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FöliSl. lt'lrnd 05 Zsinal ! 
1\<'dI'tS Alyimllni . - K!'dns Hin' ink ! 

Ebben II mi közel e"szlizlldos., köboltozmos, f~csipke
zenei kö rülvett . 6\'0(1 es félt ett Nagy Igmk u.-i Icm plo
munkb:m legtöbbször kel ténynek II nc\'c hangzik cL 
EByik a láthatatlan. örökkévaló és mindenülI jelenvaló 
ISTENÉ. aki közn:llcn és köz"etett mcgnyilatkoz:isok
kal ad bizonyS!igol a hivő léleknek önnmglÍróL h:lczési'
ról. ViI:igunk és benne II nIIg)' természet mindeg mcgúju16 
üzenetét itt fogjuk fel a legköz"cl1cncbbiil. és szi\'ltnk 
szellemi anlcnnaj:í n keresztül ill halljuk mcg II legert hc
többen. Imainkban (izeneleket küldünk Hozz.L mig crzc-

sc.i ll~ . fclold:\s:i?an üzet.leteket kapunk . Ünnepnapok cs 
hctkoznapok v"hozúsatbll n csodák jelcivel tlll:\lkozunk, 
cs ill értjük mcg lcgi nk:íbb az örök mcgm:uu<llisban 
mégis jelentkező "ál toz:isok CSOdIl latos lörvcnyszenisc
gct. Ilyen: az cICI mcgs.z.iiletcsc, egy gyermek howink 
crkezcse II testetöltes szent misztérilllmiblln, de ilyen II 
megmrlulottak elmul<Ísa és mcgpihcnese, cs II porrá Ic\'es 
fele tt szellemünk győzedelmes Imlhut llllans .. ign, örókkc
"alóslíga . Ilyen il régmült idők emlckekben való felidézé
se, öseink utjllnak fcltádsa és II ft:1 növckvö nl'mzedék 
elöll i felmutat:isa. Ilyen esoda - mondhatmln k napi 
csoda - II felhők szcpségcs vonuhisa. a csillagok j:ir!lsa. 
a Tejút ébresztene ősi :Il mok (u m :\ Im od:isu és 11 "iIlámok 
cikllztisa. Dc ilyen csod:!: lt:1 künk . érzelmei nk , gondoln
laink eSZlllclcse, csöndes vagy hirtelen megscj tcse. rel is
merése. A temlészet és a nugy\i hig, II szi" és a lélek 
csodlikban va ló eszmélése es az ember önmnga megla!!i
lrisa. fgy felismereseink bcn lsten lényének megérzescszii
letik szí "ünkben és nevének kimondt'lsu fo rm:i1ódik ajka
inkon . 

A m:hik lény. uk inek neve lsten ut{tn n legtöbbször 
elhangzi k c templomban : az Istenfia. \'agy - ahogy 6 
neveZle m:lg:\ t - az Emberiin neve, Jézus ncvc. aki egy 
közd kClczer cszlCndövc! czeWtt él t nCl1lzcdck sz:imnra 
Judea és Galilea "idékén lesti mivolt :íban is lúthulÓ "oh, 
cs ak i mindenk i músn:il fél rcérthclctlcllebb tettckkd és 
örök ér\'cllyü ta nil:ísokbl reszt kért és reszl "állol t II 
vi l:íg történc1mcnck alakitfls.iban. III születet t. ill jnrl és 
itt élt "il:'lgunk roldjén. itt evezett \'izcinkcn, Itt pihelIt 
meg II lankitS hegyolda lak p!llll1ar:ii nlatt. s nkinek halha
t:ltlanSligol nyert li: tcjclcnwtIÓslig:inl mindennapi kenye
rünk es lelket erősi tő borunk zmn:tt:iblln eml':kezünk 
ÍJ rvucsom \'ételei n k ben. . 

lsten és Jcws. akik között ha rmadikkén t megjelenik :IZ 
embcr. mi magunk . ti mi IstenilCn bizó és h07..2:\ im;I<1ko· 
-;:6. Jézust eszmenynek \'tIltÓ cs öt köveini akar6 emberck: 
néha ll1 keresö télOvtlznSuinkku l, V:lgy tcrhckct hortloZO 
I'Oskadozllsainkkal. gY:lszni nk könyhulhts:ivul. és ri"'.!lb
ban örömct nycrt. boldogs!igol talMI napSugM!ls Illil
gunkmtal:il:isunk b:llI. így leli és lesz minMg itt . cb~n ri 
mi templomunkban leuya krabban. legtöbbször dh:III~-
76 h!lrom szó, h!irolll név rorl1l:\1:1SilblUl : lsten, Jézus es 
uz Ember. Igen, mi c harmat nevezzíik legtöbbször ne
vén. 



Mmdcl ulcrl vnu igy, é~ Illért I c hctségc~ cbh1.l1l II fo r-
111 :1 11;111 , 1l1l: r1 illiU Ullll línus Anyas7.cntcgylubunk . nem 
II IIlC~'l l é.~ elérhetetlen cgd :bcn. nem egy \{,l vi lngi élcl
nek Ismere tle n cgy,vngy két relé OSl, IOII SÓ[liiba n, hane m 
lll . c7cn :1 földün. élct i\nknck és Idlzdclmui nknck elen :\ 
~/ Í1l1 c rén prlibl'i llll tIllIldig és prób:íJja ma is megterem!c
ni, me!!"clni léle al tlpjuit . t s ezt nem II dogm!', k tlig. vngy 
S/ll h c sza bott :lIorilllsi\l,mn igycks7ik cselekedni. hnncm 
/I dogmull1cntcS s/lIbndclvI1ség nyi to u slÍ g:\ lI ul és az e lle n
l'c lemcn)'1 is mcglx.'(;sii16 nmgallll'lásnak öSi':intcségcvcl. 
clölcélcl menlesell. Ill ll r több, min i négy cvszlÍludn . ts 
mcgfOI!Hhnnztn egylulzunk tegt is/ ldbn és legfőbb Ic.clcl. 

VIISY. hu vnlllk inck így ctrogadhuI 6bb dOglllllját . 
hogy: "Egy nz lsten". 

Ebben :11. esz tendőben. ennck :l 1. eszlendönek nYliri 
idŐsznk :i bnn . nhogy templomunkban uz lsten Cs Jézus és 
nz Emtx:r hn ngzik el a Icgsyakrllbban . úgy h:lIlgzolt CI 
sok-sok millió cm ber aj kán meg egy nev: lla rt6k Oelll . II 
Imló I>omibun haZlI tért nagy magyar. II Im lhnta tln n Geni
LISZ. Jclmondnto volt cgész zenci életllHi vének. cgész em
beri magu tnrtás:í nnk IIZ II fel ismerése. amelyet néha sze
lid. néhll kemény panlll t'CSlII igy fejezett ki : " . . . csak 
tiSl' tll forrnsból" . Ez volt és ez mn nHI1 emocri mil [l;a tarl:'l
S1inuk és egés7 zenci élel nuivének II vczércszméje. Enekel
te. kimondta . meghirdette. mint élete és zenéje para ncso· 
IUlál. Nem véletlen. hogy egyházunkat vli laSZIOtln lelki 
ollhonánnk . mert cgyhr.zun kbll n érezte meg ;tzt II (,'C I! és 
azt II törekvés!. amelyet il népek erdélyi kohójá ból kifor
rott unitll.1'Í us. kínzó és nehéz tiizben megecb.ve. ebben a 
kicsi ol'SZligbi.1I1 és Slen e II nagyvil:igban szolgitlni klv:ínL 
Nem hinnem. hogy az öntel tség. vugy II hitlJt! li önzés 
mondutmi velem, dc a dlividfercnei tisztu és :t lélck sza
blldság:it S1.olgMó szellemiség kellett ahhoz, hogy az ul
kot:'ls korhItoka I k-dőllló ereje szú rny:in életre keljen a 
hlll,lm I II I lanslÍg mU7Jiik ája. 

Ugy érzem. úgy gondolom. hogy nHl, tl lIl ikor. mi nt tlZ 
Unit:irius c gyh:\znak tijolll lll n llIeg\'ál:ISztott cs felszen
telt pii ~pökc ebben II nlesipkéze t ű. kóboltoza tos, fel lett 
és s/.crelett Nagy Iglllie u.-i templomunkban új tisl'Isé
gemben kösZönthetem hiveinket. II jelent II nlli ltl:tl igy 
kllpcsolh!l\om ÖSSI'.e. V{llllsztha tt:ul\ volllll ehhez az ösz
szek.tll>csohishoz,több sláz éves. régmúlt . értékekben ép
pen Ilye,! drága t ó rl~nclmi részt is. Szivem azonbnll mégis 
ehhez huzolt . érzéscun erre kényszeritettek. Mert II lelki
pás7Ior S7.lím(trrl a tiszlU fordis mindeg uz evangélium 
vo l ~. és az mu is. és ,hiszem, uz murnd majd egyszer 
elko\'clkezó ulols6 lelk lp:isztori szolgIlla tomig. Istennek. 
J~lIl snll k és II Z cm~rnek (!lIulldóulI (Ij raszii l ető tmrmóni
áJ I! csa k cbbő l a tlszt:1 fo rr:isból. :lZ eva ngélium liszta 
~orrásábó l születhet meg. t::s ez II megszü1cté~re vá r6 
uIlUI)()I II mi unitárius hittani megfogalmuz:isunkban : 
"Istennek országa". 

Ebbe IIZ orszligbil kell bcJenónie és szerveződnie min
den I!' ldi országnnk . meri ez II mi fóld ünk . életlinknek ez 
II szmtere. emberi sorsunk . hivutlhunk és fel ad11t unk 
mejloldásámlk II színtcre is. 

Es mi vfllljuk IIl' t. hogy nemcsnk egy népnek. vllgy 
cgy·egy n{:pnek. hlmem n fö ld minden népének fenntu r
tás nélk ii,1 kcll . hOI'.7.ájfm,llnia il teremtett vi Iiig ilyenné 
fo rmáMsllhol'. Ilyen kléllltésélll::7, mert másképpen nem 
vn lósulh:u meg a fej lődést hil'.Iositó UZOn {Illa pol. amely 
al' embcrtestvériségen keresztül II fö ld ÖSS'"lCS népei nek 
bO ldOSS{I ~{l t van hiYntvlI szolgMni. 

Az elmult nllpok bllll ki lenc év után újra oh':lstmu 
Mlkló~ Imre !llIlllll litk! .... úmllk. az Állum i E!:l)'hflúigyi 

l UN ITÁRI US t t ET 

1 !l v~ tnl e l .I1 \!ken~k meg 1977: hen megfrl é~ II VII(l gos~!Í1:! 
CllllU hllVI lolyómlt husábJnm nal>Vl lágol I{uolt elkkét 
1l~~ l ybe.n eg~ k\iú;s é.s nngy iigyérl u vihiglléletllcg kulon: 
OOI'Ó .hIY.')k C-~ nem hIvŐk életének c!őbbrcvi te léé rt elmon_ 
dOIl J6 ~z!\ nd6k t'l m~gállup í t {l sll il irja le. Idb.cm; " fl fő 
;á l nsl' t6~0~al u .. S:;~Hlhzmlls épité\(: sOflín nem II hivők 
es nem IHvok kow tt vlln . hllllcm il szocializllms Ith'ej és 
ellenségei között 11I·IZ6dik". Mujd II lov{lbbinkb:m: 
"Az ered ményeket nem HZ:lllal lehet mes.szllúrdÍla ni. 
hogy csupán mg:IS7.kod unk hon~1j uk. hu ncm 1IU111. hogy 
uz cl ér ~ eredményre t:imuszkodvll új célokat tüziink l 
TI~I~lze t l és nen.lz~ t k özi ös~zef0l:l:l s elé, amelyek TIlegslil :i r~ 
{lItják nz edd Igi eredményeket. és tartalmat ud n'lk lll. 
(Ijabb öss7efog:ishoz". . , 

H u t i sz ~n II fornis ti músik oldalon. - cS HZ idézett ci kk 
1ll~gá llapllása eZI lá tszi k ig1lzollli. és ha tisztll a forr{ls II 
l.'l~. oldal unkOIl . - és ~1I mi ,az evnngéliu m szel lemében 
clunk , akkor ezzel lIzl 19azo~uk , közössé yllli k az ilZ út 
[unelyet nz embernek az emberiség jobb és igazubb élct~ 
érdekében hivatásu és kötelessége megcpíteni, 

Mi ndenllek 1Ilátlínmsztása ra szcmi:lyes élelem esem{:. 
n)'eiOOI. történései ból választok és hozok igazolust : 
E lső Iclkeszi á ll{ISOlll clfogla láslI - még negycdCvcs 

teológusként - 1946. mo rci us l-jén volt Kocsordon . 
Rövid i dő utlin innen Oun:tpatajnt mentem. ahol 1946. 
november 6-á n volt . nkkor már ünnepélyes - mert u 
korcsodi nemlehetctt az - beiktat liSOIll. 1952. december 
7-én II Pestl6rinci EgyMzközség rendes lelkészi tlllásaba 
ikt:lUuk oc, majd 1971. j imÍlls 6-tin . II tragikus hi rtelen
séggel el húnyt. áldott emlékű Filep Imre ebben II temp
lombun ehírvult sz6szekének lettem az örököse. Kocsor- ' 
di lelkészi :ilh\som elfoglalásá t kivévc n másik három 
beiktatás ünnepélyes kil1söségek közölI 7,ujlot! le. de 
mind a négy egységes volt abb:"l. hogy el mondott predi
káeióm nlapigéje II Korinthusi elsö levél I:!. részének el ső 
verscből vllhlsztott ez aZ ige és ennyi volt : ... 11 SZERE
T ET ... épit . . . - Többször clmondott ll lll már. nem
csak itt . II Nugy Ign:'tc u.-i templomunkn:lk aszószékén. 
hanem azokon :IZ un il:'lrius szószékeken. uhol eddig szol· 
gá lt /un. hogy sz:'lInomrll nincsenek véletlenck . mert én a 
vélellenekben nem hiszck . Mi csak n könnyebb elfog!ld
ha t6ságért mondjuk nélm hirlelcniil és V:'Ir:l tI:IrIU1. hogy 
a vé1c llenek műve egy·cgy esemény, melynek a I:\thatat
In llsúg és nem crzékclhetöscg vihig:'lban nem látjuk még 
al. összefílggesei t. fgy VII 110m mos\. hogy lIZ aln pige va
hlsl' ttÍs négy ilyen eset ben sem lehetett vélet len. Es tudn
tos volt az is. hogy 40 évcs lelkészi szolgálatom jubileu
m:\n. itt ebtx:n II templomban. 1986, márci us 16:á n. 
ugy:mezt ilZ IIhlpigét válusztottalll. immflr ötödször. Ugy 
ér/.cm most. ezen a különös cs vadzslal os ün nepi na pon , 
hogy azert nem volt és nem lehetett \'életlcn egyetlen 
v!í laSzhlsom SCIIl az öt köziil. lllert eblJt!n II két sz6b.1n, 
hogy il "szeretet épit" mi nden ben nc VIIll , umi :1 tiszta 
fordsb61 hlphllkoz6 elet megépíteséhez és megélésehez 
elengedhetetlenü l sziikséges. 

