw/NW~/v,1. b jJw.dulaw 
",,,,lkn más rn/lás iráni . .. 

(Jókai Mór) 

Tdredékek 
Bartók Béla beregi gyűjtiíútjáról 

Apám feljegyzései és levelezései közt kutatva érdekes 
adntokra bukkantam. Boldizsár Dénes zenekutatÓ nyomán 
ráakadtam egy-két Bereg megyei Banók-gyCijtésre. 

!912.ben Rafaj naújfaluban, a zenekutató szül6falujában 
Banók Béln a következő öt dalt gyCijtötte: 

(Lampen Vera BartÓk népdalfeldolgouisainak forrás· 
jegyzéke dmG könyvében közli 1980-ban.) 

_ Zörög a kocsi, pattogtat Jancsi 

_ Lányok fonják a lenszöszt 

_ Minden ember szerencsésen 

_ Sárga kukoricaszár, kapálatlan, kapálatlan maradtál 

_ így kell járni, úgy kell jámi. 

Boldi7.sár Dénes jól emlékszik rá, hogy az ötödik dalt 
édesanyja sokszor dalolta újpesti lakásukon. 

Az ő lánykorában. a szintén Bereg rnegyei Jándon nya
ranta vándor tánctanftók járták a falvakat. Szülőfalujában 
egy ilyen tánc és illemtanár egy helybeli cigányhegedusl 
vett maga mellé és oktatta - illó honorárium ellenében -: a 
jelentkez1ikct. Valamelyik tánc hoz az előbb említett Igy 
ke ll járni, úgy kell jámi kezdetCi dalt húzta a nyirettyCis. A 
tanfolyam elvég7.éséról a tanár díszes oklevelet állított ki. 
Ilyen bizonyítvány még látható Jándon, bekeretezve a szo
ba falán kiakaszt va. 

Ugyancsak !9!2·ben gyűjtÖtt BartÓk Béla Fornoson. 
Dercenben. majd a környező megyékbcn. Barkaszón ered
ménytelenül járt. Elég köúsmert a derceni gyCijtésbő l A 
munkácsi vásártéren kezdetG népdal. (Balla Péter 1938· 
ban kiadott Kis magyar daloskönyvében közli.) 

Élnek még olyan személyek Kárpátalján. akik szüleiktól 
közvetlen élménnyel rendelkeznek BartÓk Béla gyűjtésé
ról. Rafajnaújfaluban Demeter Ferenc, Visken Sari József 
református egyházközségi tisztségviselő. 

Bllrtók gyűjtését követőcn !930-ban négy magyar diák 
végzeIt népismereti és társadalomtudományi gyCijtőmunkát 
az elszakftott Bereg.megye kárpátaljlli falvaiban. 

GyíljtésUkröl 1988-ban jelent meg Tíz nap Szegényor
szágban cfmmel, 71 oldalOn Balogh Edgár könyve a Mag
'letö kiadÓná!. 

Szerencsés lenne egy összegző munkát írni Bartók Bélll 
beregi gyüjtöútjár61 és emlékéról. 

Felhős Koppány 

A költészet napja 

tiszteletére a IX. Beregi Ünnepi Hét kerettben április 19-
én a gergelyiugornyai Petőfi Sándor Áltah\nos MCivelődési 
Központban (Bereg-megy) mutatkozott be a szabadelvű 
protestáns kör kö1t6csoportja. 

Nlz.6 Lás~/ó Balázs Ferenc-díjas szavalÓmCivészünk a 
Partium folyóiratunk versciből adott elő: 

Ósz.abó István: Siralmas ének 

G. Nag)' /Iian: A mágus imája 

Magyar J6zsef" A por 

Ószabó István 

••• • 

Siralmas ének 
Sz. Kima Lászlónak 

Uram, k érlek, jöjj előmbe, 
Eléd borulok a fóldre . 
Hátra ne vettessem: szeress. 
Zúdul rám csapás, rengeteg. 

Már gyermekségemtől fogva, 
Jártam bútól meghajolva. 
Veszteg álltam félelmem ben. 
Amit adtál: ürmöt, ennem. 

