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VELUNK AZ ISTEN 

. ,.Milldez pedig azért történt, hogy beteljeudjék, 
amil az Or mondott CI próféta által: tme. (I szűz (og(1II méhében, 

fiút szül, akit lmmalluelllek /levetllek, 
- ami azljelellti: Ve/ünll az Js/ell," 

Hamarosan újra itt a Karácsony. Megelevened
nek bennünk mindazok a díszítőelemek, amelyek a 
bibliai történetekben körül ragyogják a betlehemi 
jászolt: a pásztorok, az angyalok kórusa, a csilla
got követő napkeleti bölcsek. Megannyi mesés 
elem. Maga a Gyermek is kü
lönleges körülmények között 
születik. Érkezését is angyal 
jelenti be. 

Legendát olvasunk. A felül e
tes gondolkozás, az átgondolat
lan ítélkezés a legendát nem 
tudja komolyan venni. A mai 
kor embere gyakran úgy véli, 
hogy ami legenda , az azt jelen
ti, hogy nem igaz, üres beszéd, 
jelentés nélküli történet. 

Pedig a legenda egészen 
más. A legenda szó szerint azt 
jelenti, ,jelmagyarázat~. 'llirté
nik valami szokatlan, megdöb
bentő az életben, és a legenda 
mint irodalmi műfaj , ezt a szo
katlan , je lzésszerű eseményt 
magyarázza meg. Nem állít va-
16tl anságot, hanem az igazsá
got egy olyan nyelven mondja 
el , ami más, mint a hétköznapi 
beszéd. 

, 

(Máté, 1, 22·23.) 
mai legendák fogalmaivaL De nem is a mai kor 
szavait kell ke resnünk egy ókori legendában. Nem 
kérhetjük számon a centiméter-gramm-szekun
dum (COS) rendszert az egyszeru palesztinai em
bereken. 

A karácsonyi történet (or
májában legenda, tartalmában 
evangélium. Mi is volt az a jel, 
amit a hagyomány a karácsony 
gyönyörű történeteivel feldí
szítve mondott el? 

A történettudomány illeté
kessége odáig terjed, hogy 
megállapítja: a Názáreti Jézus
ról minden dokumentáló for
rás, mint "Mária fiáról" beszél. 
A faldi apa személyér61 igen 
sok feltételezés hangzott már 
el. 

A Jézus üzenetét megértö 
első keresztények rádöbbentek, 
hogy Mestertiknek nem csupán 
a tanítása, de személye, élete 
és halála is a Mennyei Atya 
üzenete. Az angyal nem csu
pán Józsefnek, de nekik, a hi.vő 
gyulekezeteknek is tudtul adja: 

A legenda ugy születik, hogy 
egy különleges történet önma
gánál többre utal. Jelet, jelzést 
ad valamiről. Amikor ezt át 
élik, felfogják mindazok, akik

Ne féljetek a mendemondától! 
Amit láttok, tapasztaltok az ~s
tentó1 van. Mert Isten elott 
nem a külsőségek számítanak. 
6 a szívek vizsgálója, a gondo
latok tudója. AmbroSio Lorenutt i: Madonna a gy~nnekkd 

A hív6K, akik "nem a látha
tókra néztek hanem a láthatatlanokra" felismer
ték, hogy 1s~n szabadító tettét ~elenti a sze
gény galileai ácsmester élete. Fehsmerték, hogy 
különleges dolog történt, és me~teruk kedves és 
sokat idézett profétájához, Ézsaiáshoz fordultak , 
hogy megértsék őt. Úgy érezték, hogy az Imn~anu
el-prófécia lesz a legal kalmasabb arra, hogy Jelez-

nek közük kell hogy legyen ehhez az eseményhez, 
megszületnek a magyarázatok, a válaszok, az ese
ményben rej lő felhívásra . És amennyire különle
ges az esemény, annyira különlegesek a válaszok. 
A palelta, amelyr61 a legenda színei származnak, 
természetesen az adott kor lehetőségei rendszeré
bó1 adódik . Színei, foga lma i nem egyeznek meg a 

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak! 



ili 

zék, maga az lsten szólalt meg, amiko.r .~ár nem is 
biztos, hogy milyen kbrülmény~k közott, . de. egy 
szegény sorsú kisfiú született,. akitől val.aml .döbbe
netesen újat lanultak Isten mmdent felül muló sze
retetéről . 

J ézus születésével a szabadulás kezdődött el, a 
szabad kapcsolat Isten és em?er kö~ött. A Gyer
mek születése hatalmasan bizonyftja : VELÜNK 
AZ ISTEN! 

Mi is történt ott kétezer évvel ezelőtt Palesztiná
ban? 

lste n szabadító tette egy új teremtésben lett 
nyilvánvaló. J ézus születése - új teremtést jelent. 
A szabadítás - újjáteremtés. Is ten képes volt ebbe 
a fcildi világba valami teljesen újat hozni. A szívek 
belsö, igazi újjáteremtését. 

Az ószbvetségi fogalmakat használó első keresz
tények a teremtés jellegzetességeivel értelmezték 
ezt a vadonatújut. A Szentlélektől való rogantatás 
arra utal , hogy J ézus születésével megszakadt az 
átokvonal Valami egészen uj indult el. Mintha a 
teremtéstörténet megismétlését olvasnánk. A hé
·ber gondolkodástól teljesen idegen a nemzés általi 
teremtés. Az evangéliumokban leírt különleges ro
gantatás nem a Názáreti J ézus "isteni szárma-

zását" akarja bizonyítani. Sokkal inkább ki akarja 
emelni, hogy itt valami egészen különleges, új do
logról van szó. 

Pál apostol is Jézus születését új teremt.ésként 
értelmezi, mikor szenvedélyesen hisz az újjáterem
tett ember l ehetőségeiben . János arról Ir, hogy aki 
nem születik újjá a Lélektoi, nem láthatja meg 
~ sten. orszá~át. Es még az olyan késői hagyomány 
IS, mmt az Iszlám, a Koránban Jézust új teremtés
nek nevezi. 

A Jézusban adott új teremtést ünnepeljük kará
csonykor Testvéreim! 

Engedjük közel a szívünkhöz Isten új teremtésé
nek öI"Ömhfrét! Gondoljunk vissza az elmúlt évekre 
és vegyük számításba: bizony hánys zor tapasztal
tuk meg a Mennyei Atya szeretetét! 

Az evangélium üzenetét így értjük; van terem
tés! Milyen jó tudni, hogy ez az ero a miénk is! 
Megújulhatunk, ú.,ijászülethetünk! Isten megeló1e
gezett, túlá r adó szeretete bennünk is megszülheti 
az igazi, istenképíi embert. 'llirténhet bármi: 

VELÜNK AZ ISTEN! 

Orbókne Szent-Iványi Ilona 

Ó-Esztendő estvéjén 
V:illoz3sl nem szenw:dő. örökkéval6 nagy/wlnlmú lstenl 

Ki egyedül te/jcsztelted ki .1Z Egeket. II Földnek funda
mentumO/ ve/ettél. II TengeIt kiszélesítetted. Iwbjllit l:ílxld 
ll/6 I'etetted, minden vizeknek hat:ÍJT rendelté/ és pllIrlJ1tso
btOOd,,/ megrekesztetted. fJZ Egekel megékesí/etted Nap
pal. Holddal, Tsil/agokkal. hogy Vezbi lennének a munkás 
napnak és:IZ éjsz:lk:ÍJJak: Különbséget lennének II vil6gos
sig és a se/étség között. s lennének jelei bizonyos idóJmek, 
napoknak és esztendőknek. 

Te vagy az az erős lsten, k inek mikor tetszik. megtiltad 
a Nnpol. hogy fd ne keljen . .'I TsiJfngoknt bépetsétded fd
h6kkd. a Földet he/yéM/ kimozdítod, II hegyek oszlopnit 
megrendíled. a népekel elpuszlítod. II nemzetségeket e/fo
gymOO. Az Esztendól részekre osz/ott.~d. részei/ te Újjítod. 
IC :fIdod. te fogymod véghetetlen bóltsességed szerént. 
Mindenek I'Iflloci~ nl5 I'ngyunk velIeN e. kiv:flt az embe
reknél nintsen semmi jJfnnd6s:ig. az embemek élete mint n 
víz, szűntelenill folydogil. folyton és mlljdan adn lészen. 

Dilsóitem.1 le Nel'edet. kinek kezedben I'agyon minden 
h.1I:l/om. hogy még eddig ffl(!gmllr.JSztO/lnd élelemet. eddig 
d töll sokfe/c v:i/tozá.sú Esztendeimnek minden résziben én 
mel/eltem voll:il. most.1ll ezen esztendőnek utols6 est véjé
n: jUlOltdl. dviselhetetlen nyomoroságokl61, testi és Jelki 
w!szeddmeklő/ kegyesen megőrizté/, ellenségeI hnz:ÍJJkm 
/Jem 00/s.1/oud/. döghlJl:iln.1k mérgétő/ megmentet/él. nn
ponkém é/el/e/. illll/nl. bctegségemMI gy6gyítOlfdl szomo
fúsligimMI vigusztll l/dl. hivallJ/OS munk.1imMI segél/eué/. 
vcszedelmes kísélTetektóJ, embereknek Gonosz sz:indékd
/6/ megolw/maztdl és IIZ én buneimén meg /Jem emésztet-
Iéi. . 

Hdldkflf adok lenéked, hogy cngemet Anyaszcntegyhá
wd kebelében IwtO/ldJ, hitt61 1'11/6 sUJk:JdásI6/ 6rizré/. 

2 UNITÁRIUS tLET 

szem beszédedet hlil:idadans:igomén tőlem e/ nem \'elled: 
megvnllom ortzlim piJv/óstivnl. ennyi j6téteményeidre nem 
lellem I'o/na mélt6, mert ezen EsZlendoöcn sokszor Wi/ot
tam meg Felségedet. gondo/.1lnimban, sz6/:Jsaimoon tseJe· 
kedeteimben. indu/.:rtaimmal és érzékenységeimmel. A zén 
.1J:iza.tOSlJl1 könyörgök fJZ Úr Jézus Krisztus :iltal, veckez
tess le:IZ Ó-Esztendőve!. az 6 emkrnek minden ~/ekede
teibo?, halj,1nak meg bűneim, hogy azoknak emlékezete is 
ne marodjon: és mikor ezen Esz/enooMk utols6 éjszak4ján 
lenyugszom. és Szent Felségednek tetszik fdvir.JSztani fJZ 

Új-Esztendőre: megújult erővel megtisztult lelki esmérel
tel, bűneimnek megbolSlil:is:ival engedjed feJvirrndtIsoma /, , 
nz U,. Jézus Klisztus :iltnl. kinek Szem Nevében hallgass 
meg. Ámen. 

A fenti imn az Unit:irius Egyház tizenhlllodik piJspöké
nek. Szentábrahámi Lombárd Mihály: ., Sokfé/e szüksé
geinkhez alkalmazott könyörgések, melyekkel minden 
rendu ember naponkém. mint fJZ idOK és dll.1polOk villoz
nak, minden botránkozás nélkül gyakolvlhtllJ3 mng3t 
az imidkozásb.m "(1826) címet viseló im:lds:lgos könyvé
nek 39-ik könyörgése. 

Az imádságos könyv több kind.ist ért meg, Elóször 
1746-ban keriJh kiadásra. M.isodik kiad.isa 1775-ben 
Bécsben történt. A hmmadik kiadás 1826-ból Villő. E ki
adás Kolozsvárott készült. a Refonnátus Kollégium belúi
vel. Negyedszer, 1902-ben Csifő Salomon adto. ki. átdol
gozta és új imákknl b6vítette. 

A könyv imái a dési egyezségnek (1638) oz egyhd:un 
kényszerített teológiai áll:lspontját tükrözik. 

Kelemen I\lildós 



Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 

l~rt!s Zoltán Svédországban élő ir6 a Mi
atyánkról szóló elmélkedésein ek folytatása. 

Kercs~téllY alnpimAdságunk. Il ~ Iiatyánk. szerkezeté
ben feltűn6en hasonlít II tízparancsoJathoz, keresztény 
erkö!csúnk alaptö]"\'ényéhez. Mindkett6 két részb61 á ll. 
Mindkett6 els6 része arról szól, mit vár el t61ünk lsten H 

maga számára, illetve mit. kérünk mi Istent6l azért, 
hogy elvárását teijesithessük. Mindkett6 második részé
ben az j ut kifejezésre, mit "ár el t61ünk lsten embertár
saink számára. s eszerint mi magunk is mit várhatunk 
el erubertársainktól, illetve mi t kérünk nu saját ma
gunknak. 

akkor sem. ha bemegyek az én "belső" h!\tamba" 6 ott 
mondom e l magamban II Miatyánkot. Az eva" ... ·I· . .. ~ bb' , _..I .... luml sz?"eg n,g~ l O. uítása külön is hllngaulyoztll; ..a mi 
mmdennapl kenyerünk~ az, amit kérek. Hogy ki a7. a mi 
hogy mekkora az a közösség, amelyn<!k tagjaként beszé: 
lek. azt nem fogalmazta meg számomra és helyettem 1\ 

Miatyánk s7.avait ajkunkra adó Mester: rám hagyt.!l 
mekkora kö~össéget vagyok képes II magaménak érezni 
az áhítat percében, amikor az imadság szárnyán isten
hez emelkedem. De hogy megélhetésem, evilági boldogu_ 
lásom, 56t egyáltalán létem nem az én magánügyem 
hanem része: egy közösség ügyének, azt vi lágosan bele~ 
foglalta az BJkunkra adott szö\'egben. 

