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HÚSVÉT 
Felszabadulásunk 25·;k é vfordulóján 

J,~e~m~~z. h:~t:.t1~g~aj~ús l:~~ Jé~us t Olt állanl, 
Monda néki Jézus : Asszony, mit sirsz! Klt ke~C!<sz? 
Az pedig azt gondolván , hogy II kertést az, monda 
néki: urnm. ha te vitted el 6 t , mond meg nékem, hov:1 

1970 husvét ján, ami· 
kor felsz.abadulásunkat 
követő 25·ik húsvétját 
ünnepeljük egyházi éle· 

r 

tünknek., <u: idézett igék· 
re kell utalnunk János 
evangéliumából. Olvas· 
suk el figyelmesen m~ 
eges7. 20-ik fejezetet, 
mert igazán csak így 
tudjuk megragadni és 
átélni Jézus tanítvanY<li
nak és ,köve tőinek csodás 
hUsvéti élményét. Brez
zük ennek az evangé
liumi leirásnak minden 
sorából, hogy mindazok, 
akik szemtanúi voltak a 
golgotai Jé7.us-tragédiá
nak, tehát az ártatlanul 
szenvedő emberfia ke
resztrefeszítésének. gyöt
relmeinek és iszonyú ha
lálának, akik átélték az 
eltemettet.ésének minden 
gyölrelmét és látták a 
nagy zÚ\1kővel lepecséte lt 
sírnak őrző katonáit _ 
érezzük az evangéllumi 

· leír.1s minden sorából 
árad ni a keserű bele
nyugvást, hogy itt '!lines 
már remény a föltáma_ 
dásra, iU örökre elpusz.
tult a legdrágább élei, 
amelyre a megsemmisítő 
halál ütötte rá pecsétjét! 
lU legfeljebb csak egyet 
lehet még tenni, balzsa
mot vinni a halott testre, 
hoSr legalább ez a meggyötört és elomlott test az egy
kort életre emlékeztet6en megmaradjon, 

. ~s iLt jő a nagy és drámai fordulat eme jánosi his
tór1(\ba.n, az evangéliumnak ebben az örök szépségű 
és csod,álatosan mély értelmű jelképében. Akik a ha
lott multat akarják konzervdlni, mint feltámasztha
tatlant és örök elmúlásra ítéltet, azoknak álmélkodás
sal kell megállapitaniok, hogy a sir üres és 
!'esik benne a holtat! EgyszetÚen 

ami történt. Hjhetetlenn~k;~;:;,~til~~~~~:F~ nlk számukra. . 
gnsztaló i vigasz-
tal nem lehet más mint a 

pl. Mória személy 

tetted C:S~ él! én el viszem lit, 
Mond., n~1d J~ZU$: Márla! Az megfordulván. monda nékl: 
Rabboni! ami IIZt tes2.l: Meslerl" 

BUDAPfJT-1945 
-

Jllnos ev. 20.14--16. 

szerint is megszólótott
nak érzi magát, ebben a 
személyes megszólí lás-
ban ismeri fel a halott
nak t'éltben az élőt! A 
Itertészben, az egyszerű 
földi munkás emberben 
élóként azt, akit halott
ként keresett: az ember
nek fiát, J ézust! Ennél 
mélyebb, időszerűbb és 
modernebb jelképe el 
scm képzelhető a Szent
írásnait! EnneJ. mélyebb 
és kifejezőbb jelképe 
nem lehet számunkra a 
felszabadulásunkat kö
vető 25-ik husvétnak 
sem! 

Nézzük meg jól azt a 
képet, amelyet elhunyt 
nagy unitárius múvé
,zünk, egykori ősi kolozs
vári kollégiumunk neves 
professzora, Tóth István, 
rajzolt az 1945-ös ka
tasztt'orális összeomlá~ 
sunknak "golgotájaról", 
oa művész szinoptikus lá~ 
Insával! Sokan álltak 
1945 husvét ján kesel'll
séggel, megdöbbenéssel, 
u mérhetetlen emberi 
szenvedések kínjában 
összeomlott életünk rom
jai előtt úgy, mint egy
kor az asszonyok és 
Jézus tanítványai a Jézus 
sirja előtt. Ott égett szl
vükben és lelkükben az 

ember meg.,láztatásának, az ártatlanul szenvedő mil
Iióknak a kínok között mártírhalált szenvedetteknek 
Iszonyu' gyötrelme. Minden lezúdult k6dnrab, szétomlott 
ház. tátongó bom\xlWlesél', Cell'obbantolt hid olyan volt, 
mint egy-egy su lyos 7..át'ókö, amelyet a halálba ker
getett é let sírjára hengerítettek. Kétségbe esve kerestek 
sokan Ixllzsamot, amiv~l egy-egy l'omMlmazt lehetn~ 
konzervál ni, jeleként annak, hogy itt egykor é~et vol t . 
il:s alig remélt valaki is vigaszta ló és bátorltó emberi 
h."\ngot. amely remény~ nyűjtana ebből a hajáiból a 
re itámadásra. 

i!:s mégis megismétódött a jánosi evangélium ~
dája, Akik csak temetTti akartak. vagy b/l!7.samol hiO
teni a mú!tra, ámuló meglcpetettséggeJ kellett fel-



, 

(lgyeUenek az emberi hangra. A humanumnak, a meg
bocsátásnak, a reményt adó bizakodásnak embersé
ges és öszWm:ó, életigenló hangjára. AkIk a jázusi 
emberséget halottnak hitték, most ugyanugy jártak, 
mint egykoron a Jézus sIrjánál a ·kertészre, az egy
szeru munkás emberre felfigyelő Mária! Most is "a 
kertész", az egyszerű f!lUJlkás ember, sr,ólJtott meg 
mindenkit su>mély szennt, hogy ne keresse "a hol
tak között az élőt". ts ebbcn a munkás emberben, 
ebben a személy szerint mindenkit nevén swlítóban 
ismerte fel mindenki az ujra élő és az életre hatni 
tudó, az életet újjá teremteni akaró jézusarcú em
bert, az evangélimot, tehát az örömüzenelet hozót. 

EW'Il a munkás, a romokon új élelet teremteni 
akaró és tudó emberen keresztül nyertük vissza hi
tünket. Azt a hitet, amely 'Uz elmúlt 25 év folyamán 
nemcsak városainkat, falvainkat, hfdjainkat, iparun
kat, mezógazdaságunkat, iskoláinkat, kultúránkat, egy
swval emberhez méltó életünket adta vissza és épí
tette klilönbbé, sr.abadabM., mint bármikor addig 
való életünk egész folyamán, hanem újjá építette 
templomainkat, azokban imádkozó gyülekezeteinket. 

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ 
KJ::PVISELÖ TANÁCSA 
Budapest, V. Nagy Ignác u. 4. 
Telefon: 113--094 

MEGHívó 

~gész egyetemes egyházi életünket ls A 2~ , f 
ugy köszöntött ránk, hogy U'jáép " . v orduló 
Istent tisztelő áhitatában a~attu~~t ~áü:r°;kalnknak 
felszabadulhatott (:Ietűnk és köszönh Itll!; a rt, hogy 
nek azoknak hósi áldozatát akiknek ~I t mh~ Isten_ 
jet n(:p (jainak és szővetségeseiknek nv l s szov
pünk leghűségesebb és legáldozatosabb gy~~I~1 1 nt-
3Z élete sem volt drága, csakhogy elhoz.zák Szá~~nne . 

.:J. swbadságnak és egy feltámad6 új életnek húsv~: 
evangéliumát! Mi erre az ajándékra méltók sak I 
~or ~eszü~~, ha, mint egykoron Mária Magda~én ak
IS hirdetjük a tanítványoknak és a h~lt' ,ml 
g ··t l . d """ v nyokkal 

e yu ~Ln_ en népnek azt, ami történt és mi is látjuk 
azl, .amlt. ok I.átnak, hogy eljött és itt van közöttünk 
ma IS a J.ézusI ember, aki egy még mindig sok Szen
Vedésse.l, Igazságtalan háborúkkal telített világban Igy 
SZÓI: m.~nt egykoron Jézus, amidőn megjelent tanítvá
nyai korében: "Békesség néktek!" Békét a világnak! 

R. Filep Imre 
h. püspök 

Aranylakodalmasok 
A budapesti unitárius egyházköz

ség a tagabb lelki család szeretet
ku.tO»segeoen uIUlepette meg két 
kedves nazaspámak, házassag,<:ötése 
:;1\.1. I!v tol'(lwóJa~. 