J ó borod nekem nem adt ad , 
Velem seprejét itattad . 
Felőle tanúm se legyen: 
Hű társat se, én Istenem. 

Immár napjaimn ak fel én, 
Ágynak esem , csak fekszem én. 
Tartod szemeimet ébren. 
P orból sipog a beszédem. 

Fogyom . Jaj, minden csontom 
Megszámlálhatnám: haldoklom . 
Ne oltsd el még életen\et. 
Álltasd fáját: gytimöicsezett. 

Nyögésemet szavaim tól, 
Válaszd el a jót a rossztól. 
Uram, kérlek, esemetédet, 
könyeiddel öntözd még meg. 
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Egyházközségeink életéből 

Füzesgyarmat 

Nehéz. IncgpróbáJó Iéi u160 (:SJk elhozta II. Mmtlcnh.ató a .l~. 
'ast! ts 3rma~ Icgked\'csebb Ilnncpél. hus,·tt áldon napjait. M~ IS 
jClcnlkcT.ilnk újm, éS7.fCVehcI/Scn Cl évtől. csak nagy ilnnepemk 
I::öm~tkén. men a lap clllállilásl ko1csége1 nagyon mc~nöuc:k és 
mu I\Ch~l.ségcin): is adódtak:. Ami kÖlósség\lnk él~lél JellC:~C:"lJe 
al. elmul! idlls1.akban. 1Il'::ll. általános. mlodcnna~l .élctrc ,ls,Jel. 
lemz6 voll: nehél kÜldelem II mindennapok gondJalval.baJillval. 
il vallásos élei megéléséért. nw:géltetéstén. 

Az elteh Id6swkbao mcglanouunk nunden istentiszteletilnket. 
llivem\; il szakoUn!1 Inlán kissé Jobb;m meglankadtal.. 11 1cmp
JombaJárnsban. dc cz részben a renenClC! hidegnek IS tx:U.it!ha!6. 
b:ir Igyekeztünk bcfűlcni il templomo\. A február vé~1 ':lldél-
01llnol: is il nagy hideg miau halaSlt6<ltak cJ a későbbI ,dore. A 
farsang után lelkiismeretesen kés7.lUödnink a húsvéti !.Inncpckrc. 

Vir:lg\"asilmapon és nagypénteken d<!lelGtt megtartoauk ~z em
I<!kezó i~tentis1.telcteinkct. Nagypénteken este 7 ómkor elo:ldlUk 
az egyházközség nagyon megfugyatkozott hivei ve l a gyöllyÜTÜ 
Passiót. ami c~odáhllUS ~11ll~ny-beléplj h(lsv~tn 

l1 usv<!t elsO napján ,írvacsurázó ("mepi istenlls~.telctün k voll. 
amelyen nagyon soknn venilnk részt. és amelyre az úrvacsorni je
gyeket Sámíri S/mt/or és neje ndományozta. amiért hálás kőszö
neHmketnyilvánltjuk. Az istentisztelet alkahnával megkcresztcl
tü k Nemes Zsolt bihamagybajomi hívtink h~ffi1adik gyermekét. 
Gyáni El!drtn~ presbiterOnk ötödIk unokáját. Isten illdá~. volt 
iJnnepunkön és legyen a g)'ennekck és családjuk ~Ietén is. Unne
pUnk m:iso.:hk napján 1$ vulllstentisztelet. amely után népi szoká
sainkhoz hlven megömö1.lilk nötestvéreinket híveink és barátaink 
körében. kívánva mindenkInek és mindeneknek tavaszi megtíjho
d:isl. 

Egyhád;:Ör.ségiink ismft gyampcXlon: Vésztőról dr. Mo/JQI"lÍtJ 
AmIJI és családja bejelentkeztek egyházunkba. 

( R~rJ~tel:; a ft,Y!sgFlflttllli .. Vm/árins ~resuhr)"seg" dl/ui /d
aJ"ám'bOI J 

Hőgyes Endre utca 

1996. máreius 23·án a Ht'isyes Endre utcai templomban kezdő
dölt a gyülekezeti nap Fodor Viklol" evansélikus kórház-lelkész 
1hlta!~\"a1. 