Tisztázni kell aztán önmagunk eI6tt és önmagunk 
számára , hogy fohászunkba beleérthet6-e valamilyen 

igényszint. Mesterünk gyakran be
szélt a szegénységr6"l. szinte mint 
önmagában való erényről vagy ér
demró1, s a gazdagságrol mint bűn
r6J; úgy keU-e tehát értelmeznünk a 
Miatyánkban jelképesen említett 
ntindennapi kenyeret, mint _ szinte 
jelképesen - a betev6 fa latot? A 
megélhetést, mint egyfaj ta létmi
nimumot? S zavarba kell-e jön
nünk, amikor egy másik imádsá
gunkban, kÖZÖsségi alkalmak során 
még ugyanazon órában, jóked\'et és 
bőséget kérünk I stentől? Én nem hi
szem, hogy zavarba kell jönnünk. 
Nem hiszem, hogy a r..-1 ia tyánk szó
ban forgó mondata, vagy nemzeti 
himnuszunk bó"ség szava megenge
di, vagy éppen előírja a kérés akár
milyen konkrét értelmezését: mind
kettővel csak azt kérhetjük, hogy 
Isten legye eredményessé fizikai Ié
tünkért, megélheléslinkért \·égzett 
munkánkat. 

Szellemében azonban mer6ben 
különbözik a két szent szöveg. Az 
egyik: isteni követelés, hellyel-köz
zel ígéretekkel és fenyegetésekkel 
megtoldv" (.hogy hosszú é)et.ű légy 
II földön", ..nem hagyja az Ur bünte
tés nélkül~). A másik: emberi kö
nyörgés. Az egyik így kezdődik : J n 
az Úr vagyokj_ a másik lényegében 
így: J.e az Ur vagy", megtold\'a 
azzal, hogy egyben ,.mi atyánk" is. 
Az egyikben kifejeződö viszony a 
parancsoló és az engedelmeskedő -
\·agy engedetlen, de meglakoló - vi
s~onya, a másikban kifejeződő vi
szony a hittel, reménnyel, gyermeki 
bizalommal kérő" és a kérés~ feltehe
tően meghallgató viszonya. Az egyik 
vis~ony meghatáro~ó e leme a féle
lem, 1\ másiké a szeretet; az egyiké 
a büntetés, a mási ké a megbocsÁ
tás. Ha emberi fogalmazványnak te
kinten6k mindke~tót, világosan ki
tűnne a l\l.ia~yánk erkölcsi maga
sabbrendűsége. De ez a magasabb
rendűség feltéte lezi a tízparancso
lat, illetve általában \'alami .,onnan 
fentről" kinyilatkoztatott s .,itt 
alant- elfogadott e rkölcsi norma
rendszer létét: anélkül nincs mihez 
képest magasabbrendűnek lennie. 
Teol6gusok ezt val6színüleg így 

A sepsiszentgyörgyi reform~tus 
tcmplomcrod 

Mert, s talán ett a legfontosabb 
tudnunk, az ,.add meg a mi minden
napinkat" kérésével nem mennyből 
hull6 mannát, flirjeket, uánkba re
pulG galambot kérünk. hanem ke
nyere t , amelyet mi magunk kere
sünk meg orcánk verejtékével. Ame
lyet megtermelünk. 

mondanák: Ószövetség nélkül nincs Újszövetség. 
Imádságunk második része tehát, amelynek fohászait 

mostan.lól kezdve pr6bálom értelmezni, a magunk szük
ségleteire vonatkozó kéréseket tartalmaz. Nem terjeszt 
lsten elé hosszú kh'ánságlistát: mindössze négy dolgot 
kér. "Mindennapi kenyerünket add meg nekunk ma~ _ 
ez az első, és ebben végletes tömörséggel benne van min
den, ami testi , anyagi szükségleteinke t illeti fenntartva 
a lO\'ábbi hármat a lelkiek számára. ' 

A kenyér itt nyilvánvalóan jelképes kifejezés, mint 
például a kenyérkeresés szóban, és általában jelenti a 
megélhetést, mint a legtöbb - ha nem éppen mindeni k 
gabonatermeszt.6 nép nyelvében . .I sten, aki életre hívtál 
minket , add meg mindazt, ami szükséges az életünk 
fennuutásahoz." 

Mit kell még értelmezni ezen? 
Nos, el&zór is észre kelJ venni, hogy a kérés többes 

Hám el56 személyben szö\. S ebből az következik, hogy 
nem csupán a magam megélhetéséért fohászkodom 

Nagyjából ugyanazon idöben, amikor Mesterünk a Mi
atyánk szavaira tanított, az akkori \'ilág legnagyobb vá
rosában, Rómában, polgársága jogán ugyancsak kenye
ret kért az istennek nyilvánított lOhatalomtól, a császár
tól, a dologtalanul henyélő nép. 'panem et circenses~. 
követelte hangosan, nemegyszer fenyegetóen, "kenyeret 
és cirkuszi játékokat", megélhetést és u6rakozást ne
kunk, a legy6zöttek hadisarcából, a meghó:dítottak adó
jából, a rabszolgaságra vetettek munktljából. Ez az 
igény is testi és lelki szükségletek kielé~tésérc vonatk~
zolt (ámbár a lacsony lelkek szükségleteire), akár a .MI
atyánk második rés..:e. De kér~ek benr;tel?ket, egy PIIIII
natig töprengjetek e l nzon, milyen ón ásl a tih'olság IIZ 
e rkölcs értékskál~án a fővárosi plebsz üvöltése és n tá
voli provi ncia egyik sarkában egy kis közöuóget okta.t
gató Mester halk szava között.. S itéljétek meg, IllclYlk 
vitte előbbre a világot. 

(Folytaljuk) 
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Szülőhelyem Bözödújfalu 
(5. befejező rész) 

5. Az iskola története 
Az iskolával kapcsolatos e lső adatunk 1795-bó1 

van, amikor a Kőrispatakkal kötött egyezségben 
megemlítik azt, hogy Böz~dúj~aluban a mester 
végzi a tanítást. A következő felJegyzések az 1838· 
ban beindftott esperesi vizsgálószék jegyz6köny
veiben vannak, mely szerint II tanítást a minden
kori lévita végzi úgy a téli , mint a nyári időszak
ban . Az iskola a lévitai lakás egy szobájában nyert 
el helyezést. 1838-tól 1840-ig a lévita Szász István, 
majd 1840-t61 1845-ig Datki J ózsef, mindketten 
lelkiismeretesen végezték tanítói munkájukat. A 
nyári tanítást az adatok szerint mindig kevesebb 
gyennek veszi igénybe a mezőgazdasági munkák 
miatt. Az 1845-ös évben az iskola szünetel tanuló 
hiányában, 1846-tól lé-
vita Czi rják Pál. Az 
1848-49-es forradalmi 
megmozdulások alatt a 
nyári tanítás szünetel, 
de 1850-t61 újra helyre 
áll. 1853-tól lelkészt 
kap a bözödújfalvi egy
házközség is, így a 
tanítást a lelkész ve
szi át, aki lelkiismere
tes munkával jelentős 
eredmé nyeket ér el , 
amit tükröz az is, hogy 
1854-ben úgy a téli, 
mint a nyári tanításon 
20 fiú és lány vett 

• -

1920. július 25-én a kebli tanács határozatot hoz 
iskola létesítésére. A határozat jóváhagyására kér
vényt küldenek fel az Egyházi F6natósághoz, Ez 
év október 24-én megérkezik a jóváhagyás és a 
meghívott tanító Nagy Géza megkezdheti püspöki 
megerősítéssel tanítói munkáját. A következő 
évben a székelyudvarhelyi tanfelügyelőség eltiltja 
Nagy Géza tanítót a tanítás végzését61 hfIségeskü 
le nem tétele miatt, így az egy éve létesült unitári
us iskola felbomlik és megszeTVezésére többet nem 
nyílik IehetBség. Az. unitárius gyennekek ezt köve
tően az állami iskolába járnak. 

6. KJenódiumok 
A oozödújfalvi egyházközség birt()kában levő 

klenódium()k a következők: 
1. Óntál a következő 

felírással : AEDOSMA 
1666. 

2. Ónkancsó: LKF 
felirással. 

3. Kívül ezüstözött, 
belül aranyozott pohár 
a következő feIírással : 
A Bözöduj falvi Unitá
rius Egyháznak az 
1830·ban kimult B-Uj
falvi Kovács Anna em
lékére férje Dobos Jó
zsef 1866. 

részt. A tanítás törés 
nélkul folyik 1859-ig. 
Ismeretlen okok miaU 

Jégbef"Syolt templomok 

4. Pohá r - ötvözet, 
talpán a következő fel
írás olvasható Vifal -
Vikov Ácz Pétr 1662. 

szúnetel a nyári tanítás, a mulasztást a téli taní
tás a latt próbálják pótolni. 1863-ba n találunk elő
sz~r. ~eljegyzést arr~ nézve, hogy ez évben konfir
maclO tartatott. Az Iskolában az unitárius gyerme
kek mellett római katolikusok, reformátusok és ro
mánok is járnak. 

A job? tanulási lehetőségek megteremtése érde
kében UJ padokat és új asztalt helyeznek el és az 
ablakokat is újra üvegeztetik. 1864-ben Pálfi Sán
dor gon~ok önköltségén újra javításokat végez
tek. Az Is.kolások száma is egyre növekedik, ez 
évben .~Ién a 24-et. 1866-tól a gyakori lelkés zválto
zás kovetkeztében kevés gyermek jár iskolába. 
1867·ben felh ívás történt a község bírájához, hogy 
,,24 .ó.ra alatt kényszerítő erővel is állítsák be az it
tem, Iskolát . Az illető tiszteletes pnp úr pedig töre. 
kedJék szorgalmas tanítás által összetartani az is
kolásokat." 

A felhívás ellenére is a következ6 években kevés 
gyennek járt iskolába, szegénységre és jáTVányos 
beteg~gre hivatkozva maradtak távol. 1871.tó1 
adat hiányában nem tudjuk követni az iskola éle
tének alakulását, egészen 1920-ig. 
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5. Ara nyozott pohá r, melyet 1969·ben Rozenc 
Lajos és családja adományozott, Izraelből . 

Terít6k Aranyozott fonallal kivarrt, csipkesze
gővei ellátott két teritő, melyeken a következő fel
irás olvasható: emlékül Sárkány Ilonától 1928. 

Szín es virágokkal kivarrt terítő a következő fel
írással: Rozenc Lajos és családja Izraelb61, 1970. 

7. Lelkészek, gondnokok névjegyzéke 
a) Lelkészek: 
Datki J ózsef lévita 
Czitják Pál lévita 
ü rmösi Sándor 
László Antal 
Ürmösi Ábrahám 

Nagy Mózes 
Geréb Sándor 
Péter Sándor 
Lőrinczi Dé nes 
Szász András 

Sófalvi Domokos 

1838-1845 
1846-1852 
1853-1855 
1856-1859 
1860 - beszolgál 
Körispatakról 
1861- 1866 
1867- 1871 

? - 1899 
1903-1912 
1913-1919 - beszolgál 
Kőrispatakról 

1919- 1922 - idem 



Mózes Mihály 1923- 1924 - beszolgá1 Kovács Elek 1853-1855 
Borosdr61 Ács Mózes 1856-1859 Pálfi Árpá d 1924- 1940 - beszolgál 

Egyházközségi gondnokok: Kőrispatakró l 

Nemes Dénes 1941 Fülöp István 1860- 1863 
Péterfi Mihály 1941 Andrási Mózes 1864- 1571 
Id. Péter Ödön 1941- 1945 Pátfi Zsigmond 1897- 1904 
Ifj. Péter Ödön 1945-1949 Szombatfalvi József 1904-1912 
Id. Péte r Ödön 1949- 1957 Ifj. Pálfi Sándor 1913-1914 
Ádám Dénes 1958- 1959 Id. PáHi Sándor 1915- 1916 
Simén J ózsef 1960- 1962 Pálfi Zsigmond 1917 
Ifj. Szász Dénes 1962-1964 - beszolgá1 1918-1919 - betöltetlen 

Bözödr61 lelkész végzi a gondnoId 
Kovács Domokos 1965-1971 teend6ket. 

Péter Ödön 1971- 1972 - beszolgál Domokos Sándor 1919-1925 
Ravábó! Nagy Géza 1925-1941 

Kovács István 1973-1976 - beszolgál Sükösd József 1941- 1954 
Bözödró1 Id. Jenei György 1954-1960 

Máthé Sándor 1976-1977 Sükösd Dénes 1961- 1963 
Kászoni József 1977- 1980 Szombatfalvi József 1964-1966 
Andorkó Ferenc 1980- 1990 Kovács Pál 1966- 1967 
b) Gond1!Okok: 

, 
Acs Dénes 1967- 1978 

Geréb J ózsef 1838 Kovács Pál 1978-1983 
Kovács Lajos 1838-1844 Id. Szombatfalvi József 1983- 1989 
PáHi Sándor 1845- 1849 (Vége) 
Kovács Sándor 1850-1852 Szombatfalvi Józse( 

Százhúsz éve született Ady Endre 

A nagyranőtt Krisztusok 
Es6 után a buja gombák 
~ mint Florencban a májusi virágok, 
Ugy születnek szent. garmadával 
Mostanában az új és új világok. 

A Bibliának van egy világa 
Milyen lassu, tétova kézzel készült 
S ma egy-egy új világ mily készen 
Ugrik ki terhes, tüzes emberészbül. 

Betlehem híres csillagának 
Híre maradt csak. se hamva, sem üszke, 
De ezernyi fényes csillagra 
Az ember-agy lobogóját kitűzte. 

Az Élet egy elgondolása, 
Egy dal, melyt6l egy csúf óránk megszépült, 
1eremtés volt a lelkeinkben, 
Ujra.újra egy-egy új vHág épült . 

Repülő, lánnás gépmadárnak 
lstenkisérW, bátar, büszke szárnya 
Vallja: Emberé a teremtés 
S lsten csak egy megócskult koronája. 

S mert halhatunk bármelyik percben 
S célunk mégis az örökkévalóság, 
Minden igaz ember ezért h6s 
S az emberszívben van a legtöbb j6ság. 

Tömjénbűzös, gaz korszakokban, 
Mikor öltek, raboltak Krisztus-hitben: 
Akkor is az Emberben marnut meg 
Egyedül és legtisztábban az lsten. 