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő 
Tanácsa, 

A vasamapi istentisztelet kereté
ben f. évi február hó l-én ünne
pelte "aranylakodalmát" Kovács 
Károly atyánk.lia és neje Sayjer 
~Iarglt, K ovács Károly testvérÜllk_ 
ben, magyarorszagi unitánus egy
házunk elelének lelejtheteUenOl ál
dott nevű nagy jótevőjének és 
templomépitó al1öldi apostolának -
néhai Kovacs J óuefnek fiát és fele
ségében menyét ~iszteljük, akik. a 
nagy alapítvány tevő hódmezővásár
helyi gondnokunkhoz méllÓan élték 
hitbuzgósággal ékes életüket közöt.
tünk. Néhai Kovács József j6tékony~ 
ságaból és unitárius öntudatából, 
példamutató hitbuzgaImából épült 
jórészt a hódmezővásárhelyi unitá
rius templom, paplak és iskola. 

• • 

hazánk felszabadulásának 
25-ik évfordulója tiszteletére 

ONNEPIOLBST 

tart 1970. áprllls 2-in, csütörtökön du. 6 órai 
kezdettel a Budapest, V. Nagy Ignác u. 4. sz. 
al3tti templom J. emeleti gyülekezeti termében. 
Az űnnepi ülésre egyh ázi tanácsos és presbiter 
tesh 'ereinket, valamint gyülekezeteink tagjait 
tisztelettel és szeretettel meghívjuk. 

Budapest, 1970. március ID-én 

Dr. Ferencz József 
főgondnok 

R. Filep Imre 
h. püspök 

BenC:l:e Má rton 
titkár-főjegyző 

Tárgysoroz.at: 

L Gyülekezeti ének. 

2. Imádkozik és bilJliát olvas Huszti János pest
lőrinci lelkész. 

3. Az ünnepl ülést megnyitja Dr. Ferencz József 
rógondnok. 

4. Egyház?.ene. 

5. OnOCpi beszédet tart R. Filep Imre h. püspök. 

6. Az évforduló jelentőSégét mélta tó ünnepélyes 
nyllatkOUltot előterjeszt! Bencze Márton fő
jegyző. 

1. HatnrowthoUltal a felolvasott nyilatkozat 
tárgyában. 

8. Zárszó. 

9. Himnusz. 

• • • • , . 
• ONITAal08 BUT 

• 

Milyen érdekes véletlenje a sors
nak, hogy a március hó l -én 
ugyancsak 50 éves házassági évfor 
dulóját ünneplő Agoston Józsel 
presbiterünk és szeretett neje, Bog
dán JuJlanna élete ls vonatkozásban 
AlJ a hódmezővá.whelyl eklézsiánk
kal. Ugyanis Agoston Józse! testvé
rünk írta meg egy kis füzetben a 
hódmezővásárbelyi unitárius egy
házközség tört.élletét. 

Az ötvenéves házassági évfordulÓ
jukat ünneplő atyánkfiait a hálaadó 
Istentiszteleten megjelent hfvelnk
nek szeretteilmek és tintelőiknek 
né~s serege vette körUI és kérte 
lsten áldását kedves életOkre. 

Milyen figyelmeztetően szép volt 
Agoston Józsefék 50 éVe!! házassági 
évfordulójának megáldálIakor azt a 
legszentebb ~zékeJy hagyományt ls 
látnI. amely a gtl:tdag gyermekáldás
ban jut kifeJezésre. AgOiSton Józse
téknek 10 syermekOk 8z11Ietett, s 
ezek közül 7 ma ls éU5 gyermekké-nt 
ndott hálát Istennek aszillőknek 
eme botdog napján. 
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Emlékezés f elszabadulásunk 25. évfordulójára 
Hauink: csesz népe. intézménye· 

Inknek egész sokasága, II rádió, II 
televCzió, II sajtó napjainkban mind 
az emlékezés lázflblln ég, hiszen ké· 
szülődünk e negyeds:tázados évfor
duló alkalmóM!, igal; bensőséges 
örömmel megünnepelni hazánk fel 
szabadulásának felejthetetlen évfor
dulóját. Unitárius egyházunk sem 
maradhat ki az emlékezők sorából. 
Napok óta idézgeljük egyházi köz' 
pontunkban a 25 évvel ezelőtt be
köszöntött sors· és ]<orfordulót jel1:ó 
eseményeket. Az egyházon belUli(>
ket és termés~ctesen az egyházon 
kIvülieket is. Most éppen dr. Máté
ff)' Géza atyánkliát kérdezget jük, 
aki a budapesti kÖ1:ponti egyház
kö~égünknek gondnoka. világi el
nöke. Felcsillan szemében az emlé
kezés tüze és megelevenedik emlé
kezésén keresztül hazánk felszaba· 
dulásának hősi korszaka. 

A fóváros felszabadulását köve· 
t.ően egyházunkban megalakult a7. 
Unitárius Egyház Budapesti Intéző 
Bizottsága Szent-Ivdnui Sándor bu
daoesti vezető-lelkész egyházi- és dr. 
Dániel Gábor világi elnöksége mel
lett. Az Intézö Bizottsat; titkára Fe
rencz Jó~ef lelkész. Tagjai között 
ilyen nevek szerepelnek: a világ
hírű Bartók Bt!ltl. akinek hazaérke· 
zését várja népünk és akit még tá
vollétében orszú/uJyú1ési képvlselő
vé választanak és akit eme nalQ'
szerű hazaérkezésében a kel"!vetlen 
halál akadályoz meg. De az élők kö
zül tevékeny tagjai az I ntél':ő Bizott
~e:nak s"Z<Ímos más neves tudós és 
közéleti Sl':emélyisée: sorában pl . dr. 
Su-oka Geza ors?.áe:gvú\ési képviselő, 
a Magyar Nemzeti Múzeum fóil!a7.
gatója: Malaslts Geza a Swciálde
mokrata Párt oatinás nevű tagja. 
ors,>:úggyű1ési kéoviselő: dr. D/lniet 
GtiboT. akiről már ~1.óllunk. az üllv
védi Kamara vezetöségében tölt bt> 
kimagaslÓ ~zereoet: Szent-T vá nil! 
Sándor szintén orsz!te:gyűlési kéovi
selő és sokat doll!ozik az el!Vhaz Ú i
j~f!pitésén Kereki Gábor lelkés? is. 
aki ma az angliai Croydon unitárius 
gYülekezetének oásztora. 

A haladó szellemű unitárius egy· 
ház tagjainak nevével léptem-nyo
mon találkozunk az újjáéoítés lázá
ban égő és tevékenykedő közéleti 
személyiségek sorában. dr. Simándi 
Tamás a NOT elnöke: dr. Molnár 
Sándor a Népb!r6sá~ok mellé szer
vezett ügyészség elnöke; dr. Gálfaj
vy István népbírósági tanácselnök; 
dr. Szombathfalvy Győrgy atyfmk
fia a budap~ti tankefÜlet föigaz
I;alója; dr. Kem~IIY Gábor egykori 
tordai gimnhziumunk volt tanára, a 
Pedagógusok $1.akszer' .. ezetének el
nöke; Fodor József. a hírneves köl
tő. az ffÓszövetség megszervezésében 
vállal oroszl;'mrészt: a Beliigyminlsz_ 
tériumban dr. Szellt-Iványi József, 
mint miniszteri taryácsos. Dr. Fodor 
GlJula mint mIniszterI titkár, dr. 
t' crencz József f61!ondnokunk pedig 
a kezdeti újjáépftésnek ebben az 
Idős7.akában ugyancsak a BelügymI
nisztérIumban. a Kivándorlókat és 
vissz.a\'ándorlÓkat Védő Iroda igaz
galója. ts még há.ny meg hány kl-

tünöségünket sorolhatnók fel. Az 
Ifjabbak közül a budapesti egyhá:>:_ 
kö?.ség egykori gondnokára, dr. 
BőJCinl Andrásra ijondolunk. kl II 
föváros szolgálat.ában tevékenyke_ 
dett, a közlekedésrendészettink ki-

Dr. Máté/ly Geza 

túnő szaktekintélyére, d r . Márkos Je· 
n6re. 

Az egyházközség újjáépítésében 
fele jthetetlen érdemeket szerzett dr. 
Lázár János vagyon-gondnok, aki
nek áldol':8.tos tevékenységét még ma 

Vas Zoltán helyettes kormflnyblztosa 
I'!s a t6város közcllátásának eg ik 
megszcrvezője dr. MátéHy G~za 
ntyánkria volt. 