Ezután kővctke7.c1l K";", 1J(i"iclmi NI/gy flaua elöadása. im
már második kIadást megért kÖllyV~röl (ParaszIbiblia. Masya r 
népi bibliku~ lÖrt<!netek. Budapest. 1995. Lammel Annamária ü 
Nagy lIona). A neves népmjzkutmó érde kfeSlltO ciOadása után _ 
melyet kutatásairól tn/tOU - a gyillckczcti teremben te kinthellii k 
meg Bi/wMir; Zs6fta Audt-ea képtöm(ívésleti kiáUltllsá1. Miköz
ben a !iÍrlatban gyÖl1)·örkOdtilnk. klasszikus gitárzene szólt 

A sikeres m(ísorok ullln - több kiállftotl tárgy gazdóm talált
fehér amal mellett jó hangulatban folytathauuk a beszélgetést. A 
v;[(:sora elkészl1éséért. illetve a S"l.eretetvendégség mcgrendC7.és<!_ 
ért illesse kösUlnet usszonyainkat és mindazokat. akik részt \"et
lek a munkában. 

A beregi unitárius SZÓtvány 

életéből 

Húsvét vasárnap dflutilnjlin szép számmal gyultek össze a \'á
sárosnaményi gyülckel.cti teremben. Az linncpi istenliS7Jelet elŐlt 
ká Cigány fiatal hllvalláSltClt a gyülekezel elÖlt unitárius huérő1. 

Az úfI':lCsornvácl ulán a szeretetvendégség keretében elhatá
rozt:lk. hogya kocsonh unitárius cigányfiatalokkal felveszik a 
t~sl~én ~apcsolatol, és létrt:hol1A~k ft lJaudos Gyula Vlli/ári"" If
J"~"g, 1'8)·tctct a térség elgány fiamtjül S1.~m;\rn. 
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Dandos Gyula 1956-os torock6i $lárm;u.áSÍI unltánu~ cigány 
fiatalember. aki a nyiregyházI forrndaimI diáktanáes mártlrh:dált 
hah elnöke voll. 

Ma márvány emléktábla 6rotl emlékét a nylregyháZI KO§sUlh 
Lajos GImnázium kollégIumának falán . 

A beregi unitárius cigányfi:lIalok ápolm kivllnJ1k emlék~t és 
tiS7.1eletérc VesZI fel az alakuló Ifjú,ági egylet is a nevét 

Kanadai vendég 

~l áJus végén. júnms elcj<!n nevc..~ \"endég l ~togatJa meg. Gm
ch~" Tlroma.! személyében a vidéki és H budapesli egyházkö7.se
geinkel. Nem véletlenOl kertll SOf erre a tal11kozóra éppen 1996 
nyarán. Ez a 1;:llOgatb rés7.c a már egyhilwnkb.1n is megkezdI).. 
döll millecentenáriumi IiJmepségek progmmjállal:. Gretchen Tho
mas lelkésznö elt'iz6 ál10máshelye a San Josc·i unitárius-univer_ 
zalista egyházközség volt. Jelenleg Toronlóban él és ő H ve7.tti'ije 
3 kanadai tcslvéregyhá·lkö7.ségek progmmjának. Magyarors7..ágl 
I:ltogatásának állomásai: 

- Jelen lesz Kacsordon május 25-én. amikor n<!hai Kereki. Gá· 
bor lelkész eml~k <!re az ouani templomban eml~ktáblát helyez el 
özvegye Joan Kereki angol barátaival és VOll hiveiveI. Ez egyút· 
tal jó a\k<llom lesz. hogy talillkozzon a gyülekezel1el és ott is la· 
pas~w\atot szerezzen arról a kapcsoImról. ami mlÍr létrejött OOla
rio és Kocsord egyházközségei kÖZÖll. 

- Még ugyanaznap d~IUlán visszajön Budapestre és jelen lesz 
a Hőgyes Endre utcában az Ars Renata egyilltes hangversenyén. 
melyet a másnap konfiffi1áló ifjak és szilleik egyuttlétére és lelki 
fcJkésütésére rendez Kásroni József lelkész. 