• 

S az emberszívben mind tisztábbak, 
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok 
S miket teremt a vágyó ember, 
Egyre szebbek az új és új világok. 
Egyre erosebb a nagy Szándék, 
Hogy az Istent ne szavakban vitassák, 
De adassék meg az Embernek 
Itt a fóldön minden szépség, igazság. 
Egyre Wbben hisszük és valljuk; 
Kenyér jár nekünk a ránk-dobált k6ért 
S nem-magunkért mind Wbben küzdünk: 
A leendó'kért. az ékes JÖv6ért. 
Érezzük növekv61elkünkben 
A Lehetetlent legyőz6 hatalmat 
S hogy egykor eggyé egyesülnek 
Az új világok, az új birodalmak. 

Egy lesz majd millió világból, . 
De ez az egy minden örömmel teljes 
S ez a szegény Siralom.Wlgye 
Mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz. 

Kik most élünk, mink is örüljünk,. . 
Bár utódinknak (og Mennyország Jutru, 
Ez a miénk sziveink által, . 
Bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki. 

• 
Karácsony van, Krisztusok járna~ , 
Nagy hadakban és nagyran6tt Krisztusok, 
Zengjen a dalod, szent Fo~rongá~ 
S te nagy Egy-Világ. zengJen a hImnuszod. 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Simén Domokos (1836-1878) 

Sinlén Domokos a 19. század teológus írójaként vált 
ismertté. Tarcsafalván, Ud\'arhely vármegyében szüle
tett 1836. július 30-án. Apja J ános (1807-1878) el6bb 
Nyáráds?.cntlászlón taníté, majd Bordoson, Tarcsafalván 
és SiménfalvAn volt lelkész. Anyja Istvánli Lidia (1806-
1907), aki egy hosszú élet után 101 éves korában halt 

meg. 
Elemi iskolai tanulmányait Tarcsafalván kezdte. I~t 

tanítója Márkos Mózes volt. Az elemi iskola többi, v,ala
mint a középiskola I-V. osztályát. Székelykereszturon 
járta. A szabadságharc alatt otthon, Tarcsafalv.án tartóz
kodott, majd a szabadságharc leverése után vlss~ame~t 
Széketykeresztúrra, ahol 1854-ben végezte el a gimnáZI
um V. osztályát. 1854 őszétől Ko19zsvárott tanult Szé
kely Mózes, Kriza János, Berde Aran, Mikó Lőrinc és 
Marosi Gergely keze alatt. Érettségi után az akkor két
éves Teológiai Szemináriumba iratkozott be és mint köz
tanító görögöt, sd.mtant és mértan~ tanított. Sza
bad idejében angolul tanult. Lakása Ürmössy Sámuel 
ügyvédnél volt, kinek fi ai mellett neveMi állás t töltött 
be. A teológián két dolog vált vérévé: a pedantéria és a 

. racionalizmus. 1860. szeptember 19-én Londonba indult. 
Ezen ösztöndíj Paget Jánof közbenjárására, majd Fe
rencz Jóuef és Buzogány Aran munkássága révén jött 
létre, s lehetövé tette, hogy két magyar unitárius teoló
gus 50-SO fontsterling ösztöndíijal Londonban tanuljon. 
Ezen ösztöndíj egyikével indult Simén Londonba. Bor
bély Istvántól tudjuk" hogy Simén idejében az angol te
ológia 6 éves volt. M.ivel ennek 3 éve a mi akkori közép
iskoláink VI.-VIII. osztályának felelt meg, Simén a felső 
tagozaton kezdte meg tanulmányait, ahol a papnevelés 
az abszolút idealilmus szellemében folyt, és teológiai jel
legét a véleménynyilvánítás és a kritika teljes szabadsá
ga jelentette. Tanárai, teológiai érdeklődésének megala
pozói, Martineau Jakab, Martineau Russel és Tayler 
Jakab voltak. 

Simén 1862. május 24-én indult haza Londonból, ahol 
nemcsak tanul~, hanem diplomáciai szolgálatot is vég
zett. Ugyanis tájékoztatta az angolokat az erdélyi Uni
tárius Egyház helyzetéről és kipuhatolta azok kívánsá
gait. A tanítás közötti szünetekben felkereste Anglia ne
vezetes városait. Hazafelé jövet Heidelbergben, útját 
megszakltva, a híres exegétát (bibliai slövegmagyará
zót), Hitzig Perdinándot hallgatta. 

Itthon Simént a székelykeresztúri iskola tanári állása 
várta. Ennek elfoglalása után - tanulmányai befejezése 
végett - egy évi szabadságot kapott. Ezen idő alatt Ko
lozsvárott képezte magát és ismét Ünnössy Sámuel fiait 
tanította. 

1863-ban, amikor meghalt a székelykereszturi iskola 
igazgatója, Koronka József, helyébe igazgatónak Simént 
választották meg, aki, mint igazgató-tanár 3 évet töltött 
itt. 1866-ban állást cserélt a Kolozsvárról Székely ke
~sztúrra vágy6 Marosi Gergellyel és a kolozsvári kollé
gIUmban n10zófiát és a teológián a bibliai tárgyakat ok
tatta. Ugyanakor végzett papi teendőket is és az iskolai 
könyvtár idc~gle~es .könyvtárosaként is szerepelt. 1869-
ben - hogy több Ideje legyen a teológiával foglalkozni -
lelkészi áll!\sár61 lemondott. Utódja Uzoni Gábor lett. 
Le.lkéazi .működésének kimagasló eseménye az 1868-ik 
éVi tordai, 300 éves emlékünnep volt, ahol Simén ünnepi 
szónokként ./I. pap az evangélium oltalmllz6ja~ témakör
ben mondon nagyhatású beszédet. . 

Vári Albert au írta? hogy Símént Kolozsvárra jövete
lekor nem nagy rokonszenvvci fogadták . A tanulók nem 
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tudták, hogy miért cserélt a köztiszteletben álló Marosi 
Gergellyel, de tudásával, modorával hamar maga meJlé 
állította a tanulóiljúságot. 

Váritóltudjuk, hogy Simén Kolozsvárra kerulésekor a 
felvilágosodás kora id6szeruvé tette az egyházi élet m~g
reformálását . Ennek el6mozdítása érdekében a Protes
táns Egyházi és Iskolai Lapban3 Wéber Samu, F'erencz 
József, Kovács Albert és Ballagi Mór aláírásával egy fel
hívás jelent meg, melyhez Simén is csatlakozott. E felhí
vás eredményezte a Pesten, 1871. október 4-én alakult 
Reform Egyletet. Már az Egylet nevét illet6en heves vita 
alak~lt ki. Mivel a ".reform" szót némelyek túlságosan li
beráhsnak tartották, az Egylet a .,Magyarországi Protes
tárUI Egylet~ nevet vette fól. Ennek müködését - unitári
us irányzatáért - hevesen támadta Révész Imre debre
ceni református püspök és 'l'recska ~os evangélikus 
lelkész. Az Egylet 1883-ig müködött, 1890-ben pedig fel
oszlott. Vári szerint az irigység és a féltékenység semmi
sítette meg. 

J873-ban Simén I·észt vett az amerikai, angol és ma
gyar unitáriusok budapesti találkozóján. Tagja volt a 
vendégeket fogadó bizottságnak. A hajóállomáson üd
vözlőbeszédet, a gyűlésen imát és az ebédnél pohárkö
szöntőt mondott.4 

1874-t6I F'erencz J ózseffel, 1876-tól Péterfi Dénes mel
lett részt vett a Keresztény Magvető szerkesztésében. A 
folyóiratban közleményei jelentek meg. 

1876-ban megn6sült. Feleségül vette Ürmössy Sámuel 
nagymüvc1tségű özvegyét, aki még ugyanabban az 
évben elhalálozott. 

Mielőtt Simén irodalmi működésél. tárgyalnánk, -
Vári alapján5 hadd mondjam el, hogy a vallás már a 19. 
század elején válságba került. Ennek oka dogmai kötött
sége és a lélekből előtörő szabadságvágy volt. A német, 
holland és svájci reformátorok, a válságból kivezető utat 
a vallás és az ember, a hit és a tudás megzavart Ö55Z

hangjának helyreállításában látták. Új hittankönyvek
kel igyekeztek nem csak a vallásnak, de az ,.e lavult" ke
resztény tanoknak is új tartalmat adni. Az emberek 
kezdték belátni, hogy a vallás nem kizárólag a múlt ha
gyományainak elfogadásában áll, és ha valaki vallásos 
akar maradni, nem kell lemondania a józan ész igényé
r6l. Tudatosult a folyton tökéletesedő embernek II vallás
sal való egyiltthaladási igénye. Ennek az igénynek a ki
elégítését a teológia úgynevezett ..modern" irányzata 
vállalta, s az ember és a vallás kibékítésével tett. nagy 
szolgálatot. 

Simén ezen űj reformátori törekvésnek vált unitárius 
szószólójává. Megítélése szerint az unitarizmus, mint a 
kerenténység legkifejlódöttebb alakja, nem merülhet ki 
bizonyos tanok elfogadásában, hanem utat kell hogy 
szabjon az egy Isten után vágyódó léleknek. lu unitariz
mus szerinte nem lehet megállapított tantétel, hanem 
hit, munka, törekvés, lelkesedés, az isteni igazságok ál
landó keresése kell hogy legyen. Amint hangoztatta, az 
unitarizmus a jövő fejlődésének jelzi irányát. A hagyo
mányos teol6giAval szemben negat.[vum, mert tagadja 
annak észbibliaSlerűségét. Azonban a hívdkre nézve po
zitívum mert nem csak hirdeti, de ki is elégíti a vallásos 
szükség'letet. Simén megállapítása szerint mindenki 
unitárius, aki a kcresztény igazságokat a józan ész és a 
lelkiismeret SZ1\va szcrint fogja ról. A teológiát egyenran
glinak tekintette II többi tudománnyal. Teológiai állAs
foglalását munkái tükrözték. 

--------------~~------.. -



Vári Albert Siménnel roglalkoz6 tanulmánya' munká
inak hármas felosztásárol sz6lt: bibliai, dogmatikai és 
vitairlltai Illapján. Simén munkái - állapította meg Vári 
- szigorúan rendszeresek és éreztették határozott uni
tárius voltukat. Minden mondatával mondott valamit. 
Óvakodott a frázisoktól, a homálytól és mindattól, ami 
kétértelműséget támaszthatott. Minden dolgozatának 
volt gerince és minden gondolatmenete figyelemmel volt 
kísérhet6". 

F6 munkája, amely elóbb II Protestáns Thdományos 
Szemlében jelent meg (1871), majd a következ6 évben 
könyv alakban is, "A szentháromság eredetének és kifej
lódésének története~ cimet viselte. A könyvet Simén 
azért írta, hogy történelmi és kritikai alapon mutassa ki 
a dogma téves voltát. A könyv jelent6ségét emelte, hogy 
az unitárius teol6giai irodalomnak egyetlen ilyen tárgyú 
részletes terméke volt. E teljességre törekvö könyv a 
szentháromság történetét 12 fejezetre osztva, igen sokol
dahian és népszerű formában adta elő". A munka széles 
körű méltánylást váltott ki. fgy pl. Szilágyi Ferenc a Bu
dapesti Közlönyben "tudományos készültséggel írt egy
házWrténei monográfiaként~ értékelte. 

Második nagyobb lélekzeW munkája ,.Az evangéliumi 
csudák~ címen jelent meg 1875-ben. A könyv négy részre 
osztva foglalkozott a csodák fogalmával és a fogalom Wr
ténetével, a csodák megfejtésével, a bibliai könyvekben 
leírt csodák keletkezésével és az .egyes csodák magyará
zatával. Simén a csodákat olyan rendkívüli események
nek mondta, melyek ellenkeznek a természet rendjével. 
Bármely egyházra nézve - szerinte az a legnagyobb tra
gédia, ha az figyelmen kívül hagyja a tudomány megál
lapítását. Sürgösen szükségesnek tartotta azoknak a 
megnyilatkozásoknak a fólszámolását, amelyek ugy a 
kijelentést, mint az isteni gondviselést a csodákban mu
tatják be. Nagy Lajos tanár ugy ítélte meg, hogy Dávid 
Ferencen és Enyedi Györgyön kívül nem volt senki, aki 
az unitárius hitelveket ilyen alapos tudományos fólké
szültséggel és meggyő"ző er6vel védte volna, mint ö. Bal
lagi a csodákról szólva magasztalólag mondta, hogy ihle
tettebb hangon és emelkedettebb lélekkel Platon óta 
alig írtak. 

Simén még székelykereszturi tanár korában ír~ egy 
~Ó- és újszövetségi történetek~ című tankönyvet, mely
ben a bibliai történeteket kérdés-felelet alakjában dol
gozta fól. 

Kisebb teol6giai témáju munkái vagy önálló füzet
ként, vagy a Keresztény Magvetőben , az Egyházi Re
formban, a Kolozsvári Köz1önyhen jelentek meg, de sok 
munkája maradt kéziratban. 

Nagy Lajossal kiadta a .Nagyváradi disputatio~-t. 
FordítoU Channingtól és Tallin Henriktö1. 

Si~én tervei közé tartozott - a tiszta unitárius h' tel-
vek Igazolása végett - a Biblia lefordftása l . ' 
dogmák é 'tá . , va amint 8 s 8z uru nus eszmék történetének megírása. 

Gál Kelemen jegyezte ról Siménrő1 1 hogy 1800 kö 
számlál.6, rendkívül érték?s könYVLArral rendelkeie~~ 
Könyvelt végrendelete 3-Ik pontja szerint kikötéssel 
hagyta ürrnössy Gyulára, hogy annak unitárius tár 
~tszéböl egyetlen darabot sem adhat vagy ajándékoz~ 

Sirnén nem volt er6"s szervezetü ember, gyomorbeteg_ 
ségét több alkalommal gy6gyította a korondi fUrdőn d 
tüdóbetegsége 1878. ueptember 906n végzett vele. S~p: 
tember ll-én temették Derzsi J 6zsef kolozsvári lelké 
és Nain:' Lajos lelkésztanár kÖzremGködésével. Gál Kel~~ 
me~ Slmén temetéséről írva megállapította, hogy a 
NYlk6.völgye 100 éve nem látou annyi embert egybese. 
regleru. 