1945. májusában azonban dr. Má
téfey Géza már a Közellátás; Mi
nisztérium adminisztratív államUt_ 
ká~a. 1945. Nnlus havában nemzet_ 
gyulésl képviselővé válusltj!\k. 1947 
végétöl pedig még magasabb POZI
ci.?ra nevezi ki közt .. \rsaságunk el
noke, az Országos Közellátási Hiva
tal elnöki tisztségére, Dr. Mátéf!y 
Géza nevéhez füződik az a nevezetes 
és az egész országol érintő lntézke
dés, amelynek eredményeképpen al': 
1947. évi katasztrórális rossz termés 
ellenére sem csökkent az ország la
~osságának kenyérCejadagja! Sót az 
u j termés betakar!tásakor 300 vae:on 
kenyérgabona felesleggel zárja a dr. 
Mátéffy Géza vezette országos főhi
vatal az ével 

1948 a londoni olimpiász feledhe
teUcn éve. Felmérhetetlenill fontos 
volt számunkra, hogy az újjásl':ü!etés 
gondolatának jegyében jó hírt tud
junk adni magunkról a világnak. A 
Magyar Olimpiai Bizottság dr. Ma
téeey Géza államtitkámak fejezi ki 
köszönetét "azért a lelkes segítő
készségért, amellyel az olimplai elt'i
készilletek során, mint a Közel
látási Hivatal elnöke, lehetővé tette, 
hogy ollmpiai jelöltjeink a megkí
vánt élelmezésüket megkaphassák. 
Ugyancsak hálás köszönetét nyilvá
nítja azért is, hogy Mátéf[y Géza ál

biztosította mind a tatai 
"<,, mind pedig a Londonban, 

csapat élelmezésére kikül
is magánviseli egyházi központunk 
temploma és egész épület-komplexu- a 
sa. Az egyházi újjáépítésböl dereka
san vették ki részüket lelkészeink a 
fóvá rosban és vidéken egyaránt. 
Nevüket és munkájuk elismerését 
örzik egyházi annaleseink. De feltét
lenül Sl':61nunk kell rendkivül nagy 
aktivit.ást kifejtö asszonyainkról, 
akik Vadadll Albertné elnökasszony 
vezetésével kimagaslóan vették ki 
részüket az újjáépítésbő l . 

élelmiszereket." Dr. Mátéffy 
C~~- atyánkfia az egész olimpiai tá
u ellát.ását úgy szervezte meg, 
hogy a terhek ból minél kevesebb 
essék al': államháltartásra ! - Sze
münk elátt egy máslk köszönö levél, 
amelyben a dolgozók mondanak kö
szönetet azér t, hogy korszerűen fel
szerelt ülüdöt szervezett és szerzett 
számukra dr.Mátéffy Géza államtit
kársága idején. A legékesebben 
azonban építő tevékenységéről a 
Rlmnmurány-Salgótarjánl Vasmű 
R. T. ózdvidéki bánya és gyárUze
meinek Nemzeti Bizottsága altal 
írott köszönö levél tanuskodik. 
amelyben azért fejezlk ki hálájukat 
42 ezer fót kitevő dolgozónak nevé
ben. hogy "az ellátatlanok kétségbe
ejtő helyzetét ... minden bürokrati
kus sallangot félredobva olyan tett
erősen és a munkássá~ érdekében 
olyan szívvel és lélekkel karolta tel. 
hogy sikerUJt a háborgó kedélyeket 
megnyup:tatni, a munkássáp: bizaimát 
megeröslteni és II vérilnkböl való 
kormáoyunk iránti készséget meg
$zilárdftani !"' 

Gondnok atyánkfia másokról be
szél, mások munkáját és érdemeit 
méltatja. de mi megkérjük dr. Má
té1fy Gezát, hogy levelkőzve közis
ismert szerénységét és önmagával 
knpcsolatos szófukarságát, beszéljen 
saját élményeiról és emlékeiről is, 
hiszen a feluabadulásnak ugyszől
ván első óráiban már rés7.ese volt al': 
újjáépítés nagy teladat.ának. 

Dr. Mátéffy Géza kipróbált szak
ismel"cteivel az orsz.1g, maid a fővá
ros közellátásának megszervezésében 
vállal áldowtos munkát. hatalmas 
terheket. A debreceni kormány Bu
dapestre érkezése előtt már mega la
kult a fóvárosi közellátás kormány
bizIossága, amelynek konnánybizto· 
sa a rendkivül rövid Idő alatt ors"Z<Í~ 
go.~ népszerűségre emelkedett Vas 
Zoltán volt. A kényszerú emigráció
ból hazatért és a70 újjáépülő élet leg
döntőbb szakas70án hatalmas mun
lIát vállaló Vas Zoltánt dr, Mátéffy 
Céza atyánklia ugy jellemzi. mint 
megértő. rugnlmas gondolkod.1sú, 
melegs:dvú emberbarátot. aki gyor
san tudta a ros..~znt fele j teni és a jó 
és has"nos emberit szolgálni. ts ímé 

Dr. Mátéfiy Géza ntyánkfiát UH1 
málusában öl Magyar Köztársaság 
trdemrend tiszti keresztjo!vc\ és még 
ugyanazon év novemberében pedig 
u/o!YllI\ennek az érdemrendnek .. kö
zépkeresztjével tűnte t i kl n mIl\ISZ
terelnök javaslatárn köztMsn.wgunk 
elnöke. 

AkI megszokta. h~Y e!O' életen 
át minden erejével és kéoességével 
n köws ember! jót szolgálja, az nem 
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tud tétlen maradni ::IZ (m. "nyug
állomány" Idcjén sem. Ezért togadt::l 
el dr. MtitéUy Géz::I atyánkna a bu
dapesti J,özponti unitárius egyház
község hlvc!nek bizaJmtiból fakadó 
cg.l'Mzkö1.ségi gondnoki lisztsé?e~ és 
ezért t.udunk ma ha1-<lnk és ncpunll 
fclsz..'lbaduUt.s.'\nak 25. éVfordulóján 
vele egyOtt munkálkodni e nag}'S7.c
rú történelmi évforduló megOnnep
Jésén. 
Magr~l1'országi Unitárius Egyhá

zunl: az elmult 25 év folyamán ön
itllóan alakitoHa kj egyetemes egy
házi életét és ez 400 évre terjedő 
történelmi multunkban kimagasló 

Régóta hiányzik közülünk. a va
sürnaponként együtt imádkozó lelki 
közösségünkból. Betegeskedik már 
három éve, fájnak a lábai s megso
kasodtak az esztendők is vállain. Ez 
az oka távolmaradásának. Tudtam, 
hogy sz[vcsen veszi lá togatásomat. 
ezért lelkercstem egyik lebruár végi 
vasárnapon, a déli órában, miután 
elvégeztem az is tentiszteleti s7.0lgá
latot. Útközben awn töprengtem, 
hogy vajon fenn találom-e vagy 
ágyban? Megismer-c, mint régen? 
tppen be akarok fordulni a kapun, 
mikor a kapu előtt levő padra esik 
a tekintetem, de nem akarok hinni 
a szememnek: Zsuzsa nénit találom 
ott 

- Jó napol adjon Isten Zsuzsa 
néni. - köszöntöm s tele vagyok 
várakozással. 

- Adjon l sten tiszteletes úr, -
viszonozza Zsuzsa néni a világ leg
természetesebb hangján. 

Feláll, kezet fogunk, ör vendezünk 
kölcsönösen egymásnak. Zsuzsa né
ni, egy ruhadarnbbal, amelyen ült, 
törölgeti a padot majd biztat. hogy 
üljek le. Zsuzsa néninek mOndom c 
szíves buzdítfisra, de inkább maga
mat nyugtatom meg, hogy jó is lesz 
ide leülni, hiszen nincsen hide,g és 
olyan szépen szállnak a hópelyhek. 
most éppen nem is vegyesen hull hó 
és eső. Beszélgetünk nrról, hogy 
hOg}' "an Zsuzsa néni és ho~ va
gyunk mi: mi a hír az egyházköz
ségben. kik, hogy vannak az ismerő
sök közül és [~y tovább. "Elmon
dom, ho!{y nemrég jártam otthon 
Homoródkeménvfalván s kirándul~ 
tunk a homoródalm{isi barlanghoz 
is, tehát átmentünk András bácsi 
szülőfaluján, - a Bodor Andrásén 
ugyanis. ki Zsuzsa néni férje volt 
míg 1955-ben meg nem halt. ' 

- Oh, milyen rég laktunk mi ott. 
tiszteletes úr!? András harangozó 
vo~t Alm[L<;on egy darabig. Utána 
Cslkszeredában töltöttűl"lk rövid időt 
mielőtt Budapestre költöztünk vol~ 
na, - kezdi mondogatni Zsuzsa né
ni a vissznpergelett élet egy-egy fel
villanó élményét. .. ! 