RÓmai katolikus testvéregyhílzunk püspökei kinevezé
siikkcl egyidőben piisl>ökijclmondlllot választunuk . Ná
luk e7 k ö t elező. mílulI k ilyen egyh:l7.i döl r:\s nincs, Dc uz 
is igu7. hogy ncnt tiltják törvényei nk. S1.0klhni nk, EUllél
fogv!! engedtessék Illeg. hogy a jÓl éS:l ~lé l)Ct elfogud\'lI. 
még hu n m{lsi k egyház s.zok:isaiban szerepel is, én I>ÜSPÖ· 
ki jelmondu tot \'lílus7. lhaSSllk 11lugtllllnak . úgy, minlm:ls 
egyhflzak I)Üspökei. I~ s mi is lehellle más cz II jdmondll t. 
mimlnzok ul:ln. amiket eddig clmond tam. mint n Konnt-



husi első le\'él 8. rCSZe elso \'ersenek eme monda ta: ... "Il 
SZE RETET ... eph". 

Amikor az elmult hetek. hónu pok rendjén szolga ta rsa
im _ egy kivétellel - külön-külön is. maj~ együt~escn 
is relkerestek. CS kérték. hogy e nemes. n:lgy es megtlszle
lö dc nem kön nyű tisztet: a pfispökséget vállaljam el. sok 
ké'rdés. sok problcma vetödött rel. Olyan kérdesck CS 
olynn problém~ik. am.elyek ~e~old:i s ra vá r~:! ~. Csak ne
Mny:lI említek: Ká tc. Tc~l~gm, t;Jem~etkozl kapcsola
to k. Sajtó, Hitélet. Ökumema, 19uság1 m~nka stb. stb. 
Igények. reladatok. melyeknek r~szletezé~r.~. - . e~ged
jék meg. hogy ne térj~k mo~ ~ kl. .A~ elottun.k ~llo •. ~e 
semmiesetre sem hOSSlura nyuJtotlldobcn . majd osszeJo
vünk, CS amit elvégzünk . eredn:tenyt ha elemnk. úgyis 
elmondjuk . és beszámolunk ~rrol. ~ek~m csa~. eg}:etle.n 
igényem van minden s~olg~tarsam .es !",lInde~ Ja sz.ande
kú és egyházunk figyelt elobbre Vllllll akaro Atyankfia 
re lé: A szeretet jegyében összerogva építeni . szolgálni 
közös dolgai nkat. Számomra megnyugtató volt, hogy 
lelkésztársaim - egy kivételtöl eltekintve - örömmel 
tettek igéretet kérésemre. Rendíthetellenül hiszem. hogy 
igy: egym:ist megbecsülve. szeretve és segítve, - püspöki 
jelmondatom jegyében egyházunk jó szándékú épitését 
szolgálhat juk az elkövetkezendö idökben, egy közös és 
kollektív munka vállalasaban és vegzéseben. 

Németh László írja egyik tanulmányába n Mó ricz Zsig
mond ról: "Ö az. aki az örök emberit a jelentös do lgok 
méltóságába öltözteti ... és így válik benne a nagynak 
tünö mult egy nagyobbszerü jelenne:· Ahogy az iroda
lom világába n e két h~Halmas szellem a maga törekvései
ben nagyszeru es csodálatos lehetöséget nytlj t, úgy az kell 
legyen, a mi életünknek hitvilági!ban ez a cél és ez a 
feladat. És csak közös reladat - együtt az elmondo tta
kért . De túl ezen. nekem kiilö n is marad valami. Az. limit 
székely népünk nagy irója. Tamasi Áron igy rejez ki a 
szülöfalujáb:1 hazalátogalásá nak leírásában : 

- Mini szárny, úgy lebegett a lelkem, miko r rent áll
tam a hegytetön. Majd amikor megfordultam. és szemem 
hosszan vegigsimitotla a völgyben a ralut. abban a pilla
natban nagy zendüléssel megszólalt a déli hanmg. Ahogy 
gyermekkoromban I:lnitottak . gondolkozas nélkülle\'e
szem a kalapomat, s kérdezés nélkfil mondom: 

- Megadom magam . 
De ugy érzem. máskeppen nem is cselekedhetnék. mert 

erröl a tetöröl m:ir csak a megalázkodáson keresztül 
vihet rolfelé az út , arelé az egyetlen. soha be nem falnzha
tó ajló relé, amelyen keresztül az egymás szívebe. s onnét 
az örök együvé tartoz.:isba tudunk belépni. 

Számomra . mint egyházunk újonnan választott püspö
ke számára.ez nem kevés, söt csodálatosan nagy, es mély
ségesen sok. meri úgy érzem, hogy lsten a maga különös 
kegyelmével adott számomra olyan szent 1chetöseget. 
melyet meghálálni nem egy, de nlÍnden élet kevés. 

1989. jan . 22-én az unitárius istentiszteletet a Petőfi 
Rádió közvetíti. A szolgálatot Huszti János püspök végzi . 
Az első negyedévben még rebr. 26-án közvet íti a Petőfi 
Rádió az unitarius istentiszteletet. 

Boldog kar'cson)"1 és Istent il l átdott új (!sltl'ndiltld.·ánunk lapunk 
otnl.'lÓlnak 

MERR" CURISTMAS ANI) IlAPI' \' NEW n :AR 

Zsinati beszámoló 

Egyházi F~lanlÍcsun.k 1~88 , okl. 15 16. napJam ZsinalL ülest 
tartolC; A Zsmat - mml lsmerelCS - C7. évi tar!lÍs:anak al ali a 
h.áuereben. hogy dr. F.e~lIc: J_d:M!piispökünk. 17 é,·; fópá~lo, 
n szolgálat uuln. 80. evet beto1t~e nyugalomba kí~ant ~Qnulni 
E:l:ért került sor p~s?,?kv~las7.IÓ zs;natm. s az egyMz; Kép~;scIŐ 
Tanks s:ep~. 10·, ulesc Jav.3s1MB (\Iapján tdjes timújítlÍsra. 

Az elso ul.essZ:lk okt. I. S·en. du. fcl ötkor kC1.dödött Orból:né 
S7.e,u . ~.\'á~Yl !Iona mcgbizott köldigyigazguto imájával. Az ülést 
az~ ct~ok!o fogo~dnok. 8ar!dk Bela nyitotta mcg es "e~ct\e. 
~os7.0nlo.lte a Zstn.alon meSJelc~t.Eg)'haz.ügy; Hi\'atllli kcp\";sc_ 
10k~l : 801 lÁs:/ó fOQs:2:tály\'ezeIO cs dr. Nagy Fercnc os:2:lályv(. 
ZelO umkat . 

Dr. Ftrcnc: Jó:sf'jpiispők hoss7.ú kiköszönó beS7.édcben \"IS7.' 
szalek;nlCII az elmult 11 evre. az dért eredmén)ekre. a renovált 
tcmplomokra. ajelentösen fejlödötl ncm7.ctköz:> kapcsolatokra 
az utRnpOtlaskepzésre. . 

A bcszamoló utan Bai Laszló föoszt:ilyveZctő ur személyesen 
ol ~!Ist!l fel és adw at a külföldön tnrt07.kodÓ Miklós Imre áHam. 
titkár meleghangu. elismeró [c\·elél. 

A ~lIsárnapi. okt. 16·; ülesswk lcnycgcben ti sz.a~II:cisbólal1l. 
A röllUlI\esi lagok demokratikus jogaikal ;S gyllkorolhallák, his7. 
több ti s7.tség esetében is ket jelöltből v:\I:' 5Z1 halla k. 11m; kicsiny 
egyházunkat nézve, nagyeredmcny. 

Az istentiszteleti szolgálato! Bajor Jonw ny. püspökhctyel!es 
l:illa cl. nagy teológiai és emberi fclkeszüJ tsegröl adva tanúbi· 
zonyságot. 

Az istent isztelet ulan dr. Vf'rllf'S Gyula a szavazatuedó bizol!· 
ság elnöke ismcrtette a szavazatok eredményeit : 

71 érvénycs szavazat erkezett, ebből &rtók Bél:it egyhangu
lag viss7JI~ál!lsztottak rögondnoknak. H u~ti Janos 60 pozitiv fS 
II c1!enszavaz;lHallett egyh:izunk új püspöke. 

Püspökhelyellcs : Bf'ru.':e Márloll . főgondnok·helyel1cs dr. 
Nyire(/)" S:abolrs. közügyigazgaló : Orb6hr; S;('II/- /I'IIII)"i Ilonil. 
számvcvő : FiiliJp Júlia cs Kiss IS/I"(III, Teológiai lntCzeti igazga· 
tó: S:6$: Jonos. Teológiai felügyelö gondnok: M iko Is/\'o/l. 
pénztaros: Dalá:s Kuro/prc. könyvtáros: 11r. Kllpla)"lIt. dr. Sche)' 
110110. levéltáros: S:tis: Jál/as. jogtllnócsosok : dr. Szcnt· Iványi 
CSllba. és dr. Jakab Jcnö. 

A7. uj püspököt közyetlen az istenti~telel Ulun iktallak be és 
szenteltc rel a lelkew kar kezrótételleL rgy-egy bibliai Igevel. 

Uuszti Jánost eskütétele utÓn. a lelkészi karból és a "';Iágiak 
közul is többen űd~özöltek, köszöntölIék. dóször is Boi Lás:lo 
;17. Állami Egyh:izugyi Hivatal föo~tóly,'elctöje . 

A köszöntéseket az ujonnan mcg~:il[\sztoll puspök bekőszönö 
beszede köyctte. mclycn szepcn \'al1011 lstenról. Jezusról és az 
emberrőL s ennek a ldrom tcnyezőnek II kapcsolatat hangsú' 
lyozta. bibli;l;' vallasi alapokra helyezve mond:mdójat. 

A pUspökválaszló ünnepi zsinati Ul~st II meg\'l!.lasztotl köz-
ügyigalg:Hó imája és nepünk imádSliga. II Himnusz 7.artlt. • 

A budapesti egyhuzközség asszonyai az ülés ulán finom ~e' 
kely ebCdet keszitellck. Az ebédne!. n •. 8rassai.scrkg···gel. Bor
lok BNa rőgondnok mondolI pohárköszön tőt. üdvözölve az uj 
püspököt. a zsinal; tagoka!. s II \"(~ndégcket . 

Az erdélyi menekültek javára Borsos Miklós szobras:l:
múvész és Bartók Béla rógondnokunk kOzOs megegyezéS. 
sel 100 OOO forintot adományoztak. Ugyanennyi jutott a 
református egyház menekohalapjának is. 

Köszönjük az erdélyiek nevében, 

Unitárius n ll 'soktllhisl tllrtunk mindrn hó rnllsodik és neg)"<'
dik nlsárnllpjlÍn dc. II órakor II Nagy Igmk u. I, c. ~erembc~ : Ig,\ 
II ki~bb gyermrkt'kCl elkisb6 S7.ii t6k lll. ullyllnuon ~d ~brn kU~~ 
d6 istentis.uclCIt'n ' ·rht'll1l'k re.zt. A ",rnnektllnrtas ,·ez~t6Jl' . 
OrlHlkncl Sunt-h ányi Itonll Iclkkzn6. 

UNITÁRI US t L ET J 



MIKLÓS IMRE LEVELE 

Dr. Ferencz József úrnak, 
a M:lgyaroruági Unitárius Egyház püspöke 

Budapest 

Sajmilaual tudatom Önne!, hogya Magyarországi 
Unitári us Egyház f. evi október 15-16. között megtar
tásra kerülő Zsinatára szóló megtisztelő meghivásnak 
_ hivatalos külföldi tartózkodásom váratlan elhuzódása 
miatt _ eredeti szandekom ellenere ncm tudok eleget 
tenm. 

Ezúton is szeretnem kifejezesre juttatni munkatársaim 
es a magam neveben köszönetemet CS elismerésemet Püs
pök Úr több évtizedes, kiemelkedő egyházvezetői tevé
kenységéér t. melynek során értékes gondolataival, fele
lósségteljes állásfoglalásaival és kezdeményezéseivel jó 
hazafiként. egyaránt szolgálta egyhá7..3 javát és társadal
munk boldoguhisát. 

Püspök Úr nagyivü életmüvevel elévülhetetlen érdeme
ket szenett államunk és a Magyarországi Un itárius Egy
haz kiegyensú lyozott , az érdekek elismerésén es kölcsö
nös tiszteletben tartasán alapuló. minden tekintetben 
rendezett kapcsolatának kialakításában. Megítélésünk 
szerint ez társadalmi elellink azon értékei közé tartozik , 
mely petdamutato ti ma embere számára. és történelmi 
távlatokat nyit ti különböző világnézetet valló emberek 
közeledése, jobb megértése, gyakorlati együ ttmüködése 
ten~n. Nyugalomba vonulása alkalmából mindezért fo 
gadja Püspök Ú r személyes nag)rabecsülesem és őszinte 
jókivánságaim kifejezeset. 

A Zsinati üles felelősségteljes tevékenységéhez sok si
kert. a hivatalukban megerősítésre és az ujonnan megvá· 
laszlásra kerülő ti sz tségviselők nek eredményekben gaz
dag életet kivanok . 

Kérem Püspök Ural. tolmácsolja a Magyarországi 
Unitárius Egyház Zsinatának alkotó tagjain keresztül 
valamennyi hivüknek szivélyes köszöntesemel. 
BudapesI, 1988. október 14. 