1888:ban a Gagy és. a Nyik6menti unitárius papi ön
képzökor ernlékkövel Jelölte meg sirját. A megnyitó be
szédet Né.meth István siménfalvi lelkész mondta. Boros 
Gy~rgy .. SImén életutját is~ertette, Szentkirályi Árpád 
kön felugyel6 gondnok pedig az ünnepély zár6beszédét 
tartotta. 

~im~n Domo~os egyike volt az öná1l6ságra törekvO:, az 
urutanzmust tlsztán kifejező teol6gusnak.8 Rokonszen
ves megjelenésű , haladó álláspontu és gondOlkozású 
ember volt, elvi engedményt nem ismerő racionalista a 
pedánsságig pontos és rendszcret6 ember. Saját korá~k 
volt teol6gusa, ki megértette a kor figyelmeztetését és 
követte kívánalmait. Vallotta, hogy a jelent csak az ért
heti meg, aki ismeri a multat. Nem bízta magát az em
lékekre, inkább mindent leírt. 

Siménnek köszönhető", hogy az unitárius hitelveket 
többen hiszik és vallják, mint amennyi ruvet számlál 
egyháza. Neve uj fejezetet nyitott az unitárius történe-

• 
lemben. Alláspontja a jövö fejlödését - a ma utját - jelöl-
te ki. 

Kelemen Miklós 

l .,simén Domokos és kora~ Keresztény Magvet6. 1926. 
2 .5imén Domokos~ Keresztény Magvet61912. 4. 5. rtizet. 
3 .1870. 39. 43,44. sz'-
-I Hajós-Buzogány Keresztény Magvet6. 1873. 3. finet 262. old. 
6 Keresztény Magveló". 1912. 4. 5. mzet. 
6 .,simén Domokos és kora~ Keresuény Magvet6. 1926. 
1 ..A kolozsvári unitáriusok, a kollégium t.örténcte~ 1935. II. k. 
568." old. 
a Kovács Lajos: .Unitáriusok a közm(lvelódés uolgálatában" 
Keresztény Magvet6. 1929. 3. ftizeL 

A székely népismeret nagy halottja: Molnár István 
2, befejező rész 

Molnár Istvánt, mint etnográfust tartja számon a tu
dománY08ság, pedig tudományos tevékenysége, b')'Újt6-, 
kutató· és feldolgoz6 munkája sokkal gazdagabb, széle
sebb körei, minthOb'Y az etnográfia, ne is mondjuk, hogy 
a tárgyi néprajz, azaz az anyagi kultura vizsgálat.Ara 
szoritkozott volna. A magunk részér61leginkább ugy ha
tároznánk meg tudományos tevékenységét, hogy az a 
legSZélesebb körben értelmezett komplex helytörténetre, 
a komplex helyt.órl.énet kutatására és feldolgozására vo
natkozott. Még azt is hozzátehetnénk ehhez a meghatá
rozáshoz, hogy jó llluzeol6gushoz illően komplex hely tör-

téneti kutatásainak és reldolgozásainak a lehető legszo
rosabb volt a kapcsolata a tárgyi valósággal, a tárgyak 
konkrét val6ságával, az anyaggal, a technológiával. 
Nem kalandozott el ismeretlen, még senki által be ne~ 
járt, ködös területekre, nem épített elméleteket, nem v~
tázott a látásmód a felfogás szubjektivitásával, egyedul 
a l.árgy, a tárgy a~yaga, készítési módja, runkciója, ~r
ténete, a használatához fűződő, nyomon követhető", t?r
ténetileg igazolható folkJórelenlck érdekelték. Ma legin
kább azt mondhatnánk el rola, hogy a tórtéllf~tj Iléprq;z 
hi\le \lolt. Mint komplex hely történész, behatóan tudott 

UN ITÁRIUS ÉLET 7 



t.l\ji. és történeti egységben roglalkmmi a geológia, a nÓra 
és a rllunll , IIZ éghAjlati ~SWny~~, II régéSl~t, II műve~&. 
déstörténet (benne a muvésuttörténet" lU lrodalomtör· 
ténet, a műemlék védelem, a társadfl:lml ~eghatárowtt. 
sá iskolaWrténet stb.), a néprt\Jz (minden ágának: 
tá~g;znéprAjz. rolklór, társlldalomnéprAjz, népművészet 
stb,) területeivel. 

Széles körű érdeklődésére, kutató·gyűjt6munkájára s 
ben tudományos tevékenységének a múzeumhoz, a 

e8Jzeumi gyűjtés hez való rendkívül er6s köt6désére pél· 
~ának a székelykeresztúri múzeumban lévő két ~II. 
századi versgyűjtemény históriáját hozzuk,RU, IgaZl,egy· 
személyes múzeum volt az övé. Ahogy azt Jól mutatja az 
a beveutS is, amelyet Kocziány László frt a Szék~lyke. 
resztúri Múzeumba ,.bekerült" két XVIII. századi .~ne. 
keskönyv szemelvényes közlése elé: .A két énekeskonr. 
a felszabadulásunk után szervezett s~ékelykere~ztun 
rIIjoni múzeum tulajdonában van. A muzeum kéziratos 
anyagának gyüjtése 1947.tő11953-ig.tartott, Molnár Ist· 
vAn igazgató vezetésével ... Bathó Mihály énekeskönY':e 
a múzeum adatai szerint Homoródszentpálról, a ma IS 

ott élő Bathó-családtól került a múzeum birtokáb~." 
Vagyis Molnár István gyűjtötte és felismerve értékét, je

lent6ségét gondoskodott r6la, hogy felhfvja rá a ná!ánál 
iltetékesebOOk figyelmét, például esetünkben Klamczay 
TIborét. De folytassuk megkezdett idézetünket és lássuk 
hogyan és honnan került a másik, a Czombó MÓzes éne· 
keskönyve a székelykeresztúri múzeumba. Érdekes, 
hogy bár az irodalomtörténészek, maga Kocziány is ezt 
tartja az értékesebbnek, az egész XVI II. századi verses· 
könyvek egyik leggazdagabbjának, a kötet nlúuumba 
kerülésének körülményeiról nagyon röviden és nagyon 
keveset szól: .A második verseskönyv a ezombő Mózes 
Énekeskönyve nevet viseli. A nyik6menti Kadács köz· 
ségb6l került a múzeumba." Nyilván ugyancsak Molnár 
István gyűjtése révén, 

Mindkét énekeskönyvnek nagy irodalomtörténeti és 
muvel&léstörténeti jelent6sége van, ekként foglalkoztak 
velük irodalomtörténészeink is. Stoll Béla tud még egy 
másik neves, ugyancsak a székelykereszlúri mÚl.cum
ban 6n..ött énekeskönyvró1, Bathó István énekeskönyvé· 
ro1 is. Ezeknek a verseskönyveknek a lehető legszoro
sabb kapcsolata van a székelykeresztúri unitárius isko
lával, a XVIII. századvégi székelykeresztúri diákélettel. 
Erre vall egy 1767- 1769-ben keletkezett, a marosvásár
helyi Teleki Könyvtárban órzött Székelykeresztúri pas
sionalis is, amiről Stoll Béla annyit jegyzett meg, hogy: 
.székelykeresztúrTÓI került a marosvásárhelyi Teleki 
Könyvtárba," 

Mint helytörténész, történész·etnográfus környezete, 
a székelység, a székely falvak, városok történetével, 
népéletével, művel6déstörténeti kérdéseive! foglalko
zott . Széles körű ismerett.sége - ami nagymértékben ta· 
nársága idejéb6l származott _ révén sokkal könnyebben 
és eredményesebben tudott gyűjteni, mint sok más gyűj. 
tő-kutató, 'I'udományos munkásságát legÖ5srefogottab. 
ban a Néprajzi Lexikonban jellemezték: .szűkebb kuta. 
tá!i területe a gauiAlkodás ágazatai, a népi ipar· és nép· 
muvészet kérdései a Székelyföldön." 

NagyszerCi, eredeti gyűjtéseken megfigyeléseken ala. 
puM cikkeket, apró tanulmány~kat írt például már 
193?ben a széke~yudvarhelyi Székelység dma újságba 
a didergésról, majd 1939-ben a szentgericei húsvéti szo. 
kásokról. 1947-ben aMiscellanea Ethnographicaban 
Cunda Béla kolozsvári foly6iratában három közlemény~ 
ben számolt be a Hargita nyugati részének gyűjWget6 
gaui'lk,odé.s'TÓI, a csertörésr61: a bükkmakk törés
és olSjraCllar'sTÓI. Az Erdélyi Múzeumban jelent 
meg ugyan.e:u;n évben rövid, de sokatmondó tanulmánya 
a Bzentgencel sarlÓkésútésról. 1955-ben, az akkor még 
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sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeumnak neverett, 
egykori Székely Nemzeti Múzeum Évkönyvében két ta· 
nulmánnyal is jelentke7.ett, lu egyik az Iv6-patak kör· 
nyéki népi vadfogási módokr6l sz6lt, a másik pedig a 
gyalakutai tavasú ~lIOrg6 újítást" ismertette. A Népraj· 
zi Közlemények 1957-ben közölte egyik rövid tanulmá· 
nyát a középnyárádmenti kacorr61. 1958·ban pedig az 
egyik legWbbet idézett tanulmányát adta közre a szé· 
kely lakodalmak jelképes süteményéról, a prémesról. 
Ugyancsak a Néprajzi Közlemények közölte 1962-OOn, 
az egyik legnagyobb tanulmányát a tordafalvi zászl6s 
hajnaloz6-öntöz6 húsvéti népi játékról. 

A sepsiszentgyörgyi Tartományi MÚ1.cummal, személy 
szerint pedig Székely Zoltán régész.igazgatóval val6 jó, 
baráti viszony, termékeny kapcsolat tette Számára lehe· 
t6vé, hogy a nagyhírű múzeum évkönyvében, az Aluta· 
ban sorozatban közölje tanulmányait, 1969·ben jelent 
meg az Aluta els6 kötetében Szita· és rostakéreg készí· 
tések KÖTÖSÖn címG munkája és a Faforgácskalap kötése 
a Kovászna megyei Körösön (Újabb keletű ralusi kis· 
mesterség), ugyancsak a körösi népéletb61 merítS dolgo
zata. Az Aluta 1971. évi kötetében pedig A k5 feldolgozá· 
sa Kézdipolyánban. Kovászna megye - dmG tanulmá· 
nya jelent meg. A továbbiakban sem lett hűtlen az Alu
tához; az 1974-1975. évi kötetben, ami 1976-ban jelent. 
meg, adta közre a Népi vadfogás a Borszéki·medencében 
című tanulmányát. A következő VIII· IX. , 1976-77. évi 
kötetében pedig - ami 1978-ban jelen~ meg - az Adalé· 
kok Udvarhelyszék XIX. század eleji népi gyógyászatá· 
nak ismeretéhez című adatgyűjteménye látott napvilá· 
goto Az Aluta X-XI. kötete (1978-1979) A csernátonyi kö· 
leshánWló malom dOlG tanulmányát publikálta. 

Nem az Aluta közölte, tehát nem azért, hanem ezért 
ke ll itt megemlítenünk egyik, az Acta Hargitensia első 
számában, 198D·ban megjelent tanulmányát, mert tár· 
gyát wkintve idekívánkozik: Népi vadfogási módok a 
Görgényi-hegység déli övezetében dmú munkáját. 

A Népismereti Dolgozatok 1976-ban mutatta be szép 
cikkét a köröspataki szalmafonásr61. Ugyancsak a Nép· 
ismereti Dolgozatokban látott napvilágot anyárádmenti 
szolgák és szolgálók XIX. század eleji bérér61 szóló mun· 
kája. Molnár István sokat roglalkozott a tavaszi ünnep· 
kör szokásaival. Sok kis, ebben a tárgykörben írt cikké
nek, dolgozatá nak és hatalmas gyűjtési anyagának, job
ban mondva gyűjtött anyaga egy részének az összegezé· 
seként 1994·OOn jelentette meg A tavaszi ünnepkör szo
kásai az erdélyi unitáriusoknál dmű tanulmányát . 

Molnár István a képzőművészet iránt is rogékony volt. 
Nemcsak a gimnázium művésztanáraival (Nagy Lajos, 
Márkos András stb.) tartott állandó kapcsolatot, hanem 
például a firtoSváraljai , Gyulára szakadt J6zsef Dezw 
rest6mGvész·rajztanárral is. Nem is szólva a gimnázium 
egykori tanulójár61, a kevéssel ezelőtt elhunyt Szécsi 
András fest6mavészről. 

A népművészet iránti érdeklődése és fogékonysága 
természetes vol t . Fiával, az ugyancsak a székelykeresz· 
túri múzeumban dolgoz6 Kálmánnal írta·állította össze 
Sóvidéki kereszt.szemesek című albumát 1971-ben. 
Csontkarcolatok dmű albuma pedig 1975-ben jelent 
meg. Mindkét albuma nagy elismerésben részesült, az 
elw t Halász Péter, a másodikat Cunda Béla ismertette 
az Ethnographiaban. 