- De, Z~uzsa néni , nem mehet
nénk Inkább fel a lakásba? Vizes a 
pad s a hópelyhek is megszaporod_ 
tak. - vetem közbe. 

Fel ls áUtunk. karomba öltött", 
Zsuzsi néni a karját s felmentünk 
lassan pihenőket tartva _ Zsuzsa 
nénire való tekintettel _. felmen
tünk a lnkásba. az első emeletre. 
Kedves fiatalasszony fogadott. 3 
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tör ténelmi korszakol Jelent, hiszen a 
XVI-XVII . S7..ázadl öm'tlló magyar_ 
országi unitárius cgyházi élet jog
folytonosságu örökösei ml vagyunk, 
a hírneves XVI. szfIz.'ldi, Dávid 1"e
fenc szellemét és hItélvi örökségét 
híven őrzö "alföldi püspöknek", Ka
rádi Pálnak. valamint az úttörő 
Arany Tamásn;tk, Egri LukficIInak, 
Bnsillu$ IsfVánnnk, Válaszú ti 
Györgynek utódlai és örökösei mi 
vngyunk, nkik fellsmerve a mai 
magyarországi unitárizmus új tör
ténelmi hivntását, az ösök szel. 
leméhez méltónn, egész népilnk_ 
nek, forrón szeretett haz.'\nknnk 

éves fiacskájával. A lakás ragyog a 
tisztaságtól, II konyhában készül a 
vasárnapi ebéd. Zsuzsa néni eltartási 
s1.crződést kötött egy fiatal házas· 
párral, - innen ez az új és örvende· 
tes helyzet, körülbelül másfél év óta. 
Megnyugtató! 

- es mielőtt Homoródalmáson 
harangozó lett András bácsi, hol 
laktuk, mivel foglalkoztak Zsuzsa 

l. ... --' 
néni? - térek vissza az előbbi be

I 
- , tiszteletes úr ! 
- Tomszk-ban!? 
- Tomszkban. Mindketten kato-

nák voltunk TomszJtban. András ls, 
én is. Egy és ugyanazon kaszárnyá
ban laktunk, természetesen elkOJö
nitve, ott ismerkedtünk mcg. .en 
;\polónö voltam, de egyben női ka
tona, Andrasom pedig korán hadi
fogságba esvén, a 17-es forradalom 
után tudta, hogy hová kell állnia s 
így már nem fogoly volt, hanem ka· 
tona 6 is. Nagyon jól beszélt oroszul. 

- Nagyon messze van ez a 
Tom.,zk Zuzsa nénI. valahol az euró
pai és a szibériai szovjetek határán. 

- Még annál is messzebb van 
Marinszk. tiszteletes úr. tn ott szO
lettem. Marinszkban, ott is tartottuk 
mc!:. az esküv6nket 1921-ben. Akkor 
22 éves voltam. Egy varrodában dol
goztam. Szép volt az esküvónk. Rég 

és az ~gyetemes, haladó szellemű és 
humánus emberiség békét építeni 
akaró törekvéseinek munkásai k!vá_ 
nunk lennI. Az egyházat nem a vi . 
lágtól és annak gondjait.61 eJs'ligetel_ 
'ten élő, csupán lelki sérlilt.eket gyó
gyító exkluzív intézménynek t.ekint_ 
Jük, hanem népl-nem:reti és egyete, 
mes emberi közösséget együtt épító 
erönek. 
~elszabadulásunk 25. év[ordulóját 

mmden egyházközségünk minden 
gyülekezetében méltón kívánjuk e 
jubiláris esztendö folyamán megün
nepelni. 

K . M. 

volt. ... nagyon rég, tiszteletes úr. 
~.':I~~ásom úgy akarta, hogy haza. 
JOJJunk. Igy mondta ö. en a felesé
ge voltam s jöttem vele Homoród
almásra. EI nem maradtam volna 
az én Andrásomtól. 

- Dehát tulajdonképpen hogy is 
hívják ZSU?.sa nénit eredeti orosz 
leánykori nevén? 

- Oda adom a személyi igazolvá
nyomat, abba bé van írva. Kezem
be V1'S1.cm Zsuzsa néni személyi iga
zolványát s elolvasom az adatokat: 

- Bodor Andrásné, született 
Alexandra Jákovlevna Vorosilova. 
Anyja neve: Dária Zérova. Apja 
neve: .Jákob Vorosilov. 

- Tehát igaz, Zsuzsa néni, _ 
igaz, hogy Vorosilov marsallnak a 
közeli rokona!? 

- J::desapámnak volt a testvére! 
Nagy csend támadt hirtelen a szo

bában. Magam elött látom, Zsu?.sa 
néni csendes szavaira emlékezve. 
amint az asztalnál ülnek, sokan. 
mert nem szakadt szét a család, egy 
fedél alatt maradtak: - látom a kis
leánykát. a későbbi Bodor András
nét. s látom a serdülő fiúgyermeket. 
kit a nép küldött a harc mezejére. a 
forradalom tüzébe. a szolgaság lán
C<l.inak szétzúzására: látom az ifjút. 
ki küldetését úgy töltötte be, hog:y 
a Szovietupió marsallja lett, dicsö
s~eel öve1.c1t hadvezére. sógora egy 
székely unitárius embernek. 

_ Mikor találkozott (IIra Vorosi
lov marsallai. Zsuzsi néni? 

_ Nyikoláj felkeresett itt. Bu
deoesten. mikor a Szövet.sé'les EJlen
örzö Bizottságnak az elnökeként itt 
lakott s én ls felkerestem hivatalá
ban. A felszabadulás hozta el S7.<1-
munkra a találkozásI. A7.okban a ne~ 
héz időkben sokat sC):(ített rajtunk is, 
s az el%ész magvar népen. 

_ Fels7.abadulásunk 25-ik évfor
dulóján hogyan érzi magát Zsuzsi 

é "' n ol. , ' 
_ N)'ugodt va~yok és bIZtonsag

ban élek. Ez a l(!j:\fontosabb. Oreg 
naojaimban. az én jó Andrásom 
után özve.llvl nyugdíjat kapok. el
tartásis1..en1idést is kötöttem. hOJ;Y 
JeltVen aki egy pohór vizet hozzon 
ál%vamholl. ha már nehezen tudok 
felkelni. Hálát adok a jó Istennek, 
hogy nvue:odtan élhetek s holn' béke 
van, tiszteletes úr. Ez a legfonlo
sabb, a béke ... ! 

_ Áldjn mct:( a jó Isten. Zsuzsa 
néni ... ! S adjon mé.ll me.llnyugta
tóbb békét ennek n vIliignak n mi 
munkánk által is. Bencze Már ion 
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A VÁRADI Dl SPUT ÁCIÓ 
.. "d debreceni találkozó után 

Néhány nappal a rov,: II jain ült ÖIlSte az e!ső 
Váradon, 1569. okt 2?t-h"~V'~' PhOgy tisztána a helvét 
magyar nyelven turto l U.ri~sok és '3:t antitrinltá
hitvaU{isúak, a szak, ramen reformátusok és az unit6-
riusok - mal nye ven a 
. 5010:' közti vélcménykülőnbségct. 

nu l"~ k zemben nem mindig elfogulatlan POk,olY 
JÓ~~e;:; ~rténetfró állapltotta meg. hogy az um~-