Tisztelettel: 
Miklós Imre 

Az Állami Egyházügyi Hivatal 
képviselőjének köszöntése 

Tisztelt Zsinat! 

Tisztelettel köS?öntöm a Zsinat alkotó tagjait. resztvevőit. a 
M'!.&yarorsz3gi Unitarius Egyhá7 vC7.c tőil. 
. ÖS/:1O!e nagyrabecsüléssel köszöntöm a megválasztolt tiszt· 

segVl5elokel Huszll János püspök urat . abból az alkalomból. 
hogy ünnepi:I)'esen beiktatták püspöki tisztébe. és Bartók Bela 
ural abból a7. alkalomból. hogy Ismét fögondnokk3 valasztot· 
tak . 
. A mai nap .elsősorban a Magyarorszagi Unitárius Egyház 
e1ctében jCtentos esemény. de annak tartjuk mi is. mert alkalmat 
ad ~ vissr.llekintésre. az egyház mal hetp.ctének értéke1ési:n:. a 
tovabbl feladatok kijetöl6.ére. 

A jövő feladatamak meghatar07..ása. megoldása. az egyseg 
me~öl7..:se és er?sitese mcllell. a megÍlJulb és az allandó uJitan; 
tudllS kóvetelmen)e. meggyözoo(-sem szerint akár csak egész 
társadalmunkban a7 Onök egyházában scm nélkülözheti a 
mult tanulságait. 

4 UNITÁRIUS ÉtET 

A MagyarorS1.ligl Unllariu$ Egyhá/. olyan múlt örököse . 
m~ltó fOlyta tója. ~m~ly~e 301 e~yház hivei Jogos büs7keséggel.::' 
egesz nemzet pedIg oszlOte ehsmerésscl tekinthet. 

Vezetőik kŐ7ültöbben a7 unitárius örökséget hordozva veu k 
res7.t a népünk felemelkcdéséi:rt folyó küzdelemben. e 
_ Egyha.zuk k!emelkcdö. történelemformáló szcmclyiségei kö. 

zott tartjuk szamon a most nyugalomba vonuló Ferenc:z Jó f 
p.üspök urat. a~m:k I,?b.b évti7~de~ egyházi szolgálata és t:b 
~k!uson át tarto p.USpokl munkassaga elválaszthatatlan al! Um. 
tanus EgyháT. leguJabbkon történelmétől. Hazánk és társad I. 
munk fejlödésC töl. a 

Ferenez JÓ1!SCf püs~k ur e1é~ülheletlen érdemeket szerzett 
abba.n. hogy al! ~lIam ~ e!y~á7. ~Iszonya hosszú ideje konDiktu. 
sokt~1 ~entes. cs a kolesonos bizalom alapján fejlÖthk. 

~c1tan szerzell megbecsülést sokrétü közelcti tevckenysege. 
VeliS. 

. A legnagyo.b~ elisme~ésse! ~z~l~atunk a n~zctközi egyházi 
forumokon kifej tett erofeszlleselrol. ahol mindig arra töreke. 
dett. hogy megértesse : Haz:ink és az Unitárius Egyház őszi nte 
h!\'e a párbc;s~d?ek . abekének. a)?akaratú emberek vihigmere. 
t~ ~~uum.uköde~nek .• az emben Jogok maradéktalan érvénye. 
sncscnek. Illhon es mas ors7..ágokban cgyamn\. 

Ezért II sokrctu munkáért mondok köszönelet püspök u.rnak 
Hivatalunk ve7.ctÓi nevében. Magam pedig azért a barátsagért. 
ameJtyel püspök ur egyullmuködcsünk sonin megtisztcl\. 

Valamennyien tudjuk, hogy társadalmunk megújulása ma és 
a jövőben uj feladatok elé állítja az ország minden intézményét. 
köztuk az egyhaz.akat is. 

A püspöki bes1.ámolóban is. és ma is szó esett az Unitárius 
Egyház jövőbeni feladatai ról. 

Bizom abban. hogy Egyh3.zuk méltón legjobb hagyomá· 
nyaih07 képes lesz arra. hogy hazánk felemelkedésének része· 
se legyen. es így ajővőben is társadalmunk megbecsuJt inlevne· 
nye maradhasson. 

Tudom. hogy vannak nchányan. itthon és kUlIöldön. akik azt 
szeretnék. ha az egyházakat letéri thetnék az eddig járt u.tról. 

De tudom azt is. hogyalelkeszek és a hh'ek döntó többsége 
vallja. hogy az egyház egysegének megtartasavai. az eredmények 
és értékek megörUsCvellehctseges csak a továbbfejlödes. 

A mcgujulas. a7 uj kérdésekre ....... ló válaszadas csak megfon. 
tollan történhet. 

Ezt a megfontoll.ságot tukrózi. hogya Zsinat a megurcscdelt 
püspöki szekl'( olyan jelőltet állított. majd püspökké választott. 
aki püspökhel)'ettesként akti ...... n veti reszt az elmult évek épitó 
munkájában. Huszti János püspök ur hosszú éveken at segÍlö' 
tarsa volt FercnC7. JÓ1!SCf püspök úrnak illhon és a nemzetkőzi 
szolgálatban. 

Bízunk abban. hogy uj funkciójában eredményesen munkal· 
kodik azon a célkitÜzésen. ami az egyház utjat jelöli szocialista 
tarsadalmunkban. 

Kcdn'S Huszti Püspök Úr! 

Szívből gr .. tulálok Önnek mcg"álasztásahoz, Munkájához 
sok eröt. sikereket és S7.cp eredményeket kivanok. . 

Megbecsüléssel kell szólnunk Bartók Bela fögondnok urh01~ 
aki szintén több cikluson keresztül az Unitárius Egyház főgondo 
noka. kÖ1.cletünk megbecsült személyisége. 

Fógondnokká történt ujravalasztása te"ékenysi:gének megbe· 
csüléstt. elismeréset fejezi ki. 

Fógondnok úrnak ehhez gratulál~k. bi~.a abb.a~. hog)' t~· 
pasztalataival. kozremüködese"c\ meg sokalg SCgiu az egyhaz 
tevékenységét. 

Tisztelt Zsina l ~ 

Mindn)ajan tudjuk. hogy társadalmunk ~Ia nag} ~i~i.,·~~ 
ncz szembe. A kerdcs al!. hog)' kcpcsck !eszunk~ neht:ZSCS;1Ilk 
leküzdé$Cl'(. társad;llmunk mcgújitásar ... !lZ elort: haladasra. 
vagy helyben járunk . , 

Mindllyájan creaíik. hogy ml! ~e.mé?)·cbben kell kfu:dC"nl 
credmcnye ll1 k mcgönésiXrt. g:IZd;lgll(,S:lerl. 



• 

KÖTÓS rel:Jdalunl.. hog) eTŐml.el önzcfog\ll. tudásunk/II hll 

b:, ' ·CIVC. rmndenl meglegyünl. a társadalmi. galdllsagi progrnm 
mql\111 6~lIás;lért . .. _ "' , 

Fbhcn S7.1mitunk at. Uulllínus I}gyhllz köm:muködescre. 
Ilu:onyOSllk vagyunk abban. hogy egyhá7ul. uj és megeröshetl 

tiS7.t~g\'l.sdói, a társadalmi h.aladn~. :I bCkceTl tn:CIt relel~g 
olyun l.epl'isel6i leSluek. IIloak seglllk az állam és cgyhaz J6 
l-iSlon)ának dmélyitésCt, . 

S7.crctni:nl bi7tositani Önöket kornll\nyunk, ut. ÁllamI Egyhá· 
7.ügyi lIil'H tal. mUl1kUlársalnl es a magam őszinte bhmlm:ir61. 
támogató. segitő s;:lIndékár61. 

E gondolatok jcgyrben kil'ánok Fcren~ József püspök umll.k 
tOI'ábbl JÓ egesucgCl és boldog l1 yugdlJas évekct, magam IS 
kén'c 101'llbbi közremüködését, 

Huszli János püspök urnuk. B:lrtók Béln rögOllrlnok úrnnk, 
munkntársaiknak. az egyház 1'IIlIImennyi ti s7.l ség\'isc:lö~nck h 
tagjának sok SIkert és eredményes munkát! 

rőosztátyvu.ctö 

LEVÉL KOLOZSVÁRRÓl 

Főtiszte l endő Zsinati Főta nács ! 

MegköszöO\'e II magya rországi tesh'eregyhaz ez évi 
október 15- 16, nupjuira összehívott Zsinati Főtanácsr:t 
küldött meghil'ásá t. sajnálnual közöljük, hogy azon nem 
vehetü nk részI, 

Ezert. hu előszóval nem is adhat juk át tcsh'cregyházi 
köszöntcsünkel, szeretnénk e level úljón kifejezésre jut
tatni öszinte jókivnnataink:Jt. (Üdvözlet ünk egyfelöl a 
nyugdijba vonuló Dr. Ferencz József püspök il tyánkfia, 
másfelöl a mesvM:lsztandó új püspök. Huszti Janos püs
pökhel)cttes aty:inkfia fele irányul.) 
Őszinte sajmílaltalvesszük tudomásul Dr. Fcrencz Jó

zsef püspök atycinkfin clha tároz:isát, hogy 80-dik cletévét 
betölhe. a tényleges szolgálattól mes\':ilik, Ez a saj milat 
nem csupán formasagból. hanem ószinle nagyrabecsülés
ből és hittestvéri S7.eretetOOI fakad , 

Pál apostol a filippibeli gyülekezet nek, a szivéhez na
gyon közel álló öskeresztény közössegnek római fogsa
gából. ahonnan löbbC nem szabadult, többek között ezt 
irja : "Hálát adok uz en Istenemnek minden tirólatok 
való emlékezesemben, mivelhogy reszt vettetek az evan
géli um ügyében az első naptól fogva mindezideig," 
E bibliai vers egyes sza mái löbbes scim első személyre 
váltOlllllvll. ezt mondjuk : hal:it adunk Istenünknek. 
gondviselö Alyánknak. hogy Fötisztelendőseged. ak ár 
egyházi, akár egy ideig világi púlyún dolgozva cs a leg
utóbbi 17 esztendö alatt a pü spöki meltós:igot betöllvc. 
Istenben bizó, az egyhaz es a nép elömenetelet. az eb'Ymás 
iránli testvéri kapcsolatot sziwcl·lélekkcl szolg.itó levé
kcnységével, a szeretet CS bCkesseg eszméi nek meg"alósu
IiisliérI f:irndhatatlllnul kÜ7dve. cszmélcse elsö idejélöl 
fogva mind a mai napig a szó legnemesebb értelmében 
részt veli az evangélium ugyébcn. Ez pedig hitrmk szerint 
a legnagyobb aj:indék, amiben egy hivö ember részesül
het. 

Ezt a hűséges, eredményes szolgúlatot lsten ininti hala
adás~al méltányolva, kérjük [IZ áldusok örök adój!ll, 
hogy megszentclö, szunlclcnm uijátcrcmtő gazdag áldá
sá\'al kisérje Fötisztclcndöségcd eZ\lt:'lIli életét és levé
kenységét is, hogy az lehessen lovúbbra is egyháza és 
népe előmenetelére, lelki es szellemi gazdálkod(lslira. 

. (Ug~'nnakko~) s~ereteltel~ .. JÓ reménységgel fordul tc
k!nletunk II PUSp?kl ttSl.lscgbe megvallls7tnndó 1I\1 ~ztt 
JlIn?s. a tYlí nkfin IIs7teletrcmclló szemelye fcié. Ismerve 
t.~dtgl e.red11l?nyes egrházi szolgálatát. hi~sziik . hogy II 

lobb \11101 n~g)' s7./\~ ~\'es unitári us egyház legszentehb 
hagyomii nyulOuk Sztlard :llapzntlln á llva, az evungélium 
~zellemé~n öntudnl?S lélekkel munkálkodva, tova bbra 
I,S ercdt~eny~.~e~,~oS.la :ftolgólni egy ISlenil nk dicsőségét 
es egyha~lI .JovoJet , Érezze minden nemes, egyhlizcpitő 
elgond?1:~ ~aban és .cse le~~e~i:ben gondviselŐ Atyánk si
mo~ato. JOvnhag~o .. ál~a~t t es a gyülekezetek tagjainak, 
a hll'ek, szerc letkozoss~genek buzgó t:imogau\stiL 

~,ZSIO;II. munká1a,l,am~ lsten á~dlís:it kérve. ann:lk ve
zetol t és nllnden tagj.H hlttestl'én szeretettel köszöntjük . 

Dr. Kovács Lajos 
püspök 

NÉGYSZÁZ ÉVE ZAJl.01T 

Dr. Erdő János 
egyhózi főjegyző 

Pécsi disputa 
Pécsett megemlekeztek arról. hogy 400 éve zujlott le II 

híres hitvi ta, amelyet :tZ irodalomtörténet .. !'fcsi tlisplI/(/" 
néven tart számon , A MindenSZentek templomába n 
1588. augusztus 27, es 31. közölt vitázott egymáss.1l IIt) 
las:llti György pi!csi un itá rius lelkész es Slwric:a MáM 
ráckevei református pap. A h i ttetelekről őt lI(lpOll át 
foly tatott szenvedélyes vita , amel ynek a város keresztény 
lakosságn is tanuja lehelet!. eredménytelenül zarult le. 
egyik prédikátor .tem engedett II nleggyőzoocscböl. egyik 
sem 1'011 hajlandó elismerni a legyőz.cteset. 

A XV l. és a XV II. sz:izad ban - mint ismeretes 
gyakor/a kelll'k ,tilára egymtíssal a külőnböző fcickeze· 
tek hurcos kepvisclöi, Ezek a kemény hitvi t:ik olykor 
"eres If(/!!hliáho torkolltak . A Piks t ől nem messze fehő 
Nagyharsiinyban 1575 telcn lezajloll hitvita ves7lesel. nz 
unitflrius Af,';,U':y Györgyöt péld;Íul kivcgezték a diada
littas rcform:itusok, A Pécsett le7_ujlolt disputu résztvevői 
barátságo.mll \'áltok ('1 cgym:istó1. sőt Válas7Iui Györg) 
még ebédre is meghivta tudós ellenfele I. A pCcs i Icikés7 
később irodalmi formában mcgőrökilclte II vita lefolyá
sát. 