Végezetre Molnár István múzeumhoz köt&hf tevé· 
kenységének egyik érdekes és értékes rAjtájáról. szer· 
keszt6i tevékenységéről ejtünk szót. Mégpedig az 1971-
ben szerkesztett, de csak 1974-ben megjelent A Székely· 
keresztúri Múzeum EmlékkÖnyvé·r61 van n6. A nagy· 
szabású kiadványnak van egy számunkra különösen so
katmondó aldme iB: ,A Székelykeresztúri Müzeum 25. 
évfordulója ünnepi tudományos ülésszakán elhangzott 



tanulmá nyok és közlemények 1971 októberében.~ Az 
Emlékkönyvet nem maga jegyezte egyedü l, mint szer~ 
keszt6, hanem Nicolae Bucur·ral egyűtL CsíkszeredAn 
jele nt meg 460 oldalon. Sajnos, bá r az a .vidéki techno
lógia, tipográfiai kivi te lezés· , amivel ennél az Emlék
könyvnél is találkozhatunk, önálló, külön érdem; a 
gyenge tipográfia, a naiv. egy helyben topogó ruális 
nyomdászat, a nyomdásza t .semmiféle megnyilvá nulása 
közben .sem tudot t fe1n5ni a tartalomhoz. Molnár Istvá n 
természetesen nemcsak szerkeszte tte e zt az emlé kköny
vet , hanem írt is belé. Ebben az emlékkönyvben a dta 
közre egyik legjobba n sikerült tanulmányát : A hazai 
zsindelyfaragás térbeli· id6beli alakulásának, egykori és 
mai terme lési ~átosságainak néhány vonása eimüt. 
Molnár ezt, az Emlékkönyv adta lehetőséget használta 
fel arra is, hogy egy rövidebb bevezető cikkben összefog
lalja a székelykeres ztúri múzeum történeténe k els6 hu
szonöt évét . Ezt az Emlékkönyvet is Gunda Béla ismer
tette az Ethnographia 1977. évfolyamába n. 

Áttekintve él etművén, azt ke ll megálla pftanunk, hogy 
tevékenysége középpontjába n a muzeológia, elsóre nd
ben a néprajzi muzeológia á llt . Ilyen irányú ki te rjedt 
munkássága koronája a székelykeresztúri múzeum 
megalapítása, megszervezése; követke zetes és kitartó, 
nem különben eredmé nyes fej lesztése volt. tgy emlékez
tünk meg róla hatvanéves korá ban, 1972-ben is. Már 
akkor is hangsúlyozta, hogy helytörténe ti -né prajzi gyűj
téseinek, kutatásainak esak kis hányadát t udta feldol
gozni és a meglehetősen szűkös publikációs lehetőségek 
közepette megjelentetni . Molná r Istvá n is a zok közé az 

egész életükben aktiv és e redményes kuta'" ~ .. II ·,,, ká ,. ....,..w .. J ... mun· 
.t v. gz6 t~dósaJnk közé tartozik, akik nagy, esetenként 

?násl, és nundenképpen relbecsülhetetlenül értékes kéz. 
Iraloa anyagot ha~k h!\tra maguk után. Az erdélyi et.
nográfi a, rnuzeolÓgla első'rendO: , megtisztel6 feladata 
hogy t.:t0lnár István hagyatékát megmentse, reldolgoz:r.a: 
és a mit csak lehetséges be161e, megjelentesse. Tudjuk 
bogy felké résre sokat foglalkozott egy olyan életmG: 
kötet öss~eállításával , l1l:int amilyen a Tarisznyás Már_ 
toné, és több más erdélYI etnográfusé is volt. A sors sre. 
rencsétlen a lakulása rolytán azonban ennek a 
könyvsorozatnak is - bízunk benne, hogy csak id/flege. 
sen - vége szakadt. Például enne k a talán m!\r minden 
tekintetben kiadásra el6készített kötetnek a megjelente. 
tése lehetne a Molnár Istvá n·j életmű megbecsülésének 
el ső' állomása . 

Ahogy az eddigiekb61 is kite tszhetett, nem nekrológot 
akartunk írni. Inkább valami fe lhívást Molná r István 
egyszerűsége , szerénysége mellett is - vagy éppen talán 
ezért - nagyszerű , értékes életműve megbecsülése, gon. 
dozása, elé nktárása érdekében. Molná r István mint mÚ. 
zeuma lapltó·szervező, mint tudomá nyos gyűjtö·, kuta tó
és feldolgozó tevékenységével kitörülhetetleniiI beleírta 
nevét a székelység Wrténe tét, né prajzát kutatók fényes 
névsorá ba. És ne mcsak oda , hanem a z egyetemes ma. 
gya r k u! túráéba is. Itt és igy 5n zzük meg emlékezetünk_ 
ben! 

Da n kÓ Imre 

Egyházjogi konferencia 
Debrecenben, a " kálvinista Rómában" 1997. november 

7-S-án kétnapos egyházjogi tanácskozásra kerti lt sor. 

Magyarországon tö bb mint fé l évszázada nem volt ilyen 
je llegű szakmai tanácskozás, amelyet most a Magyar Jo· 
gász Egylet és Hajdú-Bihar megyei szen 'ezete rendezett a 
történelmi egyházak részvételével. 

A konferenci:ít a Református Nagytemplomban dr. Sár
közy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár. a Magyar Jo
gász Egylet elnö ke nyito tta meg. A résztvevőke t dr. 
Bölcskei Gusztáv egyházkerüle ti püspök, a Magyaror
szági Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke kö
szöntötte. A nyi tó előadást dr. Erdő Pé ter egyetemi tanár, 
a katolikus Kánonjog i Intézet igazgatója lal10tta. majd or
gonahangverseny következett. Az első nap fogadással zá
rolt . melyet a Magyar Jogász Egylet a Refo rmátus Ko llégi
um dísztermében adott. 

A konferencia másnap a Déri Múzeum dísztermében 
fol ytatódott. Elnököltek d r. Király Tibor akadémi kus (a 
Magyar Jogász Egylet tiszteletbeli elnöke ) és d r. Máthé 
Gábor tanszékvezető fő iskol ai tanár (a Magyar Jogász 
Egylet főtitkára). 

E lőadás t tartottak: 

- Dr. A ntaJ6czy Péler egyelemi tanir a roma; bto/ikus 
egyhIiz egyh.izjog:iroJ; 

- Dr. 1örös László zsinmi jogumticsos a refO/matus egy
ház eg)'házjog.irol: 

- Dr. S zabó Péter egyelem; tamir;/ gŐltjg k il toJikus egy
Mz egyh:izjogáróJ: 

- Dl' Galli JSfV.in egyházi orsz:igos főügyész az e vangé. 
II kus egyMz egyMzjogárol; 

- Dr. L6rincz Emő egyMzi fŐltm3CSOS az unillÍrius egy' 
Mz egyh:izjog:ir6/. 

Az e lőadások szünetében a résztvevők megtekintették 
Munkácsy Mihály (kiilön teremben jelenleg együtt lá tha
tó) három hatalmas festmé nyét. a vi l ághírű Krisztus tTiló
giá t, (Krisztus Pilátus e lőtt , Ecce homo. Golgota). 

A kon ferencia zársz.avában megfogalmazódott az az 
igény, hogy az elhangzott előadások kötetben jelenjenek 
meg. és hogy hasonló tematikájú tanácskozások a jövőben 
válj anak rendszeressé. 

A sikeres re ndezvénynek uni tárius szempontból is fon· 
tos tanulságai vannak. 

l . Az egyházjog okt:uása és kutatása fel lendülőben van. 
az ilyen té máj ú saj tó munkát és tudományos tevéke~ységet 
az Unitá rius Egyházban is e lőté rbe ke llene helye.ZIl l, fi nta! 
szellemi erőket e rre orientálni , ti. a jövőben ISméllódo 
konferenciáko n csak így állhatunk helyt. A szüksége.~ . k u 
(ató- és feldolgozómunkát a Teológia In~é.zet programjába 
lenne cél szerű illeszteni és a ko lozsv:m anynegyházzal 
együttműködve végezni. 

2. Tóbb társelóadó élénk érdeklődést mulatot t az uni tá· 
rius egyházjog iránt és cserekapcsolat keretében "érte egy
házjogi lörvényünk, valamint más dokumentumok me~· 
kiildését. Ennek eleget téve jó ügyel sz.olgál h ~lunk és nyI-
100ISágunkat bizonyíthaljuk az ÖkuOlcntZmUs Jegyében. 

A tan:'icskoz:'is kihangsúlyozt:l az unitárius felekezct tör· 
lénclmi cgyhliz jellegét. aOl i csuk fokozza szercpvállalá. 
sunk fcJe l Ősségét. 

Dr. Lőrine2. Erno 
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,.A ,:lb/y (rdfljerldl,n~ - Nagy Imre f3met,zele, 1930 

• 
Száz éve született Tamási Aran 

(Farkas laka, 1897. szeptember 19.-
1966. május 26., Budapest) 

van iró. aki elsO S(l(;!,val. és van író, aki hal;!,la után lesz halhatatlan. 
Tamási Áron mindlletl6. Első lIOVell;!,pval (St;!,sz Tamás, a pogány -
1922) befObbanl az irodalomba és halál;!,val megkezdödön Iellá.ma· 

""'. Most. sziiletésenek centenáriuman zengett a magasság. Ha nem is 
a Goo!ont61 el egészen Welchig, de iti a Kárpát·medencében. Tamási 
szeBemi körében zeng: a SzékelyfOldt61 a Székesl6városig. A szülöfalu
ban szobro! avattak. iskolav;i,ros;!.ban 61 könyvkiadó mutatta be az év
forchj)ra megjelent Tamási köteteket szinm(iveit TMIia hizte műsorára 
a székely anyavarosban. Széllelyudvarhelyen és a nevét viselö szinház
ban, SepsiszentgyörgyOn; akárcsak Budapesten a Nemzetiberl. A Petőfi 
Irodalmi MUzeumban - allol erJf éve elhuny! OlverJfe. Tamásiné Bokor 
Ágota muzeológus 'O'OIt - rangos irodalmi emlékiilésen körvonalaz6dlak 
a Tamási·~ eredményei és feladatai. A Károlyi·palotában szerve
zett ernIékki;!,IMs. Beszédes úl hazafe/écfmében is kiv;!,lóan summárta 
a gazdag életmiNet és a Tamási·szellemiségel A Kossuth Rádió hang· 
ardlivumáb61 maga a székely frólejedelem szólalt meg. és a posta jó
vtitáb6lleveleink Tam;!,si emlékbélyeggel utaznak a sziilölöldre. A lar· 
kaslaki centenáriumi emlékOnnepségen a 2500 lakosit község 1000 
veodégellogadotl. Ir;!,warátlóllró nagyságig. allol 32 lelvidéki község 
képviseltetle maga\. 

Métt6 megemlékeZések sorjálnak még most is. Talán a Firtos leleti 
leIlapott fejjel mégsem aludt el a Gondviselés. A Tamási·életmü rendes 
leltámadasának vagyunk részesei. Helyénvalóan. hisz (I maga a szé' 
kelység rendes leltámadásán munkálkodott. Eszmeisége - néphüsége 
és eJl(ötelezettsége - változatlanul idOszeol napjainkban is. Emberi és 
írói példakérrt állilotta a szül6lO1dllOz val6 hGséget. 

Hogy micsoda erJfetemes bölcsel0 munl!álkodotl Őbenne? Az ame
rikai négerrel mondatja el. a száJ6igévé nOn Tamási-ülenetbef1: .Azért 
vagyunk a víl;!,gon, llogy valahol ottIKlIllegyúnk benne: 

.'gm van - mondja a magyal iodalom hargitai jelképe. ÁbeI-, ké· 
SedeIem néB\~ haza fogok mlffiri, hogy otthon lehessek valahol ezen a 
vUgon: HOSe hazalért, végakarata szerin' írója is. Farllaslakén a kél 
csereta - Tamási tOIgyfái - kOzl!ltt vigyizza a nyájat és a székely 1!IrőI\. 
séget:.a helytmS\ és a vmSZ\Asf. A Tamási·\lagyalékból ke!16s em. 
lékezőkén\ válaszlolluk a méSZJ<Oi simál mondott beszédét Egyházu" 
nallY frójá~ Balázs Fereoctl!ll, mintegy \laNan éve. az Erdl*ji Helikon 
~nak képviseletében Tamási Aran e sZ8vakXal búcsúzott. Maga Tamá. 
SI. a Virraszfás (t943) puticisztíkai kOtetébe e címmel és alcímmel vá, 
Iogatta be. 

Dr. Miklóssy-Vári Vilmos 
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Tamási Áron 

Világító porszemek 
Erdélyben 

(Búcsú Balázs Fe r e n ctól a mészkői 
sírná l) 

Megnyugodott Bajtárs! Az ember, aki az örök ba
rátság legnagyobb szavával most Bajtársnak Szólít 
Téged, testben megrendülve, de soha nem érzett 
lelki eróben áll E16tted. Ha csupán barátod volnék, 
aki a jóbaráthoz utoljára szól hallható szóval, 
akkor esetten és reménytelenül, sós ködben tévely
gő szemmel nézném ezt az erdélyi rögöt, amely 
szellemed ledólt házát eltakarja. De nem egy szál 
gyarló magyar férfiú áll Előtted, hanem harminc
hat erdélyi magyar író együttes szelleme, s e szel
lem mögött egy nép, s e nép alatt egy fold, amelyen 
nekünk sorsszerűen élnünk és halnunk kell. 

Akiket valaha temettünk, Te azok közül a leg
tisztábban mutattad meg, hogy ezen a foldön mi
képpen kell élnünk és meghalnunk. Alulról jöttél, 
mint a tiszta fOlTás vagy az éltető növény. Nem 
voltál délszaki virága Erdélynek, mert nem díszí
tetted ezt a földet, hanem gazdagítottad. Zord ég
haj lat alatt és eliiző folytonos keleti szélben Te itt 
megkapaszkodtáI, mint a hegyi fa messze látó 
sziklán. A gyökereid győzhetetlenül erosek voltak, 
s ismerték e fcildnek rejtőzködő titkait, amint e fold 
is ismert téged és kegyetlenül szeretett. 