. 'ed I tamogatásn mellett most m r 
riusok a JeJ e em k magukat. hogy Erdély hat. .. 'l
Ol~anl ,f~:~th6~~kra ls gondolhattak. Ezért hatá
rall~k u el Dávid Ferenc és társai, hogy 'a magyar
roz . r nnátusokka1 ezeknek saját terü1etén, .~gy 
~~~J~I r~y~lven tartandó dlspután még egyszer osz· 
szemérik erejüket. 

A dispután jelen volt a fejedelem, II. János v~l~sz
t tt király teljes udvarával, valamint a Hsznátuh é~ 
ti°száninne~i reformátusok képvi~elöi é~ az ~rdélYI 
unitárius lelkészek. A hitvita elnöke, fejedelmI meg
bízásból, Békés Gáspár fejedelmi. tanácsos vol~: A 
mi részünkről felszólaltak. vItatkoztak, k?zb.e
szóltak Dávid Ferenc püspök, Heltai .Gaspar, 
BasilIus István és Kozárvári ~á1 kolozsvári lelké
szek, VásárhelYi Ambrus, Sásván Ge;gel.l:' é~ ~racc:r 
György udvari tanácsosok. A nagyvaradl ~ltvltán ~s 
jelen volt Leleszi János jezsuita atya, mm.t ,?egfl
gyel5, aki egyébként oa korábbi gyulafehérván vlták.on 
is hasonló min&,;égben vett részt. ~elen .volt .'I1hret~.u s 
Kristóf lengyel református lelkész IS, akI a VItán tor
téntekről hamarosan levélben ad tájékoztatást a nyu
gati protestáns orthodoxiának, a zürichi Simler pro
fesszorhoz irt levelében. 

A vita Dávidék adták ki a kolozsvári Hel-
ta; ;;;~n~ Az eredeti kiadvány ma 
már nagyon erdélyi példányon kívül a 
stockholmi is drága kincsei kÖ7.ött 
érz.i ezt a K olo7.5várott Nagy Lajos 
és kollégiumi tanárok betű-
hűen . ennek példá-
nyai 

A váradi hitvitán történt disputálás nem vezetett 
eredményre. Egyik fél sem tudta meggyómi a má
sikat, útjaik szétváltak. A református és a7. unitárius 
történetírók egyaránt saját feleik javára könyvelték 
el a gyó7.elmet. Ez igy talán igaz is, mert hiszen a 
reformátusok megakadál.vo7.ták az unitári7.mus tiszfrn
túl.i elterjedését, nagyobb arányú térfoglalását, de a7. 
umtál'liusok Váradon, ha ideiglenesen is, megvetették 
a lábuka!. gyi.llekezetet alapítottak, lelkészt telepí
tettek Váradra. Fontos eredménynek számít az, hogy 
innen is elindul egy áramlat az alföldi unitárius tér
h6dításra, mely Dávid Ferenc elítéltetése után az al
földi püspöluiég megerösödéséhez vezel Erröl részle
tesebben majd egy későbbi írásban szólunk. 

Az unitárius történetirás a kéziratos források alap
ján azt jegyezte fel, hogy a váradi vita után a város 
egész lakossága, mintegy 3 ezer ember áttért az uni
tárius vallásra. Ez a legendaszerűen leirt esemény 
s7.áms~erűségét Hlelöen valószinűleg téves, Basilius 
István, a váradi vltáról levélben számolt be a szé
~esfehérvári unitárius lelkésznek; _ tudta, hogy mit 
Irt, vélhető, hogy Kénosi krónikájának valamelyik 
másolója írhatta el a 300-at (?) 300Ó-nek, 

Ugyanis a két váradi református prédikátor, Ká-

rolyi Péter é~ Czeglédi 
il következő esztendő 
radi 
tárius 

mé • vagy 
11 vá

Istvim uni-
15GB-ban, meg-

ka : ,.Basi-jel';;ti~~~~;; 
lius hiva-
tal nélkUl a ho~ 
e7.t is az il!az vitatrat 
megjelentetCsére a ~ikeres-
nek indult váradi unlti'irius mel<:féke;-.zék. 
Azt a re{ormlttus törtCnetirás ls e1ismeri. ho~' Vára
don unitá rius gyü1eke7.et alakult s úey vélik, ho~ a 
városnak csak el!vharmada lett unitárius. Ez is szén 
eredmény volt. Basilius l stván a váradi lelkész:sél!et 
kiinrluló állomásnak tekintette. ahonnan hamarosan 
lov:\bbment más alföldi heh·ekre. Találkozunk veje 
Belénvesen és Békésen is. Nem tudjuk. hOl!y ki voll 
a7. utóda 11 váradi unitárius lelkészi állásban s azt 
51"m tudluk. holtY e gyülekezet mikor olvadt vissza 
;> reformátusba. va~ a váradi püspökség árnyékában 
él t k,at'llikus (!yüleker.etbe. , 

A v~Tadi disputa laen ielentó.~ állomása a h6dolt
~-ídi 11llitflrius terjes7.kedés mei!indulásának. Erdél" 
f<>ie" ... lme itt mutalIa m~ nyíltan a7.t. holitY az unit~~ 
r;"~ hnitA~ mellett foltJai állást.. A disputa után léte
~;ilt v!irndi I!vü1ekezet volt az alföldi unitárius m oz
",,,Imalt els/i tennészetes központia. Basiliust. szemé
lvisée:e. orédikátori kéoessége. Irói munkássáva e.<!'v
",.!tnt ,,1kalmassá tették az új hMftás iránvitására. 
l"~t '" fel"datkört veszi át töle. Erdélybe történt ha7.a
t prP~f' után Karádi Pál temesvári unitárius letkész. 
",lfölrli ... ii~oök. E zzel indul me~ a XVI. szá7.adban ,,"
r,rdélvtól füEtl.!etlen ma~yarors7.ál!i unitárius éleI. amely 
a leglombosabb fát a c\unántuli P~s .. tt hajtotta. 

Dr. Ferellcz 
doktorrá 
!lóban, (U. S. A.) a 
kette/, egyházunk , 
nek, a cllicflg6i Meadvil/e 

nek. Baloldalon dr. John 

Dr. Ferener. Józsd 

tiszteletbeli , 
Chicu.-

" 
Intézet ';i; 

teol. professzor. 

Az l ARF Világszövetség a múlt A I A R F "I ' 
évi a~ amerikai Boston városában Z U ese 
tartott világkongresszusát követően 
ez év április havában tartja első vég- üléssol'ozatát ünnepi istentisztelet 
rehajtó bizottsági ülésszakát a sváj- vezet! be a churi (Gmubünden kan
CI Churban, a VlIágsz(jvetség széle- ton s7.ékhelye) reformált egyház fö
sebb alapokon való átszerve7.ésének templomában. Az ünnepi is ten liszte· egyiitt 
jegyében. A VB üléssel pál'huzamo- let szolgálatára egyházunk főpászto
san II szakbizottságok ls illéseznek. tát, R. Filep Imrét kérlék fcl. A 
Az IARF végrehajtó bl7.ottságának kanion szabadelvű lelkészeinek 

; 
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Gondolatok a lJlagyarországi Unitárius Egyház történetéhez 
1968-OOn ünnepelte egyházunk II neveretes tordai 

országgyűlés 400. évlordulóját, Ilmn hires-nevezetes 
. fl -Iésl. amelyen II világon első (zben lktaUák 

~rs.u á~rr~ nlkotmány6ba, \öl"Vényel közé II lclkismc
r~ és valláss7..1lbadság klasszikus elvét. Inncn Sl.ám(t
. k a magyar unlt.írius valIásnIlk és egyházának kez
~U tét. A nevezetes évforduló ujra előtérbe hozta II 
X\I. századba nyúló egyháztörténClilnk . kérdései,!-- sz;'~
munkrn, II Magyar Népköz~rsaság terUletén éla UnI
táriusok sl.ámára pedig sajátos feladntukká te~te II 
nevezetes évforduló ~zt is, hogy n magyarországi, te
hát Erdélyen kívUll unitáriZffiu,snak és az Erd.~I~IŐl 
független Magyarországi Unit.irws Egyháznak onnlló 
élete történeté! beható vizsgálat tárgyává tegyUk. 
Ugyanis ma mÁr vitathatatlan történet! ténynek S7.6-
mit, hogy Magyarországnak 1I1. egykori törö~ h?dolt
ági tefŰletén és az azzal kapcsolatos részein IS. az 
~rdélyit61 független, unitárius e~há1. .léleze.lt, amely
nek egyik püspöki székhelyét Ismerjük. tI. Temes