A nevezetes esemenYllck helyet adó Mindenszentek 
temploma ma is Olt áll II Tettyére I'czetó ÚI mentén. Pécs 
m:ísodik legrégibb temploma a székcsegyhilz ut:ln, épité· 
sét a XII . századm teszik a szakemberek. A l ő rök hódolt
s:íg idején fOlltOJ s:f'rt'pN j áls:ofr :1 vá rosban é lő mngya
rok sz:umirn . E7 völt ugyanis :I v:irr"lon kivül fekvő 
egyetlen templom. ezerl n törökök III/·~//Og)'ulk II kl'res:
Ié/lrek/wk, s n hagyomány szerint n külón~öző rclcke7.~
tek fi·II·tllt "O hos:lltl/uík, SÖI: II knd I olya,l1 I dősza.k ., ;Iml
kor az épület tlf'.r: kll!allal rh'áltl$=~()tf Imrom ImJóJa b:tll 
egyidejíileg !;trlOlt iSlentiszlCletet harom feleke1.cL (Mll ) 

El;.) h4/.i kiln)'\'I ~runkblln I\lIplll)" nf dr. Sd~t'Y ilouiI kil u! ,,·IIiru., 
al l'ddil:i csülörtöki atkalmili.: hcly('1I mhldll; p f n I (' i.: i nll

pon dr. 10- 13 kibl! Id ll llt' ll llIrl tlg>dNr l bi rogadju u tI"!('kll'l>
dllket, Tanúesos d llrc tcldonon frd"l.:Il)dnl I I .~ OMj:) .l 1 ~--85S 
tclduns-dmokon. 



LÉGY HŰ MINDHALÁLIG 

R{ldión elhangzott predikáció 

Kedl'(!s Hallagmóim. Kedl'es Atyámfiai! 

Mai beszédem alapja megw/álltaló Jáno.f Jelenésekről 
\'aló kOl/)"I'c 2. részellck 10. versében ::,.Lé~7 hü mindhahi.
Iig és neked adom az életnek koronaját; _. . 

Kedl"e.f Hal/gatóim .' Múlt év (lecembereben a pestlOf/IICI 
HaralIlIa lelepe" , egy korábbnn nbte/en terel S:ervét 
Mihályról nel'ettek el és az Unitárius .. /emplom falára 
ÜlIIlI!pi kiilsőségek közölI ~mléktábla ~erult. AzÓt? a o,arta 
Lajos II/ca 30. szám alaltl Templom Clme: SZCfI'et MIhály 
lér l-es s::ám lett. A járókelők az em/iktábláró/ meglUd
hatják, "ogy spanyol on'os és teolágus volt, unitárius tal/Q
km hirdetefl és emiafl mártír "alá/t hair. 

Az IIlóbbi időbeli "álllnk Sütó András - a Maronásár
helyen élő író - kitünö drámája a .. Csillag a máglyán" 
irányitotta Szervél Mihályra a figyelmet. A nagyszerű 
szírularnbrólfilm is készült. 

Az emléktáblajellegéböl adódik, hogy ,vzÚkszavú. Lás
suk ezúllalnémileg részlete.rebben ki is volt SzerveI Mi
hály és ",iért ít(}lték /553-ba/l Genfben 42 bes koráball 
máglya "aláira. 

A jogász édesapja jogásznak s::ánja, es már 14 él-esen (I 

spanyolországi Zaragosaban, miként egyik kortársa írjn: 
latim. görögöt, hébert tanul a filozófia és matematika 
mellett, de királó i.rmeretei I'oltak a skolasztikus teológM
ban is. Tanulmányait afral/ciaországi tOl/lous-i egyetemen 
folytatja - és itt keriill elöszőr kezébe a teljes Biblia. 

ABibliát tanulmál/yozva abbahagyja a jogot és most 
kezdi megérteni. hogy hazájában az egyház miért nem 
boldogI/It a mórok es zsidók megkeresztelésbel. A mO/IQ
medáll és zsidó egyi.tten-hírők f/em értették meg atrinitast , 
"szemháromságról szóló tanításokat. 

Alig húszbes mikor elsö teológiai mUf/káját kiadja a 
"DE TR/NITATlS ERROR/BUS" címen. Mindenben/s
tell szelleme lakozik mondja. Mindermek isteni természete 
I'an, s hogy mi is olyanfiai legyünk az A tylmak, mint Jézus 
KrisztU.f. az ő szellembel kell eltöltenünk magunkat. Jézlls 
KrisztllS sellkilllem kényszerit maga mellé, - .. Fegyyerek 
zaja nélkül hódítja meg az emberi szellemeI" írja. 

A názáreti emberben testesült meg az ember akarata 
szerinti i.vtenj-ember a törtéllelembell először - s ez annak 
aje/e, hogy most már mil/den emberjárhalja az iSlelliesiilés . ., , . 
ufjat - tamfja. 

Párizsba, majd Lyollba kerül Szen'ét és itt kiadja Ptole
meus Geografiáját. Ezen a kiadáJolI sok pél/zt keres, újra 
Párizsba Iltazik és az on'osi egyetemre iratkozik, ahol 
orvosi diplomál szerez. Egyidőben előad a párizsi egyete
men, de összeütközésbe kerül az egyetemi halóságokkal s 
vidékre menekül. Egy katolikus érsek fogadja I((/!·arába. 
aholorvosként hosszú évekig él jó anyagi körülmények 
kőzölt . III sujtÓ alá rendezi a Bibliál es azt magyarázalok
kallólja el, Igy őt lek inthet jük a mai szóhasználat szerint 
az ószövetség első bibliakritikusólIak. A bibliakritikáboll 
miniegy kétszázötven évvel előzte meg korát. Az egyhá: 
ezt a Biblia-kiadási indexre lelte Szerver kri/ikai megjegy
zései miall. Talá" ez n Bibliával I'aló foglalkozása ébre,~z
teile fel benne újra az érdeklödésl a leológia iránt. Nyll
god/ élete bö~en hagyati rá időt , hogya rés:!elekbe is 
belemélyedien. 

Álmodozó ember lélére még mindig aZI remélte, hogya 
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~i/úg elfogadja a: Ö S:ellfíróson t!.t e5Szerl'üé1!/'1I ulapl/Ió 
keresztény.féget. Sem szeme/yes ugi/úciói, .fe'f, ki/erjedt 
levele:és~ I./.em. ve:ete~' eredme?yre./':ért kŐII)'I'et Ir. hOKI' 
a lIogykozl.Jllsege/ gyo:ze meg Iga::áról. Könyl'cl a "Chris
tianismi Res/illl/io/" ezer példányball adla ki komolv 
al/yagi ilf<lo:at árán, mert bá:eli "yomdas: b(lrá/jn "em 
meri ki,,!·omt~tlli. Végül is a kÖI/)'l"ef Franciaors:ágb(ln 
nyomtafják kl, sem a hely. sem a I/J'omdás: es (I szer:i) 
/leve nem szerepel a kjjnY~'8I1, csak nel'el/ek kezdő be/iiil 
írja a kŐl/yl' I,égére . 

Hangja korábbi mUl/káinál élesebb s bár volulwl a közé
púton próbál maradIIi n katoliciZ/lU4s és protestmlti:mus 
kő:ött..- úgy tÜl/ik - a reformátorokat támadja "el'eseb
ben. O egyébként IU/fúláig katolikus mar(ult. A (IOglllál 
miiI/den rendelkezésre álló eszközzel ostromolja. 

Elős:ör Franciaországban illllítanak eljárásI ellene. bör
tönbe I'etik, ol/nan megszőkik, de a vj:sgálatot tOl'áM 
folytatják. eret1lekség, s más hasal/ló biíl/ök alapján tinol
létében kőnyveÍl'el együtt megéget/elesre í/élik. A lárgya
lást ad(lig polgári biróság rezet/e, de ez/ltáll az egyházi 
bíróság is leuirgyalta a b/ínpert. Bünösnek mondták ki é,~ 
szintén máglya halálra ítélték. 

Elmellekült Frunciaországból. Nápolybal/ aktirt fetele
pedlli, de lítközben Genfbel/ felismerték , elfogták S a I'árosi 
biróság hosszas tárgyalt is ulán btinősl/ek mOlldta ki s 
ugyancsak kÖIIYI'eil'el együtt máglyahalálro ilélte. 

Az ítéletet a 42 bes Szen'ét MihálJ'on I'égrehajtollák. 
JellemzŐ Szen'éllelk ivilágára, mikor /találos ítéleIéI kihir
tJették, kérle, hogy i/lkábbfejezzék le,/lehogy ti máglyán 
elgyengüljön és I'issun'mlja lanításail. Halljuk alapig;n
ket! Légy hú min(lhalálig! 

A történelem fintora, hogy Franciaországban polgári 
bíróság utá" az egyház is halálra ítélle, de eZI az itélelef 
már két hónappal Szcn'ét halála llIán hozták meg. 

Tesll'éreim ! Kedl'es IUll/gatói",! A sok halálos ítéletet és 
máglyahalál hal/atáll tekintetbe kelll'en"ünk. azt a kort 
és az akkori európa; körülmények et. El/IIOIulhatjllk az 
amik költö Martialisszal: "ez I'olt a kor". 

Az erelllekeket /IIég sokáig halálra ítélték szofl'állyos 
esetekben, de Szen'ét halála utáll állandóollllött a bánás
mód ellen a tiltakozás és ellenérzés. 

A "Chrislianil/si Resliwtio" - ezer pék/án)'bal/ je/ent 
meg, (Je ma csak háralll példánYI ismerünk belöle. Egyik 
példánya Erdélybe került s egyik unitárius püspök ajándé
kakénl keriilt IQI'áM Becsbe. Egy másik (I: e(linbl/rghi 
egyetemi könyvtárban I'all. Ez Genjból került Skóciába. 
Ez járt is a kezembell : A hamU/dik példáIlya PárizsbalI 
található. 

Genjben halála 350. év/ordulóján emléktób/áto/lítottak 
az ellges:telés jeIéül és sok olya/l rárosban \'011 szobra 
Szervcfllek. ahol a mago korában még letelepedl/i sem 
hagyták 1'01110. Párizsban. Viel/lle -ben Anllemm"Se-bon és 
Ma(Jridban . Múlt év decembere Óta, milli hallo/lllk, BI/da-
pestell is teret nel'euek el róla. _" • _. 

SzóImIlIk keJl még a: Erdélybe kerult konyvrol ~~l'Illen. 
A: ulli/árills történetlrás fö/léldezi, Itogy e: a kOf~Yv (I: 

első IIl1i/árÍlls püspököf Dill'id Ference/ is befol~·a~ollU. 
Tell)', hogy Szen'ét /talála után mindö!s~e li:/fllot e.v\'el. 
1568-bim Dál'id Ferenc ke:deméllye:esere (I torda, .or
s:ággyli/ben _ a w'/ágon elöszőr - kimondták (I \'ol/tls:-



·I.-ohad,ú,t: lfin·imyél. /dh:lÍk .. A prédiklitorok ~7 c~an
gdiurnol prédikáljük. Ki kl az Ö érlc ~mc sz~rn~ 1 cs a 
kÜ7.ség 1111 venni ak:lTja, jó. h:1 nern. pedig senki kenysze
ritésscl ne kcnyslerilsc."' 

.. S('I/kl s:/Ipnll/lemlm.rek k6:iil .. ~e egyem.'k a predikti
wrokm //lex Ile hlmlhassa, III' s:ida/ma:los.fek senki a 
l'fl//ásr>rt sl'lIkiliil • .. ,senkil [ogsággoll'ogy helJ'ébal raM 
I'ImOl:'I!í"hsa/llr [ellyegrs.~enek a /allí/(isért. mert a hi t 
Istennek ajlindéka." Eddig az ideze/. 

S:l'n·ét tlg;/(ill, ritlllkozOIl. sokat /el'e/e=et/ - I'égiil 
fII/Wírta fő nlliw!t, dl.' Ilm;Ui,f(liI milll/enhol e1IlIllSitOllák 
_ ,f akkor \'Ulahol Ton/án, Kolo:SI'áron, G)'/lla[ehe,wjroll 
Dárid FI'rellc UII/ílá,mi lIyomálll'gyház alakI/I és elfogtulja 
o:::okm a: iga:ságokm, melyeket S:::l.'rw!1 "irdelet/II)'I/ga
toll, S:erl'l!1 a: akkor; EI/rópa egyik leg//Ilil'eltebb tudósa 
1'011. 8ármi"e: lIyÚll, bármil írl I'ag)' magyará:::oll, korál 
!IOJS:::Ú ers:::á:adokk(ll (,Iö:le Illeg, Dádd Ferel/uólllgyo
lll'::: moml/wló el. Le/WI, hogy S:erl'{:uől [iiggellel/iil i,f 
kialakul Ertlél)'bell (Ii: a::: egyhá:, (lll/it ma uniuirlllsllak 
maIIdIlIIk, E: /lia is I/yllo/l kért/és. 

TlIlljuk, ke:::detbl!ll Dál'id Ferellc is nehezell jul el a: 
(1IIIilrillilári::://lIISbó/ a::: IIl1ilári::/11l1sig. A:::I Ilii/í/ja, hogy ll::: 
ember IstelIllek gyermeke, l/e l/l'III s:::iiletésél/él fog l'a: a:: 
emher Islell gJ'l'rmekhé (I s:e/ltlé/ek segitsége ti/jáll les:. 

.. A::: Is/en/lek lelke teszi, a: embereke/ ls/ell fiail'á, s 
!J/eli i>s Kris:::l/ls Ji>::usl1ak társasógára." Tehál az ell/ber 
Mt'lI gyef//wke a s:::e/JIle!ek által, ls/en kegyelméből. 