Bajtárs! Te most annyi emberi harc és annyi ma
gyar munka után fiatalon elnyugodtál. Értettünk 
Téged emberi harcaidban és magyar munkádban 
egyaránt. A lélek hallja sűrített mondataidat, me
lyekben utoljára és végérvényesen közlöd velünk 
az Igéket, melyeket apostoli életed alatt lassan és 
konokul érleltéllelki táplálékká. Thdjuk, valljuk és 
hisszük, hogyha a Te igéddel táplálkozunk, ember
ségünkben és magyar mivoltunkban örök életünk 
lesz. A lélek hallja siirített mondataidat, és én, 
mint egy közösség engedelmes követe, nyiltan 
és őszintén tolmácsolom Igéidet err6l a helyről: 

,.Az isteni Gondviselés, bizonyára nem céltala
nul, úgy rendelte, hogy itt Erdélyben legyetek vilá
gító porszemek. Kicsi nép fiai vagytok, nagy ve
szélyben. De a lélek ereje gy6zhetetlenebb, mint a 
nagy test hatalma. Ma Erdély vajúdva és fájdal+ 
mas tévedések közepette éli életét. Viharban vagy
tok, magyarok! De higgyetek és az eszmény képé
ben munkálkodjatok, mert a tévedések mögött ott 
áll és vár a tiszta homlok, aminthogy ott áll a han
gos jelszavak mögött a maga néma és megértő há
romságában a nép." 

Bajtárs! Tolmácsolom Igéidet, és kérlek: segíts 
tiszta szellemeddel minket, hogy itt Erdélyben ma
gyar apostoli hivatásunkat nagyobb tévedések nél· 
kül mi is bétölthessük. 



A Dávid Ferenc Egylet hírei 

A Dávid Ferenc Egylet 1997. szeptember 21-én a H6gyes 
Endn: utcai tcmplomunkb:m müsoT'05 rendezvény keretében em
lékezeti meg Aranyosrákosi Székely S'ndor unilfu-;Ils püspök. 
köM ts közíró szijleltKnek 200-;10: évfordulójáról. 

A megcmltkezts e1óadója Kelemen Miklós lelkész vol!. 
Geréb Aui la színmúv&;Z nemelvényckct olvasott fel A. SÚ
kel)' S~dor múveiból, ismert cgyh.1z.i sze.n:eményciból pedig 
Vadad), Aui la kMlor vaettsével3 kórus ts II hívek énekeltek. 

Az clh:lJlglOlI előadás felvillnntoua II kort, amelyben Aranyos
rál:osi Székely Sándor élI ts aikolOII. búkellene alI a szellemi 
forrongásI. új utkcresbl, amelynek 6 is részese volt. s űuör6jévé 
váll egy olyan irodalmi múfajnnk. II h6sköheménynek, amely ná
lunk: II múlt sz.ázadban éhe fénykorot. Ulalt lLt előadó :lmI is. 
hogy Székely Sándor irodalmi munkásság" sokszor kísérte meg
neménés. de volt része kOMársi eli$mer~ben is, mégpedig a leg
nagyobbak részéről. 

Igen tisztel! elóadóink nem mindennapi feladatra vállalkoztak, 
amikor a 200 éve sz(J]etell Aranyosrákosi Székely Sá.ndorra em
lékeztek. A mai ember számára keHel! élő, élvezhető közelségbe 
hozni egy le tűn t kor személyiségének életmódját, törekvéseit. 
meg kd lelt szólaitatni múveinek ódon nyelvezetú. a mai ml szá
mára szokatlan lejtésű. időmértékes sorait és érthetővé kellett 
tenni a ma már kissé megmosolyogtaló eselekményfUzésl és a 
romantikus székely nemzeti mitológiát megteremteni akaró elne

vezéseket. 

Úgy érzem. az előadók egymást kiegészítő, remekül összeh:m
golt teljesítménye marodéktalanul felidézhette hallgatóságukban 
a kor sajátOS hangulalát. Bennünk, az utódokban meghatollságot 
ébreszthetetI. hogy íme. a nem túl népes unitárius közösség leg
nagyobbjai melleu Aranyosrákosi Székely Sá.ndorm is büszkén 
gondolhauunk vissu, hisz legsikerültebb eposu. a .,Székelyek 
Erdélyben" jelentős helyet foglal el a magyar irodalom történeté-

""'. 
.. Nem sokaság. hanem lélek s $zabad nép lesz esuda dolgokat"' 

_ mondja Bemenyi. S valóban, II népéért, ha.zaájáért munkálkod
ni akaró szellem s lélek ösztönözte a mi S7.ékely S.1ndOfllnkat is. 
hogy nemzetbel egyszer valóban .,csuda dolgok'" történhesse
nek. 

Hiszem. hogy mindnyájunk elismerését tolmácsoIhatom újo
lag. lapunk ha.sábjain is. Kelemen Miklós liszteletes úrnak lé
nyegre törő. hi teles képet nyújtó nagyuerú elŐadé.sáért és Geréb 
Auila szinmúvésznek a nehéz szövegrészek stílusos. művészi ál
élésú megsz61altaté.sáért. 

Köszönet illeti Vadady Atlila ká.nlor atyánkfiát és énekese it a 
szíves kÖzremúködésért. 

Dr. Lörincz Ernőné, Kelemen ndikó 
egyleti főtitkár 

• 

A Dávid Ferenc Egylet 1991. november 9-tn a Hőgycs Endre 
utcai templomunkban emlékIInnepélyI rendezcu II Rcformiició 
Emlékünnepe és Dávid Ferenc egyhtiza/Ilpí/ó plispóklink miirtír
hal5lának 4/8. évfordulója a/b/máM/. 

A megemléke"tés Beneze Márton püspök imájával kezdódötl. 
majd a megnyitót dr. Nyiredy S1;abolcs az Egylet elnöke mond
ta el. 

Szász linos a 1Cológia.i Inthet igazgatójl1 Luther Mártontól 
DáVId Ferencig c. dőadá.sában méltaua II reform:kló kezdetét. 
folyamatát az erdélyi unitari"l.n1us létrejöttélg. 

A"t emlékezés ha.ngulat:)t Faragó Laura énekmüvész nékely 
népballadtli. és Subó Andr:i$ c:lóndómúvész navl1lata teile még 
bens6ségescbbé és mc:ghillebbé. 

B. F. 

A Dávid Ferenc Egylet 
november 9-i emlékünnepélyének 

elnöki megnyitójából 

Kedves Testvéreim! 
Kedves Vendégeink! 
Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, akik rendezvé

nyünket megtis:ztelik jelenlétükkel. 
Okt?~ri műsoros estünk alapgondolata és gerince 

teológiaI téma volt: Dr. Sztallkóczy ZOltOIl atyánkfia 
teológiai intézetünk felügyelő gondnoka és munkatár: 
sai az utóbbi 50 évnek káté nkbeli változásaival foglal· 
koztak, melyek megítélésünk szerint egy bizonyos -
nemkívánatos - elkülönülésünkhöz vezettek a protes
tantizmuson belül. 

Még emlékszem azokra az időkre, amikor - a har
mincas években - a Reformáció Emlékünnepén (a 
pesti Vigadóban) rendszeresen egyházunk valamelyik 
vezetője (a püspöki vikárius. vagy a íőgondnokhelyet
tes) mondta az imát, vagy a megnyitó. vagy a záróbe
szédet. Az elmúlt évtizedekben mind a társadalmi-poli
tikai .rendszer, mind egyéb körülmények (pl. az Egyhá
zak Okumenikus Tanácsának alapszabálya, káténk vál
tozásai) abba az irányba hatottak, hogy kapcsolataink a 
protestáns egyházak közösségével meglazultak, s in
kább kétoldalú kapcsolatok alakul tak ki a társegyhá
Wd<al. 

A közeledés első jelei a Magyar Protestáns Közmű
velödési Egyesület alakuló közgyűlésen, 1989-ben.ie
lentReztek, amikor az Egyesület néhai fögondnokun
kat. Bartók BiMt alelnökké, több atyánkfiát pedig a va
lasztmány tagjává választotta. 

A kapcsolatokat tovább erősítette, amikor a három 
törtélIeimi prolestálIs eg)'lJOz (az evangélikus, a reformá
tus és az unitárius) együn rakta le az "Evangélium 
Színház~ alapjail 

Az idei Protestáns Napok keretében a pesti Vigadó
ban rendezett kul túresten - püspök úrral az é1ünkön
többen is képviseltük egyházunkat. Október 31-é~ a 
Deák-téri evangélikus templomban tartott prorestans 
ökumenikus ünnepi istentisztelet végén Belleze Márt?'~ 
püspök úrral együn mondta e l a ~lckezct az un 
imádságot és vette püspökünk kezétol az áldást. 

Úgy gondolom, mai re ndezvényünk is a. további ~ö
zeledést szolgálja azzal, hogy a ReformáCIÓ Emlé~ r!'I
ll epére és Dávid Ferellc mártírhaláfállak é~!ordu16]Q~o 
együttesetI emlékezzünk. Az el~adás es a koltemeny IS 
ennek jegyében fog elhangzam. . . . 

Úgy érzem, a mai napnak egy ma~ar, sőt V1lagvt· 
szonylatban is nevezetes aktuah~sa kote~e~e~~mé 
teszi, hogy a "protestáns ökumemzmuson. tu.!léPJunk, 
az egyetemes keresztény anyaszentegyház ,egyeben. . 

Mi unitáriusok ugyan teológiai értelemben ne~ IS
merjUk el a szentek fogalmát s ahhoz tartozó katolikus 
rituális fogalmakat (ereklyék tisztelete, s:zente~hez 
való imádkozás, segílsegkérés), de a kteme~e<Iő 
valláscrkőlcsiségű és mártírhalált ~alt emberek. tlS~ 
lelében egyek vagyunk római katoltkus lesIvéremkkel. 

({oly/Más (l 12. olda/Oli) 
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(folyt(ltá! o 11. ofdolról) 

Sohasem beszéltünk ,). István", vagy ,J. László" király
ról, mint ateisták, vagy akár egyes protestáns felekeze
lek (magukat a katoJikusoktól megkOlönböztetendő) 
hanem ,.Szl István" és ,.Szt, László" királyainkat emle
getjük. mint példaképcinket. 

A mai napon keríilt sorra Rómában az ősi erdélyi 
székely főú ri család kiemelkedő sarjának, a mártírha
lált halt néhai báró Apor Vilmos győri r.k. püspöknek a 
boldoggá nyilvánítási szertartása. A boldoggá avatott 
főpap minden lelkipásztor és minden hívő számára pél
damutató életet élt, s ekként szolgálta Istent. Tisztelte 
a tolerancia elvét szeme előtt lebegett az ökumeniz
mus gondolata; feleme lte szavát a faji megkülönbözte
tés ellen és az üldözöttek érdekében; rendszeresen tá· 
mogatta a szegényeket. A II. világháború végeztével 
győri püspökként vértanúhalált halt a női erkölcs vé
delmében, s ezzel megvalósltotta a Biblia szavait, me
lyek szerint .A jó ]>ásztor életét adja az ő juhaiért." 

Századunk nagy egyházi vértanúja emlékének áldoz· 
zunk egy perces néma felállássa l. 

Ezek után engedjék meg, hogy szeretettel köszönt~ 
scm a mai estünk müsorában fellépő vendégeinkct, ba
rátainkat: igy Szász jálIOs teológiai intézeti igazgató 
atyánkfiát és Faragó Laura énekművésznő testvérein· 
ket, valamint Szab6 AIJdrás előadóműveszt. 

Ezzel emlékünnepélyünket megnyitom és mindany· 
nyiunknak élményekben gazdag, kellemes és hasznos 
szórakozást kívánok. 

Dr. Nyiredi Szabolcs 

"MAGYARKÚT" 
Hivntkozva a Dfivi d Ferenc EgyleInek lapunk f. ~vi augu~~.lUs. 

nepIemberi S7-11m:iban kÖlzélell felhívásra. közöljük, hogy abu. 
d~pe$li egyházközség ~nzlárfiba a S7.enlábrah:imi Pihenő fej 
leszlésére az al:ibbi adományok folytnk be: 

"':11. 23.: Dávid Ferenc Bgy/ct 10.000.- Ft. V/If. 05.: Dr. Ny;. 
redl Szabolcs I.(J{)().· Ft. IX. 25.: Dr. W/h Sándomt. Iván Uszl6 
emlékére 2O.0IXJ.- FI. X. 06.: Hegcdús Ábc/nt 5.()()(),. Ft. ŐSSze. 
sen: 36.fXJO.- F/. 

A budopesli presbilerek az október 17·i presbiteri 111fsen _ 
anyagi lehet6ségeiklól fliggÓCll - havi 100 és 500 Fl kö7.ÖUi fel
aj:inlásl lenek, melyek beszcdésére Dr. Beke lIdikó goodnokasz. 
szony vá l1nlkozon. 

. t..:'punk c havi s~máho7. cS{l/o/unk egy úrlapot. melyel k6riJnk 
kltöl/ ve .1 burlnpcsll egyluizköl.5tghcz (Dr. Beke IIdiká kezthez) 
e{iulln!ni .. Meg vagyu.nk gyó~.6dve arról. hogy a Szentábrahámi 
Plheno reJlcs7.tése célJ:ira leglöbb hfvünk és lapunk leglöbb olva. 
sój~ hllvonlll tud nélkülözni legalább néhány pohár stir, vagy né. 
h:iny lábla esokoládé árának megfelelő összege!. (A eserktnesa. 
pal és az UNIK lagjai ra is sz:imflUnk!) 

A felajánloU összeg havonla - v~gy negyedévenk~nl egyszerre 
- befizelheló ~ gondnokass7.Dnynál, nyugla ellenében. 

Úgy gondoljuk : a régi lechnika i gy~korllll felújílása mind a 
hívek. mind az elérendő cél szempontjából a legkedvezőbb. La· 
punk ban ;. beérkezcu ösnegekel havonla nyugl:\zwk. remélve 
azl is. hogy ez ~ gyakorlal másobl is áldOZalválJalllsra sarkal l. 