várt, ahol Dávid Ferencnek .'7SYik leghűségesebb har
costársa. a S1.ékesfehérvár kornyékéről származó Ka
rádi Pál töltöUe be II püspöki széket. Az a feltevés. 
hogy Karádi Pál püspöksége csupán Dávid Ferenc el
ítéltetése és halála után szerveztetett volna, meglehet
Iösen szíikszavú és bizonytalannak mondha.tó törté: 
nelmi forrásokra épül. Nehéz körvonalazm KarádI 
püspök iuris diclio-jának a határait is. Ma már ala
pos indokaínk vannak arra nézve is, hogy már a XVl. 
században, Pécsett, vagy esetleg Pellérden is létezhe
tett unitárius pUspökség. Feltétlenül beható tanul
mán}'ozás tárgyává kell tegyük ezt a mai Magyar
ország területére terjedő egyháztörténeti kérdés-komp
lexust. 

Szász János lelkész és egyházi levéltárosunk la
punknak 1966. évi jubiláris (XXII. évf. 3. sz..) szá
mában nagyon s1.ép összefoglaló tanulmányt irt a 
XVI. századi Erdélyen kívüli unitárizmus útjáról. En
nek a tanulmánynak egyik legfigyelemreméltóbb 
megállapítása az, miszerint "Az egyre sz.ámosabban 
elökeliilö adatok azt bizonyítják, hogy a Dunántúlon 
elöször nem Baranyában, hanem S1.ékesfehérváron és 

, környékén, valamint a Dunakanyarban bukkan fel az 
unitárizmus, mégpedig egész korán, már I 566-ban". 
(Tehát az 1569. évi nagyváradi disputáció előtt.) 
(Szerk. megj.) '"Ez a tény érthetó. A1. erdélyi fejedel
mi udvarban számos székesfehérvári t isztviselő volt 
(pl. Karádi Pál is székesfehérvári), akik gyakran tér
tek haza, vagy t.:J.rtották fenn az érintkezést egykori 
hazájukkal. Igy Dávid Ferenc könyvel hamar eljut
hattak erre a területre. Székesfehérvár apostola Gra
tiá~us Máté és biztosan tudjuk, hogy unitárius volt a 
mal Szabadbattyán és Polgárdi. E1. utóbbinak papját 
is ismerjük, Tolnai Lukácsnak nevezték". 

Dr. Ferencz József fógondnokunk, mint egyháztör
ténész lapunk jelen számában közli második cikkét 
az önálló magyarországi unitárius egyháZ7.al való vo
natkozásban, a kétségtelenül ebból a szempontból is 
nagyfontosságú "Nagyváradi disputáció"-ról irva. Dr. 
Ferenez JÓ~f szerint a vá radi disputációnak, amely 
1569. o~tóber 20-25. napjain folyt le, az volt a célja, 
hogy tlsztáz7..8 a helvét hitvallásúak mai nvelven a 
reCormátusok és unltáriusok közti véleménykü1önbsé
get. Ez kétségelenül igy van. azonban a nagyváradi 
disputációval kapcsolatban szeretnénk rámutatni egy 
egészen .sajátos egyháztörténetl feladatunkra, amely 
feltétl,:nill Igényli a behat6bb történeti kutatásokat. 
Ugyams magának a disputának Dávid Ferenc által 
történt, és a fejedelem által revideált szövegú kl
nyo~tatott anYagából nagy hangsúllyal emelkedik kl 
az. IS, hogy ml':>Cn jelölte meg úgy János Zsigmond 
{eJedelem és király, miként Dávid Ferenc maga is 
ennek a váradi disputációnak a val"~si hitelvek pus? 
tán teológiai tls?tázásán túlmutató célját. Ez a cél h~: 
tAromttan llolit!k.aI-ldcoMglai JelIegO volt. rdéuUk a 
,,~aJ:yváradl d !sputáció" 1870-ben IT\egJelentetett be
I~hu kiadását, amelynek szerkesztM Nagy Lajos és 
S,mén Domokos kolozsvári tanárok voltak. A 166. la
pon ezt olvllllhatjuk; 

I 1J'NlTARIUS 2I,BT 

.. A FELSEGES KIRÁLY, etc. minekutána az Isten
nek kegyelmességéböl e szeggelet földnek választott 
fejedelme vagyunk, T\sl-Wnk szerént, Nemcsak a mú 
ala ttunk valÓknak, testeknek óltalmazássár a akartunk 
gondot viselni, ~anem még lelkekre .is, Hogy az igaz
ságban meg éplilhessenek, ts az AntIchristus tudomá
nyálól meg szabadulhassanak. 

Másodswr, Hogy a gonosz hlrt nevet, meJlyet mU 
felőlünk Udegen országban hirdetnek, Mint ha Török 
hitet vallanánk, el töröllyUk". 

A 175. Iapon, az utolsó bekezdés, Dávid Ferenc 
sommázó hitelveinek Jézusra vonatkozó fejezete zár
létel&t közli, ugyancsak azzal az er6s hangsúllyal, 
amelyet a fejedelem is a disputácló céljaként meg
jelöl és Dávid Ferenc-I megfogalmazásban Igy hang
zik: 

,.Ez az egy Attya Istennek, és az ó szent Fiának. 
az Jér.us Chirstusnak Igaz esmereti, :es arról vallási 
tétel. a mü örök életünk, Es üdvességünknek fonda
mentoma, :es nem Török hitt, avagy vallás." 

Pokoly József, az erdélyi refonnátus egyház törté
netlrója. 19M-ben kiadott egyháztörténetében ("A1. 
Erdélyi Refonnátus Egyhár. története"), annak VI. fe
je1.etében részletesen is ir az erdélyi fejedelemsé
get fenyegetó politikai veszedelemról. A 241. oldalon 
ezt olvashatjuk: 

.. ... ez a magyar nemzet, a fejedelemmel egyiitt 
többségében az unitárizmushoz csaUakozotl, ami Er
délyt a 'külföldi elótt unitárius, - vagy mint ebben 
az idóben mondották - "ariánus" állammá tette. Ez 
a1. .. ariánus" állam a török oltalma alatt és annak 
s7.övetsé~ében állott. Bánnily has1.nos volt is a török 
szövetség; Erdélyre S Erdélynek e szövetség segéllyével 
mee:őrzött függetlensége Magyarországra. sót az egész 
közép-európai politikai egyensúlyra nézve: mé~is na
lrYon kedvezótlen szfnben tüntette fel az államun
kat a nyugat el6tt. mely a középkori vallásos felfo
gástól fogva tartatván, a törököt nem mint hódító 
nemzetet. hanem els6sorban mint a keresztyénség el
lenségét tekintette. Erdély iránt a nyueati államok kö
zött semmiféle rokonszenv ,nem található, habár a 
Habsburg-ellenes diplomátia olykor bevonta is szá
mftásal körébe. Már János király is gyanús volt e16t
Wil:. János Zsigmond pedie: elO'enesen .,a kárhozat fia" 
(filius perditlonsis), akinek birtokát nemcsak a Habs
bure:ok. hanem méJt távolabbi feiedelmek is szerették 
volna maguknak megkaparintani". 

.. Nem \'Olt s7kles Európában nép melynek rokon
szenvére s7.ámfthatott. melynél barátságos fogadta
túsra talált volna veszély idején. Római katolikus és 
protestáns népek egyaránt elfordultak tőle. mint 
..eretnektól". és a magyar királyok ls csak azért tar
ták fenn vele az összeköttetést, hogy maguknak meg
s1.erezhessék." 

.. Béza Tódor János ZsIgmondhoz intézett levelében 
már 1567-ben felhfvta a fejedelem figyeImét arra a 
vc. ... zedelemre. mellyel az unitárizmus pártfogása ors7.á
gára nézve járhat. de süket fülekre talá.lt. A fele
delcm inkább hallgatott Blandratárn és Dávid Fe
rencre. kik 31.t..'in nem is gyózik eléggé dicsérni ezen 
eljárasáért." 

Pokoly Dávid Fer-encet is idéz:! és többek között 
ezt is; 

..Tudom _ úgymond - , hogy e világnak fiainak 
külÖJnb Hélele vae:yon Felsó"ed felől; de bizonyos va
gyok. hogy a mely lsten FeIségedben ezt elk~ette, 