- Vidéki egyházközségeink közül Grctchen Thomas Iclkésroö 
e!1átogat Győrbe. P&sre és Hódmez6vidrhclyre. 

Egyéves évforduló 

Nagy esemény volt a Budapesti Egyházközség életében 1995. 
április 30 .. amikor Bencze MÚrfO/I púspök felszentelte a Nagy 19· 
nác utcai templomban a második világháborúban tönkrement or
gona helyén al. djal. 

Ennek az ünnepi eseménynek akart örök emléket állílani dr. 
Kis Zoltán templomfelllgyelö gondnok és a presbi térium. amikor 
felkér1ék Bencze András iparmOvés7.l. hogy késtitsen egy réztáb
lát. al. új orgona laI31>7.atllm. 

1996. ápr. 28-án. Unnepi Istentisztelet kerctén belUi került sor 
az új orgona dísztáblájánDk leleplezésére. A szolgálntot Bencze 
MiIrton pllspök végezte, akinek a neves m(ívész az uookaÖCcse. 
Az il nnepségen jelen voh BenC!.e Am/rós iparmtívés"l. nki a 
l1 yo lcvane1.er forint érték(í múvészi munkát, tér(lés nél kül. ado
mányozta. egyháza iránti szcrctetböJ n Budapesti Egyházközség
nek. Hálásan köszönjIlk nemes lelkO adományát. 

A tábla szövege: 

A BUDAPESTI UNITÁR IUS EG YHÁZKÖZSÉG 
NAGY IGNÁC UTCA I TEMPLOMÁNAK 

Új ORGON ÁJ A 
Az orgona tervez6je és é p ítöje: 

ALBERT PÉTER villnmosmérnök. M iskolc , 
Ep(lle lle az Egyházközség. 

a7. 1 945-bcn tönkrement. eredeti orgonn 
fa-dfszbclé tjének fe lhasználásávnl, 1994-1995·bcn. 

Fctszentel\'c: 1995. ápril is 30. 

BENCZE MÁRTON püspök 
ORBÓ KNÉ SZENT-IVÁNYI ILONA [e[kés1. 

VA DADY ATrlLA kántor 
'--- OR. KI S ZOLTÁN teml,lmnfelújító bizom!!!; eloök! 



Egyházi Képviselő 
Tanács 

1996. április 13. 

Thdósítások, hírek 
, 

Uj vezetök a Magyarországi 
Baptista Egyház élén 

A Magyarországi Baptista Egytláznak 
az ujpesli baptista templomban április 19-
2().an megtartott Szövetségi Közgyülésén 

Az 1996. év elsŐ EKT ülésének a küldöllek magválasztották uj vezetőiket. 
kiemeli tárgya a múlt évi zárszá- a gyiilekezetekböl érkezett többszáz aján
madás és az 1996. évi költségve- lással támogatott jelöltek közül. A négyé
lés meglárgyalása volt. ves időszakra megválaszlotI dr. Almasi 

A püspök és főgondnok baszá- MiháJyszövelségi elnököt és Györi Komél 
molójál az egybegyüllek jÓl/áha- flltitkárt Ka/ona László lelkipásztor iktatta 
gyólag tudomásul vették, majd be szolgálatába. 
megemlékeztek a közelmú ltban el- A most megválasztott vezetőkre hárul 
hunyt dr. Jakab Jenöről, kiemelve többek közölt a következö hónapokban a 
emberi értékeit és az egyházért ki- baptisták Szövetségi Közgyülésének lel
fejtett áldásos tevékenységél. hatalmazása alapján a magyarországi 

EzI követően . került megtárgya- baptista misszió 150 éves lennállása kap
lásra az 1995. évi zárszámadás, esán október 4-6-ig Zánkan megrende
melynek elfogadásakor tudomásul zendó Jubileumi Napok elökészü!eteinek 
kellett venni, hogy az előlrányzat- iranyftása. 
lal szemben jelentős túlköltés je- 1--------------1 
lenlkezelt. 