I ván László e mlé k é r e 
Nem lehel meghaloUs:lg nélkOI olvasni .. Magyarkúl" eímü be· 

S7.ámol6nkb~n arról a 20.000,- FI -OS ndományr6l, melyel fenti 
megjclMésscl n~hai hitoklató lelkéslünknek, lapunk jogel6dje 
szerkeszlőjének. al. unitárius ifjuság nagy barátjának és tanító
meslerének nővére, a 90. eszlendejél belöltölt Dr. 10lh SlIndomt. 
sz. Iván Margit ny. gyógyszeresz fizelen be az egyházközség 
pénl.l:irliba. Sokaknak mUllllOU ezzel jó és követendő ~ldál. akik 
az övével ÖSS7.e nelll hasonlíIható körülmények és anyagi viszo· 
nyol: köZÖlI élnek! 

A jókedvü adakozót szerel i al ISlen! 
Ny. Sz. 

Gl1crmckdmck 
Jézus születése 

Kint egészen besötétedett. 
Csak a csillagok ragyogtak a 
magas égen. 

Éjszaka volt Betlehemben. 

Aztán ebben a sötét, csöndes 
éjszakában ott a betlehemi is
tállóban csodálatos valami tör
tént. Ilyen csodát még nem lá
tott a világ. 

Ott kapta meg Mária II gyer
mekét, akirOl. az angyal szólt. 

Egészen kicsi baba voJtl 
Éppen olyan kicsi és éppe~ 
ol.yan tehetetlen, mint minden 
Újszülött kisgyerek. 

Látszólag egészen közönsé
ges gyerek volt, igazában pedig 
dehogy! Isten Fia volt! 

József is boldog volt. Érdes 
nagy tenyerével megsimogatta 
Máriának nem voltak babaru~ 
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hái , de volt néhány kendője . 
Azokba csavarta a gyermekét . 
Bölcsője sem volt. József a já
szolt bélelte ki vastagon szal
mávaL És akkor Mária bele
fektette a jászolba a gyerme
két. 

Mária aztán azt mondta: 
"Jézus legyen a neve, így 
mondta az angyal." 

Ott feküdt a kis király egy 
állatetetóben . 

Isten Fia istállóban szüle-
tett. 

Nem tudott róla senki. 

Csönd volt és sötét. 

A hajnal még messze volt 

Betlehemben 
aludt. 

mindenki 

• 



_._ tn pro/n/dn, oogyok. Mini ,lyen, 
szabadelvű, ér j6indulCJlú 
mllldcn má, uollá, ,róll/" 

(Jókai Móf) 

Hozz.ánk az UNéL kapcsán 1995 no
vembertben tn el az örömteli hír, hogy 
1995. szeptember 30-án Budapesten hu
s~onntgy unitárius fiatal megalakrtonn az 
Unitárius Ifjúsági Kört, amely legfonto
sabb feladatának a hazai unitárius fiatalok 
ősszefogiÍsát tekinti. Havi összejővelelei
ken a vaJlásunkról ts a többi valláshoz 
való viszonyáról besztlgetnek, értekez
nek. A titkárok Beneze Margit ts Schmidt 
Dániellenek. 

Deák József beregi presbiteriJnk egy 
UNÉL -beli eikkében már egyszer felhfv
ta mindannyiunk. de főktnt az unitárius 
ifjuság figyeiméi a folytonosság fontos
ságára. Emltkezlet6 írásIIban riÍmutatoll 
am:J., hogy az első igazi magyarországi 
unitárius ifjusági mozgalom 1923/27-48-
ig l3rt0l1. Az utolsó nevezetes konferen
eilljuk 1947-ben DunapaLajon Ultsezell. A 
hosszú hallgatás évt izedeit az 1980-as 
évek elején induló unitlirius ifjusági szer
vezkedés töne meg_ Budapesti és beregi 
fiatalok kezdeményeZlék az ujj~ledésl. 

1983. november 29-én Hódmezővásár
helyen "Ma élünk, ma higgyünk!" cím· 
mel találkoztak első ízben a pesti. a hód
mezővásárhelyi és a beregi unitárius fia
talok. Már in elhangZOIl a fiatalság össze
fogásának szükségessége. A következő 
országos találkozó 1985 nyadn ,.Kerek 
vílág·'eimmel Budapesten volt . 1947 óta 
ez volt az első Országos Ifjusági Konfe
rencia. A beregi unitárius fiatalok 1988 
júliusában ifjúsági tnlálkoz6 keretében 

Losonczi Léna 

UNI K-körlevél helyett 
mutatkoZlak be Budapesten a pesti fiaLa-
10knaJc. 

A rendszerváltás és a sok uj teendő 
évekre lekölölle a fiatalok idejét és figyel
mét. Ez idő alau a felnövekvő uj nemze
déknek ismtt szembe kellen néznie a 
saját probltmáivaL Igy jutunk el az 1995-
ös évhez, amikor is a pesti unitárius fiota
lok kézbe vel ték a fiatalok megszervezé",. 

Az UNIK 1996. március 29-31·én 
megtanoua első országos konferenciáját, 
amely a sorban a harmadik, vagy negye
dik lehel. (A század eleji Dávid Ferenc, 
Brassai Sámuel ifjúsági egylet és II 80-as 
évek tömőriJlése után.) AJ. ifjúsági konfe
rencia témája: "Az ilJúsjg szerepe /IZ 
egyház~". Az alapfeladatuk szellemé
ben az ország több heJyéról gyúltek össze 
llZ unitárius fiatalok (a keleti részről ru
zcsgyarmali, debreceni, nyírségi, kocsordi 
és beregi, a dunántű1i részr61 pfcsi, 
győri). A vidéki szerveződés tovább fej
lódölI és 1997 tavaszán megerósödölI az 
1996. május ll-én alakult Pécsi Unitárius 
Ifjusági Kör, amely május 2-4-ig meg
szervezte, és Pécsett otthont biztosított az 
UN IK második ifjusági találkozójának. III 
megerósítellék az UNIK első országos 
konfereneiájának programpont jait: 

- Az ifjúság igényli a vidéki ifjusági 
kÖTÖk megalakulását, amelyek önállóan 
nuíködhetnek. 

- Alakuljon országos választmány, 
amely koordináló szerepet tölt be. 

Ka r ácsonyeste 

- Öná1l6 státuszú fiatal lelkészek fog
lalkouanalc az ifjúság IJeveltstvel. 

Itt, a keleti orsz4grészben is megmoz. 
dultaJc a beregi unitárius fiatalok és de
cember 21-én megalakltják az UNIK m;!:' 
sodik vidéki ifjusági szervezetft, a Beregi 
Unitárius Ifjusági Körl (BUNIK) Vásáros
naményban. 

Elhatároztuk, hogy az elődök iránti 
tiSlleletool minden hónap első vasárnap
ját az unitárius ifjúság Unnepnapjává tesz
szUk. 

Mlisrészt a beregi unitárius elődök 
nyomdokait követve az 1988-as budapesti 
bemutatkozásuk emltkére 1998 nyarán az 
UNIK harmadik Of'S7..ágos találkoz6ját in, 
a beregi végekben szeretnénk megrendez
ni. 

Meg kívánjuk valósítani az első orszá
gos konferencián meghirdeten tervünket: 
a Balázs Ferenc Ifjúsági Alkotó Kört 
(BIAK). 

Az 1998-as nyári konferencia tervezett 
témáj3: DiDkóniai szolgálat - missziós 
munka llZ unitárius ifjúság körében. 

Ezen belül a beregi táborozás lehetősé
geivel és az egés7.stges életmóddal is fog
lalkozunk. Az 1998,as évet Ifjusági Uni
tárius Sz6rv:myévnek hirdetjük meg. A 
BUNIK vezetőségi tagjai: Fe lhős Dávid 
Ferelle, Balogh Tibor, Vasvári Sándor 
Zsoh. 

Felhős Dávid Ferenc 

Karácsony szent estjén lobbannak a fények 
a széthúzó szívek csaIádokká é rnek 

Most fájó magányom békességért eped 
_ fekete varjú-had lepi el az eget-

A díszes fenyó'khöz lop6zó áhitat 
öröm-szülte fényes pillantásért kutat 

8?'ermekkori ünnep varázslatos fénye 
vdlan rá gyönyörrel emlékem egére 

hol kántálók ajkán csendül fe l az ének 
dicsőséget zengve ég-föld Istenének 

megkondult a harang hívott a templomba 
anyánk jóságával áldással bevonva 

betlehemi égen remény-csillag ragyog 
: _ s én karácsony éjen kitaszított vagyok! 

Pászlorokkal együtt mégis útra kelek 
elárvult lélekkel jászolához megyek 

Az angyali kórus nugy örömet hirdet 
_ Ne féljetek! _ mondják - , Megváltó szüJetett! 

Megváltó született - Testté lett az Ige! 
Szívünkben születn i szá mára hely van-e? 
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Tudósítások, h í r e k 

Új magyar szenne! b6vmt ez t v jú. 
niusában n kalOr ikus egyház álta l 
szentnek nyilvánftott, katoliktls szó· 
hasz/lálntlnl szentnek n VlltOl/ szemé· 
Iyek pantheonja. Nagy L:ajos ki rti· 
Iyunk (ufnlkodoll 1342-1382) legki. 
sebb lányától Hedvigrő l van szó, aki 
l372-ben születeIt, s mert Lajos II 
lengyelek királY3 is volt, hD.láln után II 
lengyel nemzet h:uározot t kfvánságá. 
ru megöfökől te tőle n lengyel trónt. 
1383-ban tizenegy éves korában lett il 
lengyelek k i rálynője. és tizennégy 
éves korában ment férjhez Jagelló lit· 
ván fejedelemhez, azzal II kiköt6!sel, 
hogy az akkor még pogány fejedelem 
népével együtt fölveszi II keresztény
séget. Így lett Hedvig. lengyeIül Jad
wiga n lengyel lagello dinasztia ős
anyja és a litvánok megtérítóje. s 
rövid élete folyamán - 1399-ben hu
szonkét évesen halt meg - templo
mok, kolostorok, isko lák egyebek 
mellett a kmkkói Jagel io egyetem ala
pítója és támog'lIója. A lengyelek és a 
litvánok eddig is, hivatalos szenué a
vatás nélkül nemzeti szent jUkként 
tisztel ték. A k3noniuilás szertartását 
ez év június másodikán végezte ll . 
János Pál pápa Krakkób:m, hír szerint 
közel egymillió hívő jelenlétében. 

* 

És még egy ezres évforduló az 
idén: 997-ben halt meg Szent Adal
bert (született kb. 955-ben), il cseh 
főú ri családból suinnazó egyházi fér
fiú, aStephm us, aZ3Z István névre 
keresztelt Vajk m3gyar fejedelemfi 
nevelője, bénnáló papja. Fáradh:mlt
lan térítője volt az akkori Közép- és 
Kelet-Európ3 pogányainak: miután 
Géza fejedelem és fi a alatt bi ztosítva 
lálla a magyar sz..á llás-fö ldeken a ke
reszténység jövőjét , egy azóta eltúnt, 
németségbe olvadt szláv nép, a balt i 
poroszok közé menl az evangéliumo! 
hirdetni, és ott szenvedett vértanúsá
got. 

* 

A történeti. vallás- és művelődés
történeti kutatások egymás utiin tár
~ak fel újabb és újabb régi keresztény 
Iratokat, amelyeket 3 sajtó gyakmn 
nevez ,.\Íj evangéliumoknak". Leg
utóbb egy amerikai tudÓs. Paul Mi. 
recki , a Kansas Univers ity professzo
ra vél! felismerni egy általa restaurált , 
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megfejtett és összeállított kéziratban 
egy újabb "ev:mgéliumot'", amely 
Jézus és tanítványai besrelgetéséból 
nyújt rövid részleteket. Teológiai 
szempontból a szóhasználat helyte
len. hiszen evangélium csak egy v!ln: 
azaz öromüzenet (az euangelion, azaz 
jó hír görög szóból). amely Jézus lé
téről, haláláró l, tanításáró\. !lUZ meg
váltó művéről ad hírt az embereknek . 
De he lytele n a szóhasználat irod:l 
lomtörténeti. múf:ljelméleti szem 
pontból is, mert pontatlan ugyan, de 
hagyományosan a Biblia újszövetségi 
részének azt :l négy könyvét nevez
zük evangé liumoknak, amelyek év
századok óta közvetítik millió és mil
lió ember fel é mondotl öröm[[zenetct . 
A régi keresztény iratok fe ltárásának 
csak örülhet ünk, s mindenikben 3 bi
zonyságtétel újabb és újabb változa
tát, az egyetlen örömüzenet újabb és 
újabb megfogalmazását láthatjuk. Az 
.. új evangéliumok" szóhasznál:ltot 
azonban el ke ll vetnünk , mert azt a 
benyomást kelti , hogy a kánoni, az 
egyete mes keresztény egyház ál tal 
szentírásnak tekintett Bibl i3 szövegei 
esetlegesek. viszonylagosak, s tetszés 
és érdek szerint helyettesíthetók má
sokkal. 

* 
A nyugati kereszténység fö ldrajzi 

.. felségte rülete" addig tart , ameddig 
orgonák vannak a templomokban, - a 
keleti kereszténység liturgikus egyház 
zenéjét a karének jellemzi. A közép
európai térségben ebből a szempont
ból is Erdély a nyugati kereszténység 
végvára. Az a nagyon alapos, adatai 
ban és értékelésciben egyaránt meg
bfzhat6 könyv tehát, amelyet D áv id 
Is tvá n orgon;lmúvész és zene i szakí
ró áHított össze M úcm Jékorgomík Er
délyben címmel. ennek a végvárnak a 
bástyáit térképezi fel . s egyútta l fe l
vázolja azokat a sürgős feladatokat , 
amelyek az erdélyi magyar és német 
egyházi közösségekre, valamint a te
hetősebb európai testvéregyháwkra 
v;imak e múemlékek megmentése és 
használatban tartása érdekében. A ko
IO"l-Sv;iri Polis Könyvkiadó és a Buda
pesti Balassi Kiadó közös gondozás/!
bm megjelenI könyvrő l van szó. 