Se S:erl'(!t, se DlÍl'id Ferelll' nem akart új I'allaS1 alapita
Ili. Mim/ketten a tis:ta jé:::usl keres:::lélly.téget akartak 
legjobh tudásuk s::erint helyreállitani. A::: IlIIitaril/s I'allás 
Illa több, milli (/II/elllll'it D(ÍI'id Ferenc alakított ki be/öle 
a refOrmlició ors:::tig;iljaill. Ö aranylag korán befeje:::te 
IIIl1nkájlÍ/ , (Je megnyitotta af ej/öt/esnek súnte belá/h(l/(I/~ 
lali tilját. Megnyitotta (I fQl'abhi leltelösegel /Iemcsak a 
teológiai II/agyllra::at s::ómára. hal/em a: e\"Ql/ge/i1/11I tár
sadalmi eS klll/uraUs 1'00uuko:::lÍsaillak érréllJre juttlllása-
1/(/::: is, A: a felfogás, amelyet Dávid Ferellc helye:ett a 
kercs:::/éllyseg középpollljába, nagyoll sokoldalri es mag(IS 
el/{>rgiájúfél/Jforrtisl/ak bizollyllfl. A keres:::tenység a /élek 
II.'gmagasabb ertékdllek összessége, J/}:::IIS Wllí/asai nyo
mÚli /lllljuk, hogy I Stl'lI (/ mil1lil'llI egyel/lóell fellll1ar /0 és 
lI1egboc~'á/ó Atya. A: i.~tellfiúslÍg nem kész adatlság. ha
nem a lélek örökös ls/en felé törehésének (lZ eredmb/ye.
ér/ékfoga/OII!. 

il S:el1tlé/ek Islenllek ereje, "mely azokbalI liiI/ilkóI, 
kiket Is/ellfiaiul I'áhlszl. A::: ember {j s:ellt/élek segí/ségé
I'e! cse/eb:::; ti jót és jut közelebb Istenhe:. Ar embemek 
arra kdl törekednie, hogy res::ese lehe.uell s megér/se 
ma,Ráb(1f/ Istell lelkéIlek /IIunkójti/ . Istell országa lelki or
s:::ág. Szelll.'mi termes:"f1'í s a lélek értékeinek l1/1.'gl'alósll 
tasál je/emi, 

SlIlIIlI1ú:::I'a: Dal'id Ferellc he/rre aktlrlll álli/(lf/i Jé::1/S 
lelki. a:o: értékkf'rI.'S:léI/Y.l'égél, amely alélek lsten felé 
\'tiló 6rökö,f törehé.le,/, épíli ISIelI országál, A felal!at 
Il.'ljes megoldús(1 lIem admOI/ meg neki, hanem későbbi 
karakllak jlllOl1 os::rá/yrés:iil s lehetŐI'é lelle a s:abal! 
[ej/ödbl a::oll az /í,OIl. amelyell megalapítója elindítOl/a. 

S;:erl'h Genjbe/I II máglyán, Dlj,';cl Ferenc a dél-a; I·ár 
börtöm:bell ha/I meg. 

111 illdkellell inkúbb CI Itll/áll \'Ci/as::: tollák, mim sem I'is:~ 
,~w,'olyúk Iflll;ujsaiklll, elárulják o:: álwlllk megismert 
Iga:sogot. A hlllál órájábtIlI isfiiliikbl' csengell o;; örökké
,'(~lóság nugy.v:::erii Iliml11u::a : .. Ug,l' I"i milllllllllá/ig és 
lU'kNllIclom tlz élemek korol/ájál" Amen. 

Dr. Jakab Jenő 

A kút 
CarfU'liO Kenke I>iirrn , NSZK, Idkb:nö prM,kdridjo 
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~/)'lJ/l ez. mim eg)' nltil'l!s;.ell fe/~pilel/ jó s;:illllura/muk 
s:mpCIIlkéPf'. KiizrPf'1I eg)' liliI, fók ~s bokrQk link,·" Od ' 

'

" ~~. _ , fUaJ o 
~/ ~(l/."r~", ,I'es~o magáll):o.s I'órou;:éli rój. A k~pe' II dNI Mp 
lefofen)e II'}IIJO be,. bortt)1') d ~ me/eg, I'ibr6/ó fes:iillseghef. 
lIamorasalI ml'glmyuk, hog)' mH1I/1'1I fl k/Ílfa öuzpomosul 

~:al'ak r~ /aglejl~wk n~/kli/,jI;,adl ,·úlII/Qr lép ... képbe.' Cs ... k 
o [erfi, fl ~II! és a lIal/pal ,'Z:O. mell'ge 1'/111 jden. $:Qn!fus a férfi. 
nmcs me"IOi'déll)'. AzulOn jon cg)' asszo,,)' ,'Iur mcril . , 
k ' L_ • -k 0' k ell/, es e;:eu ... " .011 a me"/I} Imu. II ip éleI/e ,'á/ik tg)' férfi és I' ' 

ass:l'}lI)' Jelt'llléliben, A firfi s:l'}n!fas, dc o ml'ri//;k"'"úl o: ass:o~~' 
ke:ébe" \'1111. 

I:zik o légkör, és ami lorlbuk, o: nCIII ;:ujo/llll/le békesl'n, 
hanem a: csak összcii/kö:és lehel kél ember kö:öl/. meri lIe/ll 

okarmilyclI fl férfi o és /Icm akármil)'!'" a: aS,I:OII)'. A fhfi zsll(ó. 
ll: I/SS:Q/I)' s:mllflrilámls. . 

Kh. egymástóll,l(iilé/ewk ,fe/dmek es meg"e/h által kü/i}lIw;
IlIs:/olt "ép //liUl/i. Kh kii/ij" vllIJg, mel)' hzüdlk a: I'lsa kiejll'l1 
.f;óból. MI/jd d/l/mg:ik ll: első /1101111m : "Adj ilIIlom!" C::ellI 
lImmillIIlII felbuwl II;: egész II,,;n!s:it'll feltipltcll jelel/el. meri II 

mamlat lIem illik idc. fIlImistIII (umg:ik, Egy M,'ö zsidó sohase/II 
jlJgja egy s:llI/ulrlltÍlIlIS tlss:oJ/y/ól kérni, hogy : "A dj iliI/om!" E:I 
liltják II /Örl'hlyek. A: IISS:Olly a:OIll)(l/lis:rc'·es:i. hogy II kérés 
Iwmis, es lIIeglldjil a kijm'illblw: s:iibégl's '·I;gs:o/. De a fi:rfi 
kiesik /I s:rrepébö/. és ujra a fl'je Irlejhl' állil mil/dent, "Nem 
""krm kelllom' 'őlet/ kérnem, hallt'm Jlrkrt! kellel/e éli/ö/em "iZel 
kerned ... fiÚI mil jc/emsell ('Z _1 A z a$$zolly kérjell a fhfi/öl "i:el ~ 
lIug)'l/JIjmll(lflla erre o léI'es gOlldolO/rtl, his:ell 1/: a kezében ,'all 
a I/wrilöktmOl. /II ié" ké",1' eppell ö egy :sit/álál "i:eI? 01}'O/I/6I, 
uki mrg"l'Ii öl, és akiIlek még merilökl/nala sil/CS ... lia ismrmM 
/:slf'Il ajollllekál , és a:I, ok i kéri lö/ed: "adj I/lnomN, akkor il/kább 
II' kéméd öl, is akkQr ö elö 1';:eI /ltll/allek('d." 

Elllu,k fe/ismerésehC'z lúl sokat \'jirnt!lIk a: ass:o/l)'lól! Ö ill áll 
/1 k/ÍlllIi/, ke:ebell 1/ m('fifök(ll/(if/III. es mégis ö khje ll: idegen/í H 
a: Nő I'i:el. Nell/, e: "ll sok, amil tölt' e'l'ámak, ts /lemcsa/.: ellől 
II: IISS:OIl)'lól. E: eKYS:/,,,iell/lemfordlllelö. Vagy holfordlll r/ő. 
/WCy;/íj l'i:CI khjiillk, (tIllikor milli/eli u kr:iillkben \'Im uhho: . 
hog)' II/Ipi s:omjásúgllllka/ csil/api/sllk? 1I01fordlll elö. hog)' u: 
ig/d elell'l keresslik, amikor milll/emink meg,'all ahhoz. hog)' nupi 
életüllket ilye" kb/ye/messe /egyiik? A merllükll/l/iII,,1 u kbbell. 
ilyell Ilagy II1rri/őkOluilla/ II kli:hell miml/'II kérdés e//lémlll. t.'lI1i, 
ilmi. és megelt:gl.'delll1/'k lellIIi, mi kell még? A: Ilyell küMllle
gl's aján/mok rsak :m'aflwk, Ig/'/I. ha még gondolko:llllk is rajla, 
aH'or /)(Ir::lIs: lá (I :mwr/Ís. 1111'rI hogy/Ill is liJr/by'ell (1lIll'fÍlúkllmil 
IIé/kiili ,'í::merllés. és IIuigho:::tÍ é/ö ,'i:l'l? HOgyllll is !t-Iw/ségcs a 
mili/(trislák kii::{;'1 btlkérr kó:e" IeJ/IIi? 1Iog)'(1II is /ehl'lséges 
,1::Ji!t'//'11 íJJ/:ök kö:ől/ (I:: igazságol hl.'lyreálH/(lIIi? HOg)'I/JI/ch/'l
J'ég('s lI/erilökUl/ál nNklil r/ö I'i:el merf/mi? E: káprá:al, e: 
tllUfllllll1ll I'ágyálom. A: il)'.", "em rCIl!is/l/ 1'lIlIá,fQS I'lIfOrja. eg)' 
11),1'11 I;rőmleli lI}jol/gás lIIég "u:él)'C's is lellrt. A I'(/Hús lIem kap
rso/hllljll k i, 111'111 rTl'hl)'IC'lell/lheli a: eiméI/kel, es:::Jillket. Igen, e: 
IIr/yes. J/ilg)' híllillk I/rlll I'álhut hle/melJrll \'III/ássa. E: I;I/y/eg 
1'1'S:::r>lyes, 

A zOllbm/ .fig)'elelll! Vlgyá:::J/1 kdl, nehog)' u rea/i;musullk ,!Ie~~ 
"'mil halti/M aJlyagl'fl'úsliggé l'áljQn. A I'í: . . a: ;ppe!!"o~J'.I'/:. ~s 
semmi ",ás. A: t1I'1, j;ppc/l INri, és semmi mus. II S;lIleles cs hl'}lol 
kö:::ö/ti it/ös:akas:. és SI.'I"'"' más, Mil/deli /I;. um'. rs an)'oglho; 
s:nkvlI s:rmiillk nem is ltil semmi Illást. Jlfi/ldl'll sima [elii/nll, 
btirmi/J'I'!I allelSZWtg lIé/kiil, A I·i: u;: ~i:. TócJtik"!!". ((./,·o~bnn 
és kmukfxm ól/ó I'i: '·(JII. Ahogyo/l (J ::.r/dók bes;:M ko;bell u: ~'yell 
I'i:::r(' mOlltllcik , éló "íz, A:Olllxm ukár [olyó. /lk6, nem : u '·1: o: 
"i:. 1 .. 6I'í:. I'/Qs/Íslw:, ölllö:éshez, árlmlfl'rnll!/éshe:, tr~lIu,l'ek 
I/lithtlh,o:,/Xlpirgyárlásha::, ajó/éli s:elllh b hll/lIl~/;_k be~lIIl'st
he:, a:1 btlngm/ó és /lrru ralQ I'i:. A "i: II: ,·i:,.ak~relo, akllr IleIII. 

A: bi:f(Js, 110K)' akll'bból ti I'izbij/ is:ik, mimhg lybólllltgs:Of/I)/I
-ik De ' halllyell a- éleI 
• ;, "'Únál mö ftJrfi iUIllKi;1 hl/Ik' .. Ak IlIbM/1I ~i:bó( is:ik. melrel 
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in "do~. nrm ~:OIIIJ,,:I~ mt# ~""a ,,,hbé. A: 0.,1:. umrlyf'l ~II 
/11ln~, óriik Ntm' ~:öJt.j ' 'Í:/omb 1,.1: bome." 

A kiiwIl Ihi! prfi hllngjn halk, .fzinll' (jli11 haINk n: olr~Q 
hnld<Jg,,'tlgll~ (j{ dir,w'rt; rusórl klkilÍlltlk k6:őlI, Az (I bolt/o/{ság, 
/Ihol n dl semmi mus, mim I'i:, is a: éJtl semmi mris. milli éleI, 
n s:úle/I-s is a h/lllll kö:ÖIII ,ilnlrn idij/ar/nlJ!, Ir ahol uak a: n 
(Oll/().f, ho/{)' n Inerí/(ik(lllól minN nngl'obb leg)'en. A: eM I'/':rül 
szóM iKe fárad/ I'untlorkem \'0111,1 uI pUS: //1 ,'ilóg,,/Jk éI'századain , 
Ki ht/rklÖfJik jelöli" ki kUNi? 

A :OIlbnll II: Iga:i eh'l Irüll/ I s:amjríság jok o:6tJl/i jllg. EIIII~k a 
"IJál!lIl1k l/ sil'ársagn is Mfdwdenségr. s:ellem/elensege eg)'rt' 
InkdM sil'úrra /f'S: belllllinkN, dt' eg)' napon s:iI'lil/kbal ajku"kra 
liir n kérés: "Ajd iml/lnk a: NJ ,·i:böl." Akkor I'álllnk (1)'011 

('rlissé, milli eg)' ki /INn szikkndó klí/, Iis:uiI'á,jrl.tSé ésjinlllflá, 
miII/ ajorrásl'l':. 

1(('(/I'tS Trsm}reim! III n d: ntm tg)'s:erril!l/ I'i:. Remélt'm. 
hog)' fl k ú/nal/hő t/llber Il'g)"ö: tI/gem, ~ogy belllliil/ket, g)'Ógyil
hfl/Offllll (lII)"ugehüekn fe jog győ:ni, Ug)', ahogyan I'égül alf a 
szamari/anus MSlO/ly/ is leg)'o:/e, hog)" a: ,"égrif beismf'r/e. hog)' 
II: a: ('11lbtr I'aloball fl .. i1ág üt/I'a:i/óje. A .. í: /J('nl eg)'s:('rJiell vi:. 
É/a I'i:el (Jján/(lIIak lIek iillk. kerjli" k be/öle. Bármil les:ünk. bár
mil mOnllllllk, bármikor dijn/ii"k. kérjrink be/ö/e, Akkof bi:losak 
lehe/iillk, hog)' olyon eröteljesekké "álunk. milli a ki l1em szikkadó 
kUf, világQsakká. megl'iltigosotlouokká.jrissekké h fiow/osokká. 
milli ajarrás";: . és e:ért Nel/ink a: örök élethe áramlik. Ámen. 