mlndvél!ig elővIszi az 6 áldott ~zent nevének .dICSŐSé
Io!ére" Majd megjeR,vzl Pokoly: .. Es ez a .. különb {té
let" ~ feiedelem eMlt sem volt titok, mert .. egyéb ki
rálvoknak és fejedelmeknek intése" ls eljulott hoz?.á: 
tudta azt is, hOIlY tl kUlföldön el van terjedve az a 
hfr minthn török hitet vallana. Azonbnn tlZ unlt.-\.rius 
prÓféta ki méll: az Űr Jézus KMs?tus eljövetelének 
t'!s ors;.ál!lása kezdetének évé! ls meg tudta jöven
dőlnI. teljesen ma~ával ra~adta 6t. A fejedelem pe.
dig azt hIVén" hogy 8 legjobb úton van az Igazság 



.. . .. . 
Etek at idézetek is fi gyelme2:tetnek arra, hogy a 

XVI. századi Erdélyi, majd a ~6do1tság terület~re, 
vagy a Ferdiniind által .. uralt terulel.ekre es~ orszag
részek unitáJ'ius egyháztörténeti vonatko~alt a XVI. 
század politikai kortörténetének tükrébe álhtsuk és igy 
vi'7.sgáJjuk meg. Az európai történelemnek egy egészen 
sajátos új fejezete vár Itt megvizsgálásra és értéke
lésre. 

Igy tehát a nagyváradi disp~tá7i6nak 3: látszólag 
merliben teológiai tartalma,,- hitVitáZÓ célja ---: első
rendű politikai aktussá válik, amely a kOf!lbeh ... ~
let-nyugati" határon éppen a nyugatnak klVánJ~ bi
zonyítani azt, ami a nyugat számára akkor teljesen 
hihetetlen és elképzelhetetlen volt, h?gy egy a nyu
gat szempontjából athelsta, vagy mlndenesetr~ k~· 
resztényellenes és "hamls hitű" mohamedán törok hit 
patronálása alatt élő ~náJló feje~elemsé.gben, egy 
olyan radikális vallásos Il'ány~at, mmt aT?llyet .a Já
nos Zsigmond fejedelem és kmí.ly alatt ~ob,?ségl v?-l
lássá magát kinövö "ariimizmus" a~ umtárlzm:-,~ Je
lentett keresztény hitnek tekinthető-e, amely hitenek 
bizonyosságát a Bibliából mer/ti és szent Igéjére építi, 
_ avagy tényleg a7., aminek keresztény ortodox ellen
felei mondJák' egy minden eszközzel elpusztítandó 
eretnekségnek 'törökös hitű torzulása csupán! Ebből a 
polilikaHdeológiai szempontból esik tehát olyan nagy 
hangsúly a nagyváradi disputációra és azokra a ki
jelentésekre, amelyeket a fejedelemnek, ill. Dávid Fe
rencnek a szájából idéztünk. 

Ugyanígy kell eljárnunk a pécsi, baranyai és tolnai, 
valamint az egész alföldi unitáTizmusra kiterjedően is. 
Úgy véljük. hogy a naiv történetírás keretébe kel! 
utalnunk az olyan feltevéseket, hogy valamely "ván
dor prédikátor"-nak, valamely községben vagy város
ban való fellépése hirtelen fordulatokat eredményez
hetett volna az érintett község vagy város vallásos 
életében. 

Mindenütt, az ún. "átállásoknak", azt megelőző 
rendkívü] komoly társadalmi, politikai, gazdasági és 
sajátos helyi hagyományokon nyugvó lelki és mentá
litásuk "stílusára" vonatkozó előzményei kellett le
gyenek. Hogy mire gondolunk, azt Kanyaró Ferenc 
"Unitáriusok Magyarországon" címu könyvének XII. 
fejezetére való utalással kívánjuk érzékeltetni. Ennek 
bekezdéséoen kitűnő történelmi érzékkel ír ja: "Klasz
szikus földje hazánkban a kereszténységnek Baranya! 
Legenda sUl'int maga Péter és Pál apostol is jártak 
volna itt, és e vidéknek már az l. században püspöke 
lett volna ... Annyi két.ségbe vonhatatlan, hogy a ha
zánkban legelőször itt hirdetett kereszténység, az apos
toU kereS''l.ténység vala. Mint fennebb láttuk az Atha~ 
n~ius által szított háromságos mozgalom' hazánkat 
Anus rÉ:S7.én érte". - "A hunok idejében a szövet
séges góthok, az avarok idejében a szövetkező longo
bárdok Arius hitét vallották". _ "Csak számos küz
d,elmes év után sikerült fölöttlik, (az áriánusok fö
l~t\) a papának elvégre diadalt aratni". _ "Ily régi 
Visszaemlékezések Indíthatták Orbán papát arra, hogy 
a Nagy Lajos által Pécsett felaUitolt egyetemen a 
hittudomfmyok eloodását örökre megtiltotta. Tanit
hatták Budán, Esztergomban, avagy Pozsonyban ; de 
a magyar tudománYOsság ősi székhelyén, a theoIógia _._---- ... • • •• • • • 

I 
népet. 
stróUikat 

"Sokan vannak most is llyettén -káromlók, 
Jézus Krisztus ellen támadott káromlók ... 
Végre meglii.tjátc>k, szörnyű lészen ö dolguk". 

VaGY más helyütt: 

"Alexandriában 6 ló ember vala (ti. Arius) 
Es pispökséget ő kévánja vala, 
Hamis tudományát azért hinti vala, 
Ennek tudománya ilyen hamis vala: 
Krisztus istenségét ő tagadja vala. 
Csak puszta embernek őtet valja vala, 
Isten eszközének ő\.et mondja vala ... " 

kel-

Ezekn(:k a helyi "légköri viszonyoknak" figyelembe
vételével kell alapvetlSen új vizsgálat tárgyává ten
nünk Dudich András pécsi rom. kat. püspöknek, aki 
a magyar katolikusokat a tridenti zsinaton hivatalo
san képviselte, - egyházából való kilépését és unitá· 
Tius hitre való téiését. Ugyanis teljesen kizárt., hogy 
egy ilyen kimagasló személyiség éveken át, a püspöki 
méltóságiG emelkedvén, egész iuris dictionális terü
letén, egész vallásközönsége és papsága maradékta
lan bizaimát élvezvén, _ el tudta volna tikolni leg
bensőbb meggyőzódését és így szándékosan kívánta 
volna félrevezetni egész egyházát. Inkább kell gon
dolnunk arra., hogy Dudich sz.ellemisége, humániz
musa, általános és a helyi hagyományoknak meg
felelő volt, és így a reformáció számára alkalmas ta
lajt jelentett már BasIIlus Istvánnak, a nagyváradi 
disputációt követő magyarországi térítő útjai előtt. 
Itt az unitárIzmusnak talán még az Erdélyinél is ré
gebbi nyomaira bukknnhatunk. Mint ahogyan a szé
kesfehérvári és környékbeli unitáctzmusnak is mé
lyebb történelmi gyökerei kell legyenek, hisun, amint 
láttuk a Székesfehérvár környéki Karádi Pál is már 
jóval 'a nagyváradi disputáció előtt (l569. előtt) Er
délybe került és ott mint unitárius lelkész és hittudós 
működik. Egy ortodox hithű ilju, akár katolikus, akár re
fonnált hitet vallott légyen is, nem kertilhetett volna 
Dávid Ferenc közvetlen munkatársainak sorába Szé~ 
kesfehérvárr61. ha mélyebb hitbeli és szellemi kap
csolatok már korábban is nem fúzték volna egymás
hoz őket, 

Csak nyomjelzésként kfvántuk leírni e néhány gon~ 
dolatot és nem lesz bizonyára haszontalan, ha a ~n· 
delkezésünkre álló régi és az esetlegesen felmerlil6 
új források <alapján kfséreljük meg átfogóbban. me.g~ 
rajzolni rendkfvül érdekes és értékes történelmi mul
tunkat. R.. F. L 

• • •• • 

• dstentől áldon kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk kedves olvasóinknak 
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CSÁSZÁR JÁNOS 
I~.tos társadalmi és technikai fejl6délit ... , egyeni sot1, 