Ennek eredményeként 1996-ra 
de/icites költségvetést terjeszlett 
elő az Elnökség, külön megjelölve 
azon léleleket, amelyeknek ki
egyenlítésére csak az esetben ke
rulhel sor, amennyiben az elő

irányzott bevételeken túlmenően 
további rendkivüli bevételi többle
tek érkeznek. A kóltségvetésl a je
lenlevők végezetül jóváhagyólag 
elfogadták, tudomásul véve, hogy 
az Egyház pénzgazdálkodásánál 
fokozott takarékossággal kell eljár
ni , hasonlóan az ország gazdasági 
életében jelentkező irányelvekhez. 

A pénzűgyi kérdések lezárása 
után az EKT hosszasan tárgyalta 
a kibontakozó ifjúsági mozgalom 
kérdését és figyelembe véve az el
múlt időszak tapasztalatait, úgy 
döntött, hogy egy, a Működési 
Szabályzatban meghatározott ke
reteken belűl tevékenykedő szer
vezetnek minden támogatást meg 
kiván adni. 

Végezetül egységes állásfogla
lásban halároztak a jelenlevők 
azon az unitárius múlnal kapcsola
tos célzatosan hamis és történelmi 
tévedésekkel megtuzdelt frasmű
vel kapcsolatban. melynek helyrei
gazítására a szükséges lépéseket 
rövid időn belűl meg kell tenni, 
egyházunk több évszázados mél
lóságának megőrzése érdekében. 

Mlkó István 

Parlamenti bizottság 
látogatása Eröspusztán 
a Magyar Ökumenikus 

S~eretefszolgáJat 

Menekülteket Befogadó , 
Atmeneti Otthonában 

Az OmjggyOJés Emberi jogi. kisebb
ségi és vallási bizottságl Gellirl Kiss Cd
bor bizottsági elnök vezctésével. és több 
bizomági tag részvételével 1996. április 
4-én kihclyczett ülést tanott trÓspuS1.!án 
~Zlol a céllol. hogya r.;szlvcvók mcgis· 
merkcdjcnck a Szcretetszolgálat munkájá· 
vol és helyszíni taposztalatokot szerc~ze
nek. A parlmncnli bizol(siÍg clső ízben ke
resett fel olyan nem kormányza ti szervc
zetet mncly évck óla folyainatosan fogini
kozik mcnekiilt-ellálássnl. 

Szimbolikus értéku. hogy il lálog,U:íSr.l 
Nagyllélcn kcrtlh sor. 

Az erospusztli Ilelyszín kiv:ibsztásárn 
azén kcrült sor (EfŐSpuszta BudopcSllÓI 
25 kilométerre. Dunavarsány és Taksony 
kÖlou található). mcn in építeue ki a /-.·Il
syar Ökumcnikus SZCfCtelszolgál:lt mcnc
kült-ellátó bázisát. aholjelen1cg kÖ7.c1 100 
fő napí clhelyczésérol gondoskodik. 

A biwuság mcgteki11lClle az Otthoni és 
elismeréssel sz61t az ou folyó menckulhi
gyi munkáról. 

A lálOgatókna}; u-J,~I ulwo lelkész· 
Igazgot6 és KOl'lils Béla. az Ouhon "ezc-
16Jc mutatla be az épületei és annak fakó,t. 
:tklknck sorsát és élcclehetősége'l a b.toU
sági tagok kóletlen bes7.élgctésck sor.1n ,~
mcrték mcg. 

Megjelent a svájci protestáns 
gyülekezetek magyar értesltőjé
nek ,,A levél" -nek húsvéti szá-
ma. 

Ebben befejezl5dött Szőllősy 
Ppl Kárpátaljár61 Irt sorozata 
melyről a szerz/S a pünkösdi kon: 
fer enciá n vetített képes el/Sadást 
ta rt majd. Folytatódnak a leirá
sok a gyülekezetek életéről az
zal a megjegyzéssel, hogy ~inél 
több beszámol6t szeretnének 
még közölni. Ormós Ajtony és 
Deák Péter számot ad a január 
27-én a HEKS (Hilfswerk der 
Evangelisehen Kirehen der 
Schweiz) által nyolcadszor meg
rendezett Kelet-Európai napról. 
A lap felhívást közöl a MVSZ ál
tal Magyarországon rendezett 
millecentenáriumi ünnepségek
ró1 és a Magyar Reformátusok 
III . Vil ágtalálkozójáról. 