KERESZTÉNY TOLERANCIA 
Bárellly Gyula (1987) a budapest i református teológián !>lerlett 

lelkés7.i oklevelet 1951-ben Btizelbe ke ruit , Barlh K'rolyn' l dok
toráh 1965-bcn, inisai nrmet és magyar nye l" en főken t külföldön 
jelent" \( meg, 

A technikai fejlödés en::dményeként a földgolyó napról napra 
kisebbre zsugorodik és ezzel szorosan együttjár. hogy II rohamo· 
san növekvő lakosság emberi együttélése megnehezedik. A jelen 
túlélesc: és a jövő megelése csak úgy lehetséges. ha megtanulunk 
kevés helyen, sok surlódás nelkii l egymassal Cini. és - az érdI." 
kellen tétek fölé emelkedve - közösen kialakita ni sorsunkat, 

Így ke7.di tanulmányat Barczay Gyula, a Bá7,cl mel letti Ther
will Svajci Refonnátus Egyház espen::se. és azt vizsgálja. vajon 
az önmagaban is megosztolI vallás kepes-e egyáltalán ennek II 

feladatnak a vá llahisára. lényegénél fogva alkalmas-c erre, A vá
lasz elvileg igen lő. hiszen a vallás nagy elönye minden más, az 
emberiség egyesi tésérc tö rekvő eszmei a ramla túval szemben a 
TranSzcendens Valósághoz, az Ember, és Természetfelellihez 
valo kötödéseben rejlik. A Transzccndens pedig elevc érdek- és 
ellentétfe1etti. mentes mindazoktol a kötö ttségektől. amelyek 
egyéneket és csoportokat egymástól elválasztanak és egym,issal 
szembeálli tanak. 

Ugyanakkor a kulturalis fejlődés eredményeként ez a kö tődés 
és a Tnmszcendens Valosag megközelítése szamos megkülön. 
böztető. más fonnák tól elkülöníthetö tényező hatására kiala. 
kult rormaban valósult meg. 

,Az intenziv valahova tartozás pedig megkülönböztet, c1külö. 
mt. sót elvalaszt másoktól. ellentéteket teremt. A T rans?.cen
dcnshe1. valo kötödés az adott kiílőnbsegek t ől és érdekellenté
tek től ffiggetlenül egyesit : a TranS7.ccndenshez való kapcsolat
nak egyedi fonnaja hoz való ragaszkodas azonban szétválaszt. 
A jelentkező ellentétet csak a 101erancia kepes feloldani. v:lgyis 
a törtenelmileg kÍlllakult vallásos kÖZÖSSégek ne csak türjek, 
hanem cl is fogadjak, hogy mások más uton keressék es éljék át 
egya7.Qn TranS7.cendenshez való kőt6desÜkct. 

, A vallás lényegénél fogva adol! képeSsége az. hogy az emberi. 
~g egységét es testvériséget szolgálja, (;$ak 11kkor bontakozhat 
kl, ha a Transu:endcnshez való sajálOs kötődése toleranei!lval 
párosul. 
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. ~ tan,u lmány a tovább,iukbdn a \"all!.s és tolernneia t>ssleffig_ 
ges:et. e.Sllk a keres?ten,y'itgfe korlátOl"':. tór8yaljn a követke7ú 
r~lepl te!ben : ft keTCS7tcny tolerancia hiánya. lehetfu.Cge h S/iik
segS7.erusége. 
, Bc~e~etés~ént sajnálallal allapitj:] meg. hogy jóllehet a kercsl;

t ~nyseg két evezrcddcl e7.clÖtt maga is e1s7.envedte al mtolenm_ 
C1~. kegyetlenke~esc:i t a Róm.ai 8irod:llomban, II kts6bb,ekben 
~jat ma~á~a vatt j~lcm7övc a tolerancia hiánya. Törtenclnll 
~I~~kal Idezve, a k?z,ép-amerikal Yukatan-féls7.igct m(IYOl kul
t~r;IJ~nak mcg~mmls l tésé t , Man? Fcli.\lIek t 527-cs zürichi ki
vegzCsét, valammt avesztell fehérhegyi (;$ata utáni morvaOTS1..;i . 
gi protest{ms üldözéseket hozta fel kiragadOlI ptidákként Ezzel 
szemben Imnak a vall{.si türelmesség S7ükségessegét hirde tö 
bi1:onyi tasok. érvelések, igyekezetek. 

Idézzünk fel e7.e kbő l egynehánya t. 
. Tertul!ianus kifej t!, ~ogy a szabad vallásgyakorlat megsérti:

sevel az al1am maga IS lstentelenné válik, mert \'étkezik az álta
lanos szabai)'"' ellen. megsértve az ember tennéS'/.etes Jogái'arr~. 
hogy maga .válas~za ~.eg tisz_te~~tének.,és imádatnnak tárgyát. 

Ko nstanllnus es LICIO US kozosen kIJelentik: "senkit scm SZlI

bad akadá,lyozni abban, hogy keresztény. ~agy mas valláshoz 
csatlako".7.ek, olyanhoz, amelyet maga stitmára legmegfelelőbb. 
nek tart . ,. A keresztények szamlinl lehetö\'i: teltük vallásuk 
s7.abad és akadálytula n gyakorhisá t : ugyanugy nyitva all és 
sZllbnd mindenki sZamára saját vallásának gyakorlása ... ko
runk bCkéjéhez illik. hogy mindenkinek s7,abad IehetőscgI.' le
gyen a7.t imádni, amit akar" (milanoi ediktum). 

Bar az előbbi idézetek nagyon szépen megfogalmáú.ík a 
kereszteny tolerancia sziikségcssi:gét és a keres7lcnységnek kőzel 
harom évszazadra volt szüksége. hogy elerje a maga s7.ámám 
ennek megvalósulását, alig egy Cvs7JÍ"I:ad ala tt megvalositolla il 

teljcs intoleranciat más vallasokkal szemben, Augustinus ezt igy 
igazolja : •. Az egyház szen::te t ből iildöz. az istentelenek kegyet
lenkcdésböl." 

A kÖ7épkorra ez II kere!>llény intolerancia ll? inkvizícióban 
teljesedi k ki teljes valóságában. 

A n::formilció hozhatott volna változast ebben a folyamatban. 
mivel egyrészt megszabadi totta őnmugát OIZ in toleranciát igaw. 
10 S7,á mos egyháztani és hittani lé t eJtől. másrCszt uj felismerések 
egész sora muta tott a tole rancia irányába. 

A régi hez valo kötödcs Olzonbun túl erös volt és a reform:'tció 
megállt felúto n. a keresztény hit nem tudta megalapozni II tole
rancia!. 

A n::formáció elött. Erazmussza. l kezdödöcn azonban voltak 
olyanok, aki k bár nagyobbrészt elfordultak'a ken:szlénysegtöl. 
de szabadon, eklektikus módon viszonyulva a hi tiga7..ságokhoz 
kifejlcsztették az eszmét és a racional izmus. valamint a felvilágo
sodas gondolatvilágában megvalósi tollák a toleT'Jncia pozitiv 
eszményét. Lessing életművé\'el zárult le ez II fejloo6i folyamat, 
és az 1776. julius 4-i Amerikai Fűggetlensegi Nyilatkozat megte
r.;:mti a tokrancia politikai alapját is: llZ uj ,mam a7 egyházlIt 
elvalasztot ta magátol, és ezzel kiszoríto tta a hatl110m gyakorla. 
saból. 

Az előzöke t összegezve a tanulmány megallapitjll. hogy nem 
volt keresztény tolerancia, de leheteIt volna. Multba \'etitell 
bizonyitlis helyett ezek UU'l1l példákklll t :í mll ~ztj.a ~Iá igazát. és 
most érkezünk cl a stitmunkra legközelebb esD reS7.ehez a tanuI

manynak. . ,.' . 
A példák felsorolása Kyro~~ .. po.:f7.sa kl?~Y I; c. 6, sza;adl 

bi rod:llm{1I\1lk vallási toleranellljllVal kezdoolk cs a 16. szazud 
Erdélyében esuesosodik ki. 

Torda, 1557. Szervét Mihály aluli il máglya ~lig h:irom I:v~~l 
koni.bban hingoll feJ, dc itt a rendek m,ir a k;ttoh~us es e~~ngc,h
kus vallás s7.abadsagát igy mondj:ik ki: "ki .ki kC~Y~1.~fltCS , nel
kül azt a valltist vegye be, amelyet akarja; hne pr~'dlka tor.ll~llk 
tartásIIban, \lalamint a szentségckkel való Clésben SZ:I~a dSi~gll 
legyen es egyik fél a mllS~kkal volo vet~,~kcdésben ncmeres~clJen 
bosszúsaglételrc vagy er051.akra mellnt . Torda, I 564, U~.IIlC~t 
kimondják a református val1~sra. is. ~ord~, 1563. A_~ o,~~gg)'~
lés korlátlanná tette minden fele l8ehlrdelcs s~badsag:" ; " '~ hll 
lsten ajándéka. :IZ hall:isból teSlőn. I1lcly halla.s ~ SICII , lg,cJe :~Ital 
vagyon," A vi lágszerte egyed m;'llló példa követcscrc kel e\'szu~a-



diS kelleti ,-arnl. az Amerikai Fúggetlensegi Nyilatk07.atig. amig 
Ilyen tdJCs "allasszabadsággal találko,.unk . . . 

Ma ros\"ás,l rhdy. 1571. A7 or$llÍsgyulb kimondja a negy be-
,eit ,allóis szabadsága!. . 

f.s nó.7úk mes ezeknek a határol..atokna~ gy~korlah meg~
IOSllását 11 17. S1.ázadban. amikor.lI valláshaborukt>;an a. katoli
kus és protestlins keresztenyek tuv.:c:l-~a~al .pu~zt!toll?k _egy
mast. Rc:lhlen Gábor Erdélyebc:~ üldöl~ es .bantódas nella~l elt 
eGyütt a négy be,'CU vallás .. a. feJc:<!elml yln.acs fe!e n::(0.""alu5. 
másik felc katolikus. evangehkus es umtánus. Pechy Simon. a 
kanccllár pedig szombatos. . . . .. . 

A7 curópai történelem összefiiggcscbcn meg ma IS sZinte hihe
tetlen a tolerancia ilyen m.:rtékü mcgvalósitás,l. Nagyságát csak 
Hkkor érzekeljük igaún. ha körbenezünk a korabeli Európa
ban sót a XX. S7..a.zad Európájában ; A Római Katolikus Egy. 
ház 'előszőr 1966-ban fogadta el a tolerancia eh·ét. 

A tanulmány befejező része a keresztény tolerancia szilkseg
szcríisegé\'cl foglalkozik, CS alapaxiómakénl rőgziti ; Jézus CS az 
Újszö,'c1ség központi gondolata~ félrema,8Yar.izhaladanul i~
zolják ; a hit csak akkor nevezheto keresztenynek. ha tolerancIa
val pirosul. 

De ez scm ch!g már megváltozolt vi lágunkban. A békes egy
más mellett élést fel kell vállanill a testvériség tudatanak, az 
cgyhá7.l1k közötti toleranciát ki kell terjeszteni minden vallásra; 
JCzus, Buddha. Lao-Tse, Mohamed és II többi nagy "Tanitó" 
alapgondolatának egyenjogusága alapján az egyetemes emberi
ség tcstvérisége a kivezető út a jelenlegi válságból. 

Mit fiizhetünk mi hozza az clőzóckhez? A tolerancia igenyét 
mindennapi ektiinkben, a családon belüli két ember kapcsolatá
tól kezdődőcn a munkahely. az embertársak. a más neze1et 
"allók, II mas nemzethez. a nemzetisegekhez tartozókig, hiszen 
ennek hiányában egymás torkának esve elpusztitjuk visszavon
hatatlanul önmagunkkal eg)'ütt az egesz emberiséget. Ma meg 
az egész emberisi:g tcs"'ériségenek gyakorlati meg"alósulása 
igen távoli jövönek látszik, de a tolerancia gondolatának elfoga
dása es alkalmaúsa mindennapi életünkben átsegithet ezeken 
II válságokban oly gazdag korszakon. Egy peldázattal befejezve; 
bolygónk magányos ürhajókcnt kering a csillagok útján. Elet
ben csak ugy lehet maradni, ha egy összehangolt legénység tagjai 
egymast kiegészitve és közös akarattal "cgzik a szükseges teen
dőket. 

Miko Istd,n 

fél cl"SZázada törlént Kocsordon 

Nem lsten-válság volt ... 

Ady Endre a milotai lsten-valság cimü tanulmanyaban 
foglaltak sokban hasonlitanak az 1937- 38-as kocsordi 
vallási megmozdulashoz. Mert miröl is van szó? ,.A rossz 
Istennek rossz papja van", - gondolkozott a nyers
nyakas szatm.ari kalvinista. s ment uj Istent, vallast "ke
resni" Milolan. 

Szatmár szelén, az Ecsedi-láp menti rerormátus köZ
ségben, Kocsordon azonban a népnek nem az Istennel 
gyult meg a baja, hanem fö ldesurával. 

A megüresedett papi allást a presbiterek aszokasos 
n~ó~o.~ .kivt"mtá.k betölteni. Meghallgatták a jel91tek pré
dlkaclOll, s aztan voksoltak a legjobb mellett. Am ekkor 
a fóldesu r. gróf Tisza Lajos közbeszólt, mivel nem az ö 
jelöltjCt valasztották meg a kocsordiak . Fenyegetözött. 
zsarolt (a népnek megtiltotta az uradalmi birtokon való 
átJarást), hogy az ö jelölt jet fogadjak el. (Hogy mien 
ragaszkodott annyira a jelölt jéhez a grof. szintim megér. 
demelne egy tanulmányt ?!) 

• • 
Am a nep ragaszkodolI a7 elhatároz:islihoz. "Ha nem 

1c.~et az a pap a községben. akit mi választottunk. akkor 
k~ra~kozun~ az egy~ázból!" mondták, és a hatalmas 
kuls.o n~o~~s ellenere (csendörseg, naponkénti kö~g
~ázarn Idezes, D~brecenbcn Jefolytatott perek) csak az 
Ingadozókat tudtak visszatartani . 