. (Az Oj Kéve c. svédorsz4gi protes
táns Inpból átvéve.) 

Dávid Ferencre emlékezve 
Mártírhalált ha lt püspókünk halál<i_ 

nak évfordulÓján november 15-én 
(szombaton) Pestszen tlőrincen a 
Dávid Ferenc utcában l évő óvoda falá
nál koszorú t helycz.et t el és emlékező 
beszédet mondott Kásl:oni József lel
késl:. 

November 16-án (vasárnap) d c. a 
Nagy Ignác utcai emléktáblánál ko
szorút helyezett el és beszédet mon
dott Orbókn é Sl:en t-Iványi Ilona fő
jegyző és Bencze Márton püspök. Az 
ü nnepi istentisztelet után ugyanők ko
szorúzták meg a XI. kerületben lévő 
Dávid Ferenc u tcai emléktáblát, elhalt 
püspökiinkr61 mél tón megemlékezve. 

• 
Apor Vilmos emlékszobor 

avatása 
November 15-én Budapesten a XII. 

kerületben kerü lt sor boldogemlékG 
Apor Vilmos püspök szobrának avató 
ünnepségérc. Emlékbeszédet mondott 
és Marton Uszló h áromszoros Mun
kácsy-díjas művész szobrát megáldot
ta Paskai l;iszló biboros, érsek. Az 
ÖrlkormánY7..a t nevében Udvard y
Nagy István emlékezett meg a mártír
halált haJt püspökr61. Az ünnepségen 
egyházunkat Bencze Márton püspök 
képviselte 

• 
A Magyarországi Unitárius Egyhál: 

és a Budapesti Egyházközség nevében 
halottak napján a megemlékezés ko
szorúi t a budapesti temet6kben nyug
vó uni tárius eUkleink és nagyjaink sír
jához Orb6kné Szent- Iványi Ilona, 
Kászoni József lelkész és Mikl6si 
Vári ·Katalin s.lelkész helyezték el. 

• 
A Magyar Tudomá nyos Akadémia, 

a Művelődés i és Közoktatás i Minisz té
rium Magyar Millennium Emlékbi
zottsága, a Magyar Tudomány történe
ti In tézet és a Tájak-Korok- Múzeu
mok Egyesület 1997. november 12-én 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Kongresszusi Termében a 125 éve 
megnyíl t kolozsvári tudományegye
tem és d oyen-professzora, Brassai Sá
muel tiszteletére emlékülést rende
zett . A résztvevőket Bcnuc Márton 
püspök köszöntötte. Uszló Gyula 
professzor Kolozsvári emlékeimb61 
címmel nagysikerG el6adást tartott. 

• 
Podhr;l:cl:ky István - aki egyben te

levíziós músoraink rendezője is - fest
ményeiból és grafikáiból kiállítás n)'llt 
a belvárosi Nádor étteremben. A tárla
tot Bereznai l'éter fest6múvész nyi tot
ta meg. 

..... '.' .......................... ------------------------_.------..--.. .. ,. . 



Felhívások 
• • 

FELHIVAS 
A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT 

1998. februári kezdéssel 
az Országos Képzési Jegyzékben szerepJ6 

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS 
képzést indít. 

Jelentkezési feltételek: 
- érettségi bizonyítvány, 
_ egyházi. vagy egyházi jellegű intézménynél, gyüle

kezetben végzett munka igazolása, vagy lelkészi aján
lás, 

- önéletrajz. 
Felvételi vizsga nincs, a jelentkezők fe lvételi beszélge

tésen vesznek részt. 
A képzésben megszerezhetö végzettség sÚRtje: 

középfokú szakképzettség. A végzettség állami, 
önkormányzati és egyházi területen végzett szoci
ális tevékenységre egyaránt jogosit. 

A szociális asszisztens szakképesítéssel betölthető 
munkakörök: 

- szociális asszisztens, 
- szociális szolgáltatási foglalkozások szervez6je, 
- humánpolitikai részegység munkatársa, 
_ munkaeropiaci szolgáltatás 5zetvez6je, 
- mentálhigiénés asszisztens, 
- s:rociális gondozó, 
- gyermekfelügyel6, 
- kulturális szetvez6 munkatárs , 
- gyüle kezeti diakóniai munkatárs, 
- egyházi szeretetotthonokba n végzet t tevékenység. 

Képzési idö: 2 év 
Az elméleti képzés 800 órája hétvégenként - korláto

zott számú - bentlakással történik. 
Tandfj : 25.000,- Ft/félév, mely tandíjat a munkahely, 

vagy a küldő fél átvállalhatja. 
JELENTKEZtSI HATÁRIDŐ: 

1997. DECEMBER 15. 
JELENTKEZÉSI cÍM: 

MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT 
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS KÉPZÉS 

1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH ÚT 104. 

'Ibvábbi felvilágosítás: (06-1) 286-0010 Dankó 
Erzsébet (hétfő, szerda). 

ro 
Idősek otthona 

Tisztelt J övóbeni Lakó a Napfény Otthon 
Apartmanházábanl 

Örömmel értesítjük a Napfény Otthon Ala
pitvány által épített apartmanházba való be
k~ltözési leheWségr6l~ és mint az Alapitvány 
kizárolagos megbízottja, az alábbi informáeiók
kal kfséreljük meg segíteni döntését, és remél
jük, hogy mielóbb a szerződéskötés részleteinek 
megbeszélésére irodánkban üdvözölhet juk 

A Napfény Otthon Alapítvány első idóskoTÚ
ak részére tervezett apartmanházát Erden épí
tette fel 1992-ben. Az apartmanház közel 70 
lakrészének a bekö ltözők életének végéig tartó 
használati joga rövid idó alatt tulajdonosra ta
lált, és a beköltözés re várók száma azóta sem 
csökken. 

Az Alapítvány második, az elsőnél nagyobb 
apartmanházát Budapesten építi a VIII. kerü
letben az Illés utca 38. szám alatt, a Dugonics 
utca sarkán, szemben a Botanikus kerttel. Az 
épület fóldszinti és öt emeleti szintjén 178 lak· 
részt alakítottak ki, ezekbő1 158 lakrész egy
szobás, 20 lakrész másfélszobás. Ezeken kivül 
a pinceszinten 25 gépkocsi-beállóhely is értéke
sítésre kerül. A lakrészek alaprajza, azok szin
tenkénti elhelyezkedése az irodánkban lévő 
terveken megtekinthet6. 

Alakrészek előszobából, fürdőszobábóJ , WC
vel teakonyhából, lak6szobából állnak, egyes 
ap~rtmanokhoz franciaerkély is tartozik, ill. a 
másfélszobás lakrészekben a félszoba hálófui· 
két jelent. 

Érdeklődni lehet: 1027 Budapest, Fő u. 68. J 
em. 122. szoba. 

Thi : 214·9813 
201-2011/2301 melléken. 

Felhívás gimnáziumi jelentkezésre 

A Sylvester János Protestáns (egyesületi) Gimnázium . 
felvételt hirdet az 1998199-es tanévben induló 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi osztálYalb3 . 

Az e lőzetes jelentkezéshez adatlap kapható az unitárius püspöki hivatalban és az iskola portáján, 
vagy válaszboritékkal ellátott levélben kérhet6 az iskola cfmén 

(1149 Budapest, Pillangó park 3-5.). 

Ajelentkezó'ket szüleikkel együtt folyamatosan tájékozódó beszélgetésre. hívjuk be 
november- január folyamán , a felvételi döntésre pedig a hivatalos jelentkezéSI lap beérkezése 

után, februárban kerül sor. 
dr. BiM István 

igazgató 
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A Heltai Gáspár Kft 
kiadványai 

cr. Sltankóczy Zoltán: 
Szemelvények unitárius és szabadeivII 
keresztény frásokbóI1992-1993 
a-. Sztankóczy Zoltán: 
A Máté, a Márk és a Lukác.s sze
rinti evangéliumok magyarázatai 
Dr. Sltankóczy Zoltán: . 
Ökumenikus gondolkodás és hit 

RJzmány Csaba szerk.: . 
Varga Béla válogatott hittani mOvel 
Gasztonyi Péter: A magyar Golgota 
Kiszely István: A svájci "Hun völgy" 

Gyermekeknek: 
Charles Dickens: Urunk étete 
Gál Éva: Jézussal egy hajóban 
Bibliaolvasó öröknaptár gyerekeknek 
Móra Ferenc: Cinegekirály 

Erdélyi magyar népmesék 
777 magyar népmese 

Felix Salten: Bambi 
Nézd milyen a Föld! 
Nézd milyen az emberi test ! 
Nézd milyen a tenger! 
A titokzatos természet 
John Frinsel: Karácsonyi történetek 

Gyermek 
karácsonyfa-ünnepség 

Dece mber 21-én vasárnap 17 
órai kezdettel gyermek kará· 
csonyfa-ünnepélyt tartunk, fU
tött Nagy Ignác utcai templomunk
ban. Erre a szép alkalomra szeretet
tel várjuk a gyennekeket szüleikkel, 
nagyszi.ileikkel együtt. Kérjük a 
kedves szül6ket, nagyszül6ket, hogy 
agyennekeket kész't.sék fel ebből az 
alkalomból egy rövid énekkel , vagy 
szavalattal, amit az ünnepség kere
tében el6adhatnak. 

Karácsonyi istentiszteletek 
Budapeslen és Debrecenben 
1997. december 25-en es 26·án ur-

vacsoraosztilssal ünnepi istentisztelet 
lesz: 

- a Nagy Ignac utcai templomban 
de. 11 órakor, 

- a Hógyes Endre utcai templom-
ban de. 10 órakor. . 

- PestszentléSrincen 2S.én de. 11 
órakor. 

- Debrecenben 26-!n de. 9 órakor. 

16 UNITÁRIUS ÉLET 

HALOTTAINK 

Barabás Gábor 71 éves 

Sebestyén Vilmos 73 éves 

Honti Józsefné 
sz. Szabó Vilma 83 éves 

Dr_ Márkos Gergely János 
65 éves 

Gyenge Bíró Lajosné 
sz_ Kozma Julianna Regina 

58 éves 

Isten adjon csendes pihenést 
eltávozott testvéreinknek az 
anyaf6ld ölében, lelküknek örök 
üdvösséget, a hátramaradott 
gyászolóknak pedig vígasztalást. 

A Kocsordi Unitárius Egyhfizk:ömghez 
11Ir!01,6 Beregi Unil:\rius L.eányegyhA7.köz_ 
s~g DZ őui hálaadás alkalmából megerősí
telte Felh6~ SnbolC5ot slÓrvMlygond_ 
noki l iszt5ég~lx:n és új presbit~Tiumo l vá· 
laszlOIt. Thgjai: 

- Deák JÓ7.sef. 

- Fogarasi P~ter. 
- Jóni Jenő. 

- 1örök Levenle. 
Igy már öUagú (gondnok + négy presbi. 

ter) vezetóstg áll a beregi unitárius n Óf
vány tltn. 

Vásárosnam~nyban december 2L-én 
megalakul a Beregi Unitárius Ifjúsági 
Kör. A beregi fiatalok eddig is lev~keny_ 
[(edtek. de most ön~lósodtak, hisz lll: új 
nemzedtknek is meg [(ell tanulnia lll: öná.!
lóságot ts az egyUumúködést. Az ifjúsági 
[(ör ~ltn háromtagú vezet6stg áll: Felhós 
Dávid Ferenc, Balogh Tibor. Vasvári 
Sándor Zsolt. 

Karácsonykor felnólt konfirmáció kere
ttben ktt fiatal : Nyfri Attila és Lakatos 
Csaba lesz lanúbizonys:lgol hitéről az Un· 
nepi gyülekezet Clóll Vásárosnaménybnn. 

Felhívjuk Olvasóink figyelmét , 1----------
hogy karácsony másodnapján , 
december 26-án, pénteken este 

10 órakor 
Balázsi László 

füzesgyarmati lelkésszel 
beszélget Rádai Eszter 

"SzeJ/emtörcénetek" 
címú músorában. 

Az Unitárius Alapítvány hálás 
szívvel köszöni az adakozó unitá· 
rius és nem unitárius támogatók 
bizalmát, akik személyi jövede
lemadójuk l %-ának felajánlásá
val hozzájárultak céljaink eléré· 
séhez. 

Atyafiságos üdvözlettel és kö· 
szönettel 

Unitárius Alapítvány 
Kuratóriuma 

Thlefonszóm-vóltozósok: 
Püspöki hivatal 

és UNÉL-szerkesztöség: 
311-2801 

Püspök: 
311-3595 

Lelkészi iroda: 
311-3094 

Könyvesbolt és Heltai Kft: 
311·2241 

Novemberi számunkban téve
sen jelent meg a Kelemen Lajos
ról szóló cikkben a kitüntetés 
neve. 

Helyesen: Corvin·láncol ka
pott. 

Lapzárta. mimhn páros hó 15-
én van. A hés6bb beérkeutt író
sokkal szerkeut6ségünk csak a 
következ6 hó lapzórlóig tud fog. 
lalkozni. Kérjük ezt a. bekülden· 
d6 írásoknól figyelembe venni. 

Lap~~: 
Magyaroruagi Unilarius Egyház 

Főslerl<.eszW: 
Bencze Franciska 

SZetXeslt6bizoltság : 
Kbzonl Jónel, 

Muszk. Ibolya, Nyilrallevenle 
I 

600.- A 
"'~ .~~; j~ 50.- FI 

Megjelenik 1!a\Q1!a. 
Kéziralok:al nem /lfzüM meg és nem l>:iidU'lk 

\is$z; . 

FelEl~ kiadó: 
HeII.1 (Ui$INT Kn. 

Inde.: 25 842 
KészO~ a ~S Kn. QOtl(bzisában 

{Budape$I V" K4/I1'W11mre u. 23. 
Tel.: 332-3511) 
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