Megkaptuk a bécsi "Másokért 
együtt" foly6irnt áprilisi számá!. az 
Ausztriában élő protestáns magyarok 
énesítőjél. Foozerkesztőjc és kiadója 
Sz./pfalusi IstI'áll bécsi cvangélikus 
Icikész. aki ausztriai unitárius hí\'eink 
lclkigondozásával is foglalkozi k. A 
lap közti az istcntisztelctck. biblima
nuhnányok. előadások. családlátoga
tások rendjé!. a Bomemisw Péter 
Társ/míg 1995-ös programjainak 1.1-
togalollság.1t. 

Olvashlllunk még a különböző ro
v.lIokban az ausltriai magyarság éle
téről. il magyar nyelvu oktatásr61 hírc
ket és egy nyilatkozatol, melyet a bé
csi Bomemisza Társaság és a Magyrtr 
fr6szövctl;ég közösen ldon ki . 

Világlap címen megjelent .~ 
Magyaroh Vildgszőuetségének UJ 
lapja. 

Az c]ső szám beszámol többek 
között a Dél-Afrikában élő ma
gyarok helyzetér6l, a szlovákiai 
magyarságot sújtó törvények tör
ténelmi hátteréről. Beke György 
író Márton Áron erdélyi katoli
kus puspökról emlékezik meg. 
Ezenkívül gazdag kórképet ad a 
lap még a hazai magyarság éle
téről is. A 68 olda lon színes nyo
mással megjclenéí havi folyóirat 
föszerkeszt6je A I/tali Istuán, a 
MVSZ szóv ivője. 
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Könyvesbo/tunk 
aján/ataibó/ 

Unitárius kiadványok 

DAvid Ferenc: RövId útmuttlds 1!!i67 
(Magyarországi UnHárlus Egyház) 

Tdrdk TemAs: Unlt6r1ulok 
(Magyarországi Unnátlus Egyház) 

Dr. Sztsnkóczy Zoltán: 
Szemelvények unlUrlul és subael
elva keresztény Irdsokbó11992-1993 
(Msgyarországl UnHárlus Egyház 
Teológlallnlézel) 

Dr Nylredy Szabolcs: 
1993: A tordai oradggyOié. 425 éves 
/ubll.uma 
(Magyarországi Unitárius Egyház) 

SzabadelvO füzstek ,. 

Kállai Emőd: Érinlsd meg a Jövélll 

SzabadelvO füzetek 2. 

A heiedik napra 
(Kel et· Magyarországi SzabadslvQ 
Protestáns Kőr) 

Képeslapok 

UniMrius dmef 

Halot t aink 

Szávay Tibor 9 t éves 
id, Varga Mózes 86 éves 
Id, Csató András 79 éves 

Jovics Jenő Szvetozárné 
sz, InczetTy Vilma 

83 éves 

FUzesgyarmati halottaink 
1996-ban: 

Makkai Károly 81 éves 

Czakó János 57 éves 

Száva Lajos 58 éves 

Tőkés Mihály 71 éves 

Horváth Imre 61 éves 

Pápai Jánosné 89 éves 

Futó Gyuláné 
sz. Hegedűs Margit 87 éves 

Varsányi István 60 éves 

Isten adjon csendes pihenést 
eltávozott testvéreinknek az 

------------1 anyafbld ölében, lelküknek örök 

Pünkösdi istentiszteletek 
és konfirmáció 

Május 26·án és 27·én, pünkösd 
elsl5 és második napján úrva
esoraosztással egybekötött isten· 
tisztelet lesz 10 órakor a Hl5gyes 
Endre utcai templomban, 11 óra
kor a Nagy Ignác utcai templom
ban és pünkösd első napján Pest· 
szentlőrincen . 