_A • .I~~~ók" kit:"rtonak eJhatározasuk mellett, Erdély
bO,1 ~mtanu,s lelkeszt hoztak. s az egyik egyházból ki. a 
maStkba betratkoztak. 
M~st 5 1. eve a ~o~or?i egyhazszakadásnak. s augusz

tus kozepén volt fel evszazada annak. hogya föut mentén 
a !e,n~ö.rák k~zölt a ,Sep'siköröspatakról származo. jone
vu epttesz. SZJnte Laszlo tervei alapján eJkeszült a temp
lom. belsejében a székelykapura támaszkodo karzattal 

Ezzel is szimbolizálva. hogy nem ls ten-válság voh K~
csordon, hanem több. 

Valhi!>1 kön tösbe burkoh antifeudális megmozdulas. 
(Budabázi István) 

Kelet~Magyarország 1988, szept. 19. 

KÉPES EVANGÉLIUM KINAI NYELVEN 

A középkorban, amikor az embereknek csak elenyeszö 
hanyada tudott írni es olvasni, a Megváltó e lctet képek 
segitségevel tanítottak . Ezeket nevezték Biblia paupe
rum-nak, a szegenyek bibliájának. Korunkban ujbol élet
re kelt a tanítas e formája , az ugynevezeIt "comics"-ok 
fonmijában. amelyeket képregenyeknek neveznek ma
gyarul. A Biblia pauperum azonban az eredeti értelmé
ben véve is terjedöben van. Francia. angol és olasz válto· 
zat utan megjelent a világ legnépesebb nyelvén, kínai 
nyelven is, Kiadója a legnagyobb tajvani katolikus kia
dó. A kép-bibliál alkotója. Pietro Vanettijezsuita mutat
ta be a Szentatyának. 

Miklós Imre látogatása 
Izraelben 

Mikló.\" Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnöke szeptember 4. cs 9. között Zel'lIhm Hammer 
vallásügyi miniszter meghívásara látogatásl tett Izrael· 
ben, Vendéglátójával eszmecserét folytatott azokról II 
lehetösegekröl. amelyekkel izraeli reszröl hozzájárulhat
nak a magyarországi zsinagogak, temetök állapotának 
felmeréséhez, heJyreáJlításuk támogatásához, a magyar 
izraelita felekezet valláskulturális tevékenységéhez es a 
héber nyelv oktatásához, valamint a felek.ezet levél~~. 
könyvtári anyagának a tudományos kutatomunka ceIJa
nI való felhasználásához. 

Miklós Imre találkozott Izrael alla mi. politikai es val
lási vezetőivel. Fogadta JiclUlk Samir miníszter~l~ök es 
SimOll Per/'s: miniszterelnök-helyettes. külügynufllszter. 
Az egyházügyi hivatal elnöke felkeres~e a ná~izmus zsido 
áldozatainak emlékere epült Jád Vasem Intezele!. 

A látogatás befejeusekor Miklós Imre -:- .~e"ulun 
Hammer vallásüg)'i miniszterrel közöse.n - saJt~rtekez
letet tartolt. Az Allami Egyhazügyi Htvatal .elnok~ ~a: 
gyarorszagi lútogatásra hivta meg az izraelt vallasug)1 
minisztert. 
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IFJÚSÁGI OLDAL 

Az Unitárius és 
Szabadelvü Keresztény 

Ifjak Konferenciája 

Az iden nyaron a tahilkazót az 
NSZK-ban, Darmstadt környekén, 
Rosdorfban rendeztek meg. 

Az International Rcligious Fellow
ship (Nemzetközi Vallasi Közösség) 
lényegében a konferencia résztvevőit 
foglalja magában. A résztvevő o rsza
gok: Nagy-Britannia. NSZK, Svájc, 
Hollandia, FÜ'löp-szigclck, USA, Ma
gyarország. A konferencia idei témá
ja: Környezell'f!delem. 

Több viszontagság utan érkeztünk 
mcg a konferencia színhelyére, ahol 
egy barátságos faházhan rogadtak a 
magyar csoportot. Hazánkat hárman 
képviseltük : KOl'ács Le,'enle kertész
tanár, Csegezy Árpád szállodai tisztvi
selő es Tóth Ádám Balázs föiskolai 
hallgató. Kis csoportunk a közös uta
zás alatt vidám egységgé kovácsoló
dott. Ez a baráti egyseg alaposan hoz
zajárult ahhoz, hogy az egész konfe
rencia jó hangulatban végezze mun
kliját. Különös tekintettel vonatkozik 
ez Kovács Leventére. ak.i a tábor ele
tének egyik meghatározó egyénisege 
volt. Segitsegünkre szolgált szakmai 
tudása is a fák. bokrok felismerése
ben, amire az egyik természetvédelmi 
területi sétánkon nagy szükség volt. Ő 
tá~ri élményeiről és magáról igy ir: 

"En egy iskolában dolgozom és 
évente 10--12 táborban veszek részt, 
de ilyen tevékeny táborban még nem 
voltam. Nagyon jól szervezett, szinte 
percre kidolgozott programunk volt. 
A programok kiválasztását az egyén
re bízták. A rö téma a környezetvéde
lem és az egészséges taplalkoz,ás volt. 
Tarton előadast a zöldek pártvezető
je ; voltunk egy környezetbarát atom
reaktorban és egy pusztulástól meg
mentett erdőben; szedt ünk kirándula
son közönseges, de az étkezésben ki
való hatásu füveket, növényeket , 
amíkböl mi csináltunk salátát; festet
tünk ruhát. kendőket ; megn~zlünk 
egy ásatást. ahol megkövült ősállatok 
kerültek elő a szemünk láttára; voltak 
áhí tatok és közös imák és vegetáriá
nus konyha is. 

Kiadtunk egy közös újságot is. Eb
ben a magyar delegáció az erdélyi fa
lurombolásról irt , de meglepő vo\!. 
hogy mennyire jólinfonmiltak voltak 
e témában a németek és az angolok is. 
Egy Brian nevü angollelkesz már úgy 

10 UN ITÁRIUS tLET 

érkezett, hogy hova küldheti :1 hivei
től befolyt segélyt a romániai mene
külteknek." 

És valóban, az IRF tagok nagy er
deklödéssel fordultak hozzánk ebben 
a témában. A ci kkünk utolsó sora: 
"Mentsük meg Európa kulturális 
örökségét!" reméljük az ENSZ teljesí
ti hivatásat és li falvak állva marad
hatnak. 

A konferencia egyik szinfoltja az 
árverés volt, amelyre mindenki beadta 
országaból hozon érdekessegeit. Az 
lírveres után a teljes befolyt összeg a 
kelet-nyugati alapba került, amely a 
kapcsolatok ápolasát segíti. 

Hivatalos pont volt a tábor történe
tében a tisztségviselők megvalasztása. 
Az új elnök Richard Rathbone lett, 
Csegeri Árpádot alelnökké választot
ták. 

Fontos kérdés vol t az, hogy a jövő 
évek konferenciái hol lesznek. A ter
ve~et: 1989 USA. 1990 Magyaror
szag. 

Meglátogattuk koil.ferenciank, illet
ve az I RF felnőtt szervezetét az lA R F 
központját Frankfurtban, ahol egy 
kellemes délutánt töltöttünk, sok ér
dekes fényképet néztünk meg a régi 
konferenciákról. 

Résztvenünk a szomszéd város 
ökumenikus záróistcntisztc1etén, 
amelyen pár mondatos szerepcm volt. 
Az ünnep utolsó imája hat nyelven 
hangzott el, igy magyarul is: 

"Engedd, hogya kora reggel bátor
sága felébredjen bennem és az örökké 
létező hegyek és az elmúlt nap bekéje 
velünk lehessen most és mindörökké. 
Örömmel tölt el, hogy találkoztunk 
és, hogy boldogok voll unk. Engedd. 
hogy békével térjünk otthonunkba és 
remélem újra találkozunk." 

"Az IRF konferenciával kapcsolat
ban egy dologról szeretnék bövebben 
szólni. Ez pedig a szeretet. 

Először 1987-ben voltam résztvevő 
a konferencián. AzelöU nemigen tud
tam a szervezet lctezéséröl, működé
sé rő l . igy nagy izgalommal és ~rdek
lödéssel mentem a találkozóra. Kicsi! 
kényelmetlenül éreztem magam. ami
kor láttam, hogy mindenki régi jóba
rátként üdvözli egymást . Ez az érzé
sem azonban hamar eImül\. A társa
ság nagyon rövid idő alatt befogadol! 
bennünket, .. ujnkaf'. kiváhva ben
nünk is az összetartozás jó érzését. 

A legszebb es egyben II legfájóbb 
pillanat a búcsúzás pillanata vol t. Ak-

kor éreztem Iga7.:in. mll)en ~kan áll. 
nak .közel hozzúm. Ross .. arra gon
d~lnL:. hogy. mennyi idő telik meg el. 
rmg Ujra talalkozunk. Rcmé1em. hogy 
az 1990-ben Magyarorsliigon rende_ 
zendö IRF konferencian sok magyar 
fiatal fog csatlakozni a tahilkozóhoz. 

Tóth Ádám Balázs 

Unitárius konfirmáció 
Bécsben 

Az idén immár másodszor került 
sor. Szépfalusi [sMin oc"Csi evangéli
kus lelkész-esperes jóvoltából. hogy 
Bécs városában az elmúlt évek erdélyi 
emigrációja során oda került unitáriu. 
soknak istentiszteletet tartottunk. 

Október 2-án, a szépen feldíszített 
Lindengasse-i evangélikus templom. 
ban gyűltek össze a hívek. nemcsak 
unitáriusok. hanem protestánsok. és 
katolikusok egyaránt, hogy őszi hála
adó istentiszteleten es konfi rmáclón 
vegyenek részt. 

Az ünnepi alkalmon dr. FereIIc:? Jó
zsef püspök prédikált. kiemelve az 
evangélikusok es unítariusok hosszu 
múltra vissza tekintő jó kapcsolatút, 
valamint melegen szólt a nemrég me
nekült székelyekröl, székelyeknek, s 
magyaroknak egyaránt. 

A konfirmációra két Sepsiszent
györgyböl szá rmazó gyermek a Tég
lás testvérek készültek fel , Káténkból. 
s a gyülekezet szine elön tettek valhist 
hitünkröl. 

Az urvacsorai ágendát OrbókIlé 
Szem-h'állyi /101la mondotta, s az ur
vacsora osztasban Szépfalusi /S(I'(;II is 
részt vett. 

A konfirmandus gyermekek szép 
szavakkal és virágok kal köszöntek 
meg a püspöknek s a lelkészeknek ezt 
az ünnepi alkalmat. 

Köszönjük bécsi evangélikus testvé· 
rein knek, hogy lehetövé tették sza
mukra. s szamunkra egyaránt, ezt a 
hitélet! alkalmat s reméljük a közeljö
vőben mi is vendégülláthatjuk. s szol
gálatra kerhetjük fel Szépfalusi Isl
vánt. - szi -

A: AIDS-ö:öII memó/)órkója a lis:ta rll'l 

Megjelent a:t Oll'nel, a:t egésutges 
~ tch'itc l bpja 

.. Nincs egyedül. lehet, hogy Önhöz és 
Önröl is szól. v;iJsagos heJyzcteben Önn('k 
is segit az O:tenet!" - end a progr..tmm:11 
indult titn<lk <IZ O:tenet. amelyne!" most :1 

második sz~imát veheti kézbe IIZ olvusó. 



• 

• 

• 

A kicgycn~ulyozo!t élclmódho7, lljánljn 
cSéST-sCgc~knck. betegeknek Innncsall II 
lap. Elsőként kö,,1i U? AIDS ilg)'clctck or
sZligo~ dmjegy7ckét eS:I névtelen jelentke
zés módjat n szürÖvi7"sgJhuokra. Al 
AIDS-özön ment6bárkája a tislta élet 
mondoU,1 dr. Gyökóssy Endre lelkes7.pS7.i
chológus 11 korunk pe5tiserő] és ~" ell~~c 
való \'oockczCsről folytatott beszclgctese
ben AzonoS ncmúckkcl II slcrc:lcmben 
kérdé'lCk es válaszok a homoszexualitás
róL Inlerjük. riportok: az öngyilkos gyer
mekekről. az élctmoováltás Ichctosegeiröl. 
az Önscgjté~. al önfcjlcszles módszereirő1. 

A lap arculatának meghatározója a leve
JeleS. Negy oldalon át válaszolnak a szak
emberek: pszichiáter. pasztorálpSTjcholó
gus. orvos. j08ás~ gyógypedagógus laná
csaivaltonénik a sl.crkcsltcSC. A levelezési 
rovala mellett különbözö szolgá hatásai
val, személyes díjtalan életvezetési tanács
adassal áll az olvasók rendelkezésére. 

Az Üzenet, az AIDS mozgalom lapja, 
1989-től má r ha von til jelenik meg, és előfi
zcthető lesz. 

Légy segltségül nékünk 

Amikor a Huszti János által veze
telt listán kifizetett adomanyok össze
gét megírtuk az JARF-nek. a szoáHis 
osztaly vezetője. Lueie Meijer ujabb 
3000 márkás csekket küldött, melyet 
a pénztár 86 289,- Ft összegben vett 
nyilvántartásba. 

Néhány csekk még elszámolás alatt 
van a Külkereskedelmi Bankban , de 
remélem, hogy egyre gyakrabban kell 
a beérkezö csekkeket levél kiséretében 
egyelóre még aluliroltnak, majd az uj 
püspöknek a banknak beküldenie fo
rintositas celjából. 

Az Isten áldja meg azokat, akik mar 
adtak. s nyissa meg a szivét azoknak. 
akik most fognak az erdélyi unitárius 
menekülteknek segíteni. 

Angliai barátaink közül többen a 
Magyar Vöröskereszthez küldtek je
lentós összegű pénzadomány t és ru
hacsomagokat, ezeket az ott jelentkc
zók között osztják szél. 