kuzdelmek, családi problémák; munka, küzdelem. Szell
ved':;s mérték felett, nagynéha beJopva egy kis öröm. 
boldogság, pihenés. Ez volt Császár János bácsi élete. 

1869. január 15-1009. december S. pol~~.rdiban született, ebben a sajátos világú, min
den uJltas Iránt fogékony faluban. tdcsapja szivós 
~ü1.denikkzségét, édesanyja det"Ült, meleg lényével 
ötvóz\.e lelkében. Utolsó pillanatokig helyt áUt a 
munka front ján, árván maradt kis !ejszéje, a katonás 
l'('ndbe rakott él; 5zéthasogatott !aágak tanúsítják ezt 
az örök-tevékenységet. Ugyanak'kor ll. mosoly, a ked
ves humor, a szíves jókedély sugál"lotl arcáról. Ezzel 
a kedves egy-éniséggel tudta összefogni a családot, 
amelynek élő jelképévé és a csnládon belül az ál
landóság szimb6lumává vált. A magyar népmesék 
"Erős Jánosa" volt, Hemigway öreg halásza, akit 
megölni lehetett, de legyőzni sohasem. 

Ilyen volt egyházi életében ls. Ha áldozatot kellett 
vállalni, ha helyt kellett állni a "Csflszár-ház;" mindig 
vállalta az;t. Emlékezete pedig élő egyháztörténeti 
krónika volt. ValahánySZOr fehér asztal mellett ülve 
a múlt emlékeiről mesélt, elvonult a XIX. század 
végének és a XX. század elejének valamennyi nagy 
unltál'iusa, akiket János bácsi jól Ismert. Ami ne
kem történelem, neki élő emlékvilág volt. 

Dt'ága János Bácsi! Huszonöt éve ismerjük egy
múst és az én számomra ez időből János bácsi a 

Egy hónap ~ tíz n~p híján 'kere~ s~ázegy ~sztendő! kedves és szép emlékeket jelenti. Találkozasaink sok-
Belegondolni IS meg?obbentő. AmIkol .. ~Iete mdu~t, a szor adtak biztatást, nekem, a tiatalnak. Besrelgeté-
g6zvasút is esodaszamba ment ... Rovlddel~ ~é ány seink sokSzor oldottik fel a külső világ fes zültségeit 
hónappal halála előU minden. után' érdekJ0° sze!- bennem. Isten áldja meg! Teste pihenjén kinn a pol-
lemi frissességgel és áhitatos Izgalommal nezle ve- gárdi temetőben csendesen, lélke szárnyaljon alkotó-
gig, hogyan teszi lábát az első ember a Holdra. Meny- jához, emléke pedig maradjon meg közöttünk, akik 
Ilyi minden ler el ebben 'a kerek százegy. esztendő- szerettük! 
ben. Világtörteneti események és kOI,~1=O~,~d~u~IO~k.":..C"'~0~d~'~· ________________ c(-_:S:":-':":.:' :':0:0:'_:' _ 

HíREK 
II l18V~t mindkét napján templomalnk

ban Unn,-,Pi IStentiszteletet I./l.rtunk és úr
vacsorát usuunk. Az úrasztala mcgleL'Í
lésében híveink adományait \.I$~telettel ~S 
~zcl'eletlel kél'lk az egyházközséaek elöl
Járosága!. 

Dt. Fennc" J ózsef tiigondnok tollából 
elltk Jelent meg II "Reformátusok Lap
Ja" t. évi lebruár 15-iki (1. nám) szám'
ban "Emlékezés a debreceni éli váradi 
dlSput'ra" elmen. örömmel hivjuk fel 
erre hiveink lIgyelmét is. 

L'_:.16 AndOr ltlzesgyarmati lelkhz éS 
neje Sv'Jcba Utazott március 2_án. négy 
heti tldUlénc a locarnó! "casa Locamo"
ha. a svájc i HEKS segélyszervezet vendé· 
ItIe ként. 

Dr. KIss Elek kOlozsvárl püspÖk Ba
I'ou-a, az elhunyt Késmárkl MIkloS he
lyébe Sz(,kely Lászlo tOl'dátlalvl lelk':;~zt; 
Szabédra Kecskés Lajos jobbdgylalvl lel
k"szt; Jobbágyralvára Szász Dénes bözödI 
lelkészt; Nagyenyedre. a nyugalomba vo
mIh aarabb Miklós hely~be, 13enedek 
Agoston jánOSfalvi lelkésn nevczte kl. 

Lelkész testvéreinknek, uj munkahelye;
ken sikerekben gazdag, áldásos munkál· 
ko<ÚSt kívánunk. 

Nyilrlly And rás unitáriuS atyánkfia ;1 
éves korában, február s_án Tatán el
hunyt 19.0 e!lm több elkluson át gond
noka ;'011 a m<!szk61 (AranY(>So.'rorda me
gye) unltárlus egyháZközségnek, abban 
az Időben is. arnlkor Balizs Peren.: voll 
a lelkész. Nagy részvét mellel.l temett(>k 
el László Andor lelkész szotgálalAva! .. a 
helYbeli ..e!ormátus lelkész közremukö
désévei. 

Adományok az UnltA. I" s tieite, 
AndráslaNy Kálmán. Meng) Fcrent:, Sé· 

lyel Gyula Dr. Zt,\kány GyUla, S. G," 
M K V G I 11:1-10 -- Ft., Qalther J -. " . . -, ' • .., n 
nos 40,- n, Ö'!'V. Dr. B. J.-n l ,- . 

ld KovAcs Lajos tu1'eSll:yannatl presbl-
• ánklia 11170 lan. l&oán 61 éves ko

;~baa~Y meghalt . Temetése Januá. 18·1m 
volt László Andor lelkész szolgálatával. 
Megboldogult lestvértlnk nIlgy lelkesedés
sel vette kl .észét a lUzesiyarmaU temp
lom úJJáépítéSéb1l1. 

Dr lP"lteb Dé nes vállalati os~tálYVe~1I. 
presbiter és egyházi tanácsos alyán a. 
jan. 22.-én vArallanul elhunyt, SS éves kO-

-
ISTENTI SZTE LETEK 

Illl iV/! t első napján: Bp. V .• Nagy Ignác u.: de. 11; BP. L'( .. , n6gye~ 
E. u.: de. IG; Pesti11Mne: dc. LI; p""terzsébet: de. 9: Vecsés: du. !.t. 

lICoS\'él másodnapján: Bp. V .. Nagy Ignác u.; de. ll; Bp. IX .. Högyes 
E. u.: de. IQ; pestlóMne: de. II: lIákospaluta: de . 11; Mátyá5!lSld: dU. 4. 

Nagyp~"u,-ken, március 27'':;n. este 7 oralwr: Passló':;neklés 1\ Spest, V .. 
NUllY Ignúc u. 4. su'tm aJaiii templomban. 

CVOLEKEZETI NAPOK (~lerelelvendégség"el): 

IIp . V., Nagy Ig nác utcat J;yUlekeze ll terembcn' tl.prJUs 4.én és május 
2_á" dU. 6-kor. Mindig a honnp elsll szombat j'''' 

U I'. lX., lI ijgycs .~ndre utcal gyü lekezeti teremben ' hirdetés utján ködi 
" lelk~1 hivatal. 

J'estl6rincen, a ... AUaml 
va~o.rnap du. 6 órakor. 

KONf"lRMAcrO: 

lAok6tel" I' gyli lekuet , teremben: mloJuS \O·én. 

rában. Na&>, részvét mellett temette a 
Farkasr~tl lemetoben R. }'Uep Imre ll. 
pUspök. Emlekét szereteuel megOr\Z:l:tlk. -Az amerikai unltárlu.s-unlvenállSt.a 
egyhá ... egy ke\hetenkent megjetenOüjabb 
lapUl !nWt 200 ezef pewányoan. KÖSZÖnt· 
jük \estvérlapunkat ~s sUles OlvSsótábo
,Oc 

CAPEK Norbert, a eseh unitárlus egy
ház alapitó lelkésze születésének 100. ev
forduJolál UnnepUk m'jus vég~n a cseh 
unitáilus testvéreink. Te.stv':;rt szerewtlel 
köszöntjük ö ket ez alkalomból, s együn 
örvendezllnk velUk. 

Augustinus imája 
Magadénak 
Teremtettél 
Uram! 
S a mi szívünk 
u gyan 
Nem nyugszik meg 
Addig, 
Legyen óh 
Bármilyen: 
MIg 
Benned 
El nem pihén! 

( .. Confessiones") 
Ot. Kubacskhay BfJa 

UN ITAltlUS eLET 

LaplulaJdono5 " Ma/jyarorsz'gi Uni táriUS 
EJlyhlW<6r 

F1Iszerkeszt1l és te.tel1ls kiadó: 
R. Fllep Imre 

.'ele11ls s~erke~zI1l: Bencze MártOn 
I':V:I el6flzlltes.1 dJJ: 12.- forint 

d tca' SZ'nl Budapest IX., « 6ay"" &Il re u .'1 vlll 
T'vb.: 131-U6. c.ekkn.: ~ ...... - '. 

[NDEX: :/$.IU. 

70.2UJf2 _ zrinyi Nyomda, Budapete. 

!'etelóS \'e;!ctó: BO~'r ln\n) I/jU/jalÓ 
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