Pünkösd első napján, vasár
nap konfirmáció lesz a N agy Ig· 
náe utcai templomban. A konfir
mációval ifjaink hitükben való 
megerősödésükrlSl tesznek tanú· 
bizonyságot és ezáltal egyhá· 
zunk teljes jogú tagjaivá válnak. 
E meghatóan bensőséges ünnep· 
ségre szeretettel hívjuk és vár· 
juk híveinket. 

üdvösséget, a hátramaradott 
gyászol6knak pedig vígasztalást 

Emlékezés hamvak 
újb611 elhelyezése 

all<almáb6l 
Katolikus - unitárius 

Szentmise 

Lörinc:zy Mózes atyánkfia 1986-
ban hunyt el, akkor az Újközlcmetl5. 
ben helyezték örök nyugalomra. Le
ánya úgy döntött, hogy szU1ei hamvait 
a Teréz városi katolikus plébánia 
templom, új altemplomi urnatemetI5· 
jében helyezi el. Édesanyja Ll5rinczy 
Mózesné katolikus vallású volt. {gy 
közös katolikus·unitárius szertartás 
kcretén betul, a reggeli 9. órás Szent
misén búcsúztatták. el a Urinczy há· __ _ _________ -j zaspán, Gábor alya és Orb6knl 
S~enl-Jvál1)'j Ilona szolgálatával. ápri

Unitárius 
műsorok 

Május 24. péntek , 
Kossuth rádió 13.30 

.. Egy az Iste,," 
unitárius félóra 

12 UNITÁRIUS ÉLET 

lis 26-án. Uirinezy MÓzes testvérünk 
Újszékelyen született. a keresztúri 
unitárius gimnáziumban végezte ta
nulmányait. majd sok viszontagság 
ulán. 1944-ben került Budapestre. 
Egyházunk hűséges tagja, rend. 
szeresen templombajáró hívünk volt . 

Drága emléke legyen örökké ál • 
dOIl! 

Keresztel6k 
Húsvél 'Idon Onnepdn 6r6mteU eseményre 

kerolt lor egyhjIunkban. Az Onnepl. vas'ma. 
pl IstenHu telet,n Bencze M4rtot1 pOspdk 
megkeresztelt. Orbók Attil. é. Or1:lókné 
Szent·lvényll1onl múodkk gyermekét. C ... 
bél. Istln jldidt ké~Ok I gyermek és a csa· 
lid "etére, és kI-Jlinluk, hogy 6gészségben, 
boldogságban n6jOn tOl, az immár négy tagú. 
vii vii" szerető családja kOr'ben. 

-
Egy rendkt.rQl tantos. Ig~U\6rténetl 81em. 

pontból I. kiemelésre méltÓ keresztelésre ka· 
ro~ sor 1996. mércius IO~kdn , a vasámapl ls. 
tenlisztetetei kövelllen - de annak szerves ré· 
$tekén! - . Orbdl<né S18nt'/Y~flyI 110fle pOs· 
~khetyeltes, lelkipásztor a Budepesli Unitárl· 
us Egyházközség lagjai soréba fogadla az 
egyesOli államokbeU Georgia állam Albany vé· 
rosában étO Kermlt Sander. DOROUGH Jr. 
35 éves ogyvédel. 

Májusi számunkban té .... esen jelent 
meg a pc~tsznt1l5rinci kántornl5nk ne· 
ve. Helyesen: Bácskai Ágnes 

Gondozás 
Idősek otthonában még szabad 

férőhelyek betOllhelélk. Tápiógyör· 
gye, dr. Csernusné. 

Telefon: 06·53·383·049 

Lapzárta minden hónap 6·án 
van. A kés6bb beérkezett íráaok· 
kal uerkeszt6ség'Ünk csak a kö· 
vetkez6 hó lapzártiüi tud failal· 
kozni. KérjUk. ezt a beküldendlS 
írásoknál figyelembe venni. 

Laptutajdono$: 
Magyarorlúgl Unlt'rlul Egyhú 

FMzellleszt6: 
B,neu Fr.ntlskl 

Szer1«lnl6bizollsllg: 
IUSlonl Józsel, 

MUSlkelboly., Nyitrai Levente 

Felelős Idadó: 
Heltai G'spir Kft. 

Index: 2S 842 

KésziAI a Cerberus Klt. e zádbM 
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