Ferencz József 

ERDÉLYI MEFISZTO 
T örök Tamás könyve 

Az IARF 1988. évi tavaszi tanácsü
lésén a zsoltáros ige fenti gondolatá
val tártam fel az Erdélyböl Magyaror
szágra menekiilt unitáriusok ügyét a 
jelenvoltaknak. Az unitáriusok nem-
zetközi szervezete elsó szóra 3000 né- Az "Erdélyi Mefisztó", Török Tamas 

történelmi regényének föalakja, az olasz 
met marka összegii csekket adott at Giorgio Biandrata (a Tt:genyben: Blandra
ulravalónak a haza utazó piispöknek. ta) hitujitó. teológus, egyszenmind tekin
A beváltott összeg 85 100 forintot je- télyes természettudós. Erdély első fejedel. 
lentett. mének. Janos Zsigmondnak udvari orvosa 

Április havaban Angliába vitt az és nagy hatalmú tanácsadója. Az inkvizi
utam. predikaltam az ösi egyetemi vá~ ció terrorja elöl menekülve, ö hozza Er
ros unitariusai között, és a persely- délybe a máglyán elegetell eretnek, Servet 
pCnz 9944,- Ft-ot jelentett. Azutan Mihaly hires könyvet A kereményseg 
Lancaster varosában az angliai unitá- lrelyreállitásárÓI. vagyis 'az egyistenhivö 

hetelt ez a dogmatll.mus_ es erouakelknes 
államalakulat. az umtarizmus haUI kezde. 
teinek e kétségkiviil világtör ténelmi jcten
töségü közjáteka. 

Kötelezó olvasmánynak ajánlanám is
kolai törtenelemoktauisunk tananyagába 
~zt a regényt, ha nem tartanék aitól. hogy 
epp ezzel riasztanám el az dőirt olvasmá. 
nyoktól mindig is idegenkedő diákokat. 
( S::épirodalmi) 

Major Ou6 

(A ~enti érl~keles eredetileg az Új Tiikör c. 
hetilapban Jelent mcg, a szenö hozzájarult 
a közlés hez.) 

KOCSORD 
1938 1988 

Aug. 13 14-én ünnepelte agyülekezel 
a templom építésének 50. évfordulójat. 

A szombaton, 14-én 17 órakor kezdő
dölt ifjusági istentiszteleten Orbókné 
SZ/'nI-/l"(inyi IIQlla lelkész szolgált. 

A műsort - Bartók Béla fögondnok 
képviseletében - dr. Nyiredy Szabolcs fó
gondnokhelyettes nyitotta meg, emlékez
tetve ajelenlévöket arra, hogya kocsordi
hoz hasonló erdélyi templomainkat az eI
pusztítas vesulye fenyegeti. 

A továbbiakban lényegében a fiatalsagé 
volt a szó. Elsö sllimként Orbók AI/ila és 
felesége adtak elő egy amerikai unitárius 
ifjusági vallásos éneket gitár-kisérettel. 

riusok közgyűlésén beszéltem. es a Un~!ri~:d~r;s~~~~:~ C,:~~~!~j~., Dávid 
persely forint értéke 44 101 ,- volt, Ferenc a kolozsvári "szent jeles" lelkész. 
melyhez még néhany utóbb kűldött' korábban lutheránus püspök, akit Bland-, 
összeg (436,- és 1340,- Ft) jarult fata igy jellemez: "Nem láttam még em
hozza. bert, aki ilyen erövel akár a róld gyomraig 

Az USA-ban élő egykori kolozsvári' a tiz kórmévelleásni akarón keresné azélet 
diak. dr. Benedek Sándor két csekkjé- vé~sö, legtel~escbb iga7..sagai~." Servet esz
nek értéke együtt 12 431 ,- a nem mel.nek ~a~asára les.z D.ávld. Fer~~e az 
unitárius dr. Jánossy Pál ket esekkje egy~st~nhl~~ ~ereszte~yseg hlrdetoJ.c: az 
10788 Ft ot J'e1 t It K • I á erdelYl umtanus egyhaz megalapozoJa és 

- en e . .ovaes stv. n oszlopa. 
az USA-ban. hallott arr?l. ~o~y mas- Tórök Tamás izgalmas regénye _ a ko
nak l~vele~ ~rtam, s a.kt ~zl.nten nem rabeli Erdely történelmi tablóját idézve 
tartOZik hUunk felesel koze, 2730-at _ valójában Blandrata és Dávid Ferenc 
küldött . Dr. Mikó Tiborne két ado- drámai kiizdelmét ábrázolja at uj valhisl:rt 
mánya egyiitt 5556 Ft-ot jelentett a és a fejedelem, János Zsigmond lelkéért. 
bevételi .rovatokban. Elöbb levél jÖtt .. He;a.gpótIÓ . mú" - e:zt ~u~omanyos 
a nagyajtai Benedek Gyula özvegyé. mu~karo~ szokás. mondam. To:rok Ta.más 
tól, kérdezve, hogy milyen uton küld- rege~ye ~ob~ ennel. Nem~~ hlá~yt po.lol, 
hel adomany!. Majd beérkezett a - _ Erdely lortenet.e egy kevesse felta.rt és Iro
ve t"1' . ~ z oz dalrnunkban kl nem akná7.ott fejezetének 

gy o es gyer~ek_ellol 4~~.- Ft. drámai fclidéz6sevel, hanem olvasóját 10-
Ka~adába~ eloszor kaah Nagy vábbgondolásra is készteli. Miért kellett 
~yorgy sZIve" szólalt meg, és onnan tragikusan elbuknia ennek a históriai vál
Jott 4271 ,- Ft. !alkozásnak; miért csak hlÍrom évig létez-

UNITÁR IUS tLET II 



fi!flr& S:/loolc_< beregi szórványgond
ok vel.ctésével válogatást hallhattunk II 

~elet_magyaro rszági unitlirius fiatalok. ver
seiböl és dalaiból. A mü~rban .fellepett 
N~:ó LAs:fó is. Az ünnepseg keretebcn ka: 
poli Balá7.s Ferene emlékplakellet Óswbó 
István költó. . . 

A rendelvény t megtisztel tejelenletevel a 
közclmultban nyugalomba. von~lt ta?á
csclnÖk. valamint a jelenlegI tnnacselnok
nÓ és lanaestitkar is. . . . . 

A vasárnapi ünnepl IstenlJS2:[elete~ 7.sU
rolasig tele volt a templom . Aszolgalatot 
"uszti János piispökhelyellcs: d.r. Ferencz 
JÓl.sd, Bajor Janos, KISS Mlha~y és ~r
bóknf S7.ent-lványi Ilona \·~geztek. Az IS
tentisztelet megható színfoltja volt a Bakos 
család énekszáma. .. 

Csaknem 100 hivünk vett urvacsoral. 
Az ünnepi alkalomra IIZ urvacsorai kenye
ret es bort a Felhős es~lád a?ta._ .. 

Az istentisztelet utan gyonyorködhet
tünk a helyi gyiilekezet és a beregi fia talok 
emlékkiállltásában. . 

A kocso rdi gyülekezet a hIVek adomá
nyából kÖ7.cbédet adott a vendé~ek és a 
gyülcke7.ct tagjai részére. Meghalo volt az 
a szeretet. amellyel a kocsordi asszonyok 
az évek óta iiresen alló lelkészi lakást erre 
az alkalomra berendezték. . _ 

Az ebed utan a beregi szórvány kepzo
miiveszeti alkolásokkal tette emlékezetesse 
a jubileumol: a kocsordi p~s~itérium. ne
vében rézdomboritlissal diszItett, nevre 
szóló emléklapot adtak a t avendégeknek. 

Köszönet illeti az egyházközség elólja
rósagát - elsösorban Jakab P. Sandor 
gondnokot es közvetlen segit?j~t.: Bakos 
György a tyánkfiát - , a presbltenumot, a 
szolgála tkész asszonyok~ t és a. bere~ fia t~
lokat s minda7.0kat, akik teljes szivvel cs 
lélekkel tették emlékezetesse ezt a ké t na
pot. Mélt ó volt a kocsordi 
uni t arius hagyományhoz . 

A kocsordi gyülekezet és a kelet-magya
rországi uni tárius lelkületü fiatalok meg
mutattak, hogy akik hisznek és élni akar
nak, a7.0k minden téren bizonyítani is tud
nak. 

Örülünk annak, hogy a jubileumi ün· 
nepsegröl a helyi radió és sajtó is mcgemlé
ke7.ett . 

A fennkölt és élményekben gazdag ko
csordi SO éves jubileum nem csak a gyUle
ke7.et, hanem m i n d e n résztvevő S7.a
mara felejthetetlen marad. 

Ny. Sz. 

Aldj meg minket, óh nagy 
lsten 

üt a lIZö~·ete l H d. lIami t Bakos Jinos, 
a kQ(';SOnii unitirius gyükknel önkéntes 
kániora irt., H cs.lildj. tagj.ival .dta el6 
a kQ(';SOrdl unitirius templom felépülésének 
SO. él-fordulói'n, 1988. aug. l3-tin. 

Á/dj meg minket óh flagy lsten 
Á/dd meg bu:go népedet 
Szined l'föl/ /ebolU/l-a 
Magasztalunk t~gedet 
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Sziklái közt a: Nemek 
Megérte a: öll'cn é~et 

E: II III; kicsiny egyhMurrk 
LegJ'en kedves e/őltefl 

Sunt lelkét kitö/te m: Úr 
E község lokoira 
Kis egJ'házunk megalakult 
Kilencszázharmincnyolcban 
Szent hitébe" megújulva 
Kőzségíinket gazdagítl'lI 
Megépült ékes szép templom 
Legyen kedves elŐl/ed 

Áldj meg minket oh "agy lsten 
Most élő nemzedéked 
Add. hogy híven örizze meg 
Amil kapott tefőled 
Elődeink hitvolltisa 
És I·álasztatt szent egyháza 
S a mi szabar/elvEi hitülIk 
Legyen kedves e/őt/ed. 

UNITÁRIUS tLET 

Lapunk idei második számában mond· 
tunk köszönetet azoknak, akik adomanya. 
ikkal támogallák lapunkat. Most az azóta 
nagyrészt 1988-ban beérkezett adományo
kat köszönjük meg. Több adomanyt kiilön 
hir utján nyugláztunk. 

Schrekné Jobb Mária SOOO Ft: T . Ru
hig. USA 4614 ; Kaáli Nagy György Kana
da 4720; dr. Gyulay Ferene Sv&!ors7.ág 
4670; Cserne Borbély Mária USA 2SOO: 
dr. Mikó Tiborné NSZK 4778: J. Reho 
USA 4670; dr. J. Hammond, Anglia 1890 
Ft; ISOO Ft-t a Tófalvi család apjuk teme
tésekor: 1000-1000 Ft adományt küldtek : 
Nagy József lelkész FranHurt, NSZK: 
Kriza család Kriza Kálmán temetése alkal· 
maből; dr. Tiboldi Tibor, Belgium; Whec
lemé Anghi Anikó Anglia: dr . SztankÓC7.y 
Zoltán apja emlékére; Daniel Mihály 
NSZK; Ferenczy János, Kanada 760; Em
ma Wonner NSZK 703; 500-500 Ft küld
tek; Margaret M:lrton Hamburg : .Mitek y 
Lajosné, Bp ; Koszta Terez Köszeg; V~rga 
Dénes NSZK; Siska Ferencné; Hargltay 
Waldemárné, NSZK; dr. Kiss György 
NSZK; dr. Lörincz JÓ7.scfTiszaderzs; 480 
Ft: Flórian Tiborné USA; 300-300 Ft- t : 
KÖs7.cghy László USA; Molnár András 
Genf: Rueppné Vargay Mária Sv~je: Ga~1 
Györgyné NSZK: ~re~a. HcdvI~. (:- .~I
sebb adományokat 15 halasan koszo~Juk 
igen nagy volna azoknak a száma. akik a 
60 Ft évi e löfizctési dij helyett 100 Ft·t 
vagy többet fizettek be e!öfizetésük megúji. 
tasakor. 

BIBLIA ÓRÁKAT '-utanak a budgpesli 
lelkkuk a Nagy l. és lIögyts E. utcai 
irod ' ikban : 11 u s Z t i J ilnos püsPÖ~
lelkén minden hó másodi!.; és negyedi!.; 
IK'tfö;en; B e n C z e Mtirlo.n le lk~ 
minden hó első es humadik hétf6Jén mindig 
1/ 26 órai !.;ezdel1cl . Az érdcklöd6kd nere
tettel lárJak. 

KIALLlrAs 
A debreceni Kossuth Lajos Tudomá. 

nyegyclcm 37 egyetem diszudvarában , 
1981. nov. 10- 24. napjain A reformáció 
korának könyvmiivészete eimen kiállítást 
rendezett . A kiallitás és II szép kiállitas6 
katalógus Koltay Klara. Lévay Botondné 
es Pál Antalné gondos munkaja. amiben 
sokan voltak segilsCgükrc. 

E kiállítás a XVI. század könyvmÜvé. 
szetet mutatla be az erdeklódöknek gon
dos válogatás alapján. 16 könyv címolda_ 
la t vagy jellemzö részletét azegyes munkák 
fénymásolatban való bemutatás:i.val teuek 
teljessé. 

A rövid bevezetö szövegben rólunk a 
következó mondat szól; .. A felekezeti har
eok elcssegét növeli a megjelenö és Erdély_ 
ben jelentös pozieiókat s7.erzó. egy idöben 
János Zsigmond fejedelem támogatását él
vezó unitarizmus. Lcgkiemelkedöbb kép
viselóje, szervezóje Dávid Ferenc mindvé_ 
gig éles hang" vi tában ali Méliusszal." 

A kiilönhen szabatos szöveg nem szól 
arról, hogy az említett János Zsigmond 
fejedelem élete utolsó éveiben az unitariz
mus hive volt. 

A bevezetésben érdemes szavakkal szól
nak a Heltai nyomdaról. Az első "hosszú 
éle tü" nyomdát Kolozsvárott Heltai Gás
pár alapitolla. A nyomda müködését hil
litásunkon 37 mü reprezentálja. A 16. szá
zadi magyarorsl.li.gi nyomdák közül a ko· 
lozsvárinak volt a legtöbb kiadvanya, s itt 
nyomták a legtöbb oldalt. mintegy 26 400-
at ... A továbbiakban is méltatják érdeme 
szerint a Heltai és nyomdája érdemeit. de 
egy szó sines arró!. hogy Helta i élete vége 
felé unitarius volt, és ig)' halt meg. 

A katalógus IJ5 munkát sorol fel a kiál
Ii tásTlI kerültek közii!, ezek közül sokat a 
Heltai nyomda kiadvanyai köziil, ezek egy 
része természetesen Heltai korai lutherá
nus és református korszakában jelent meg. 

Az unitárius vonatkocisu kiadványok 
száma is jelentós. 

Vizitáció Pestlórincen 
Dr. FerenCi: József 1988. szept. 18·án 

tartOl! püspöki vizitáció t a pcstlöri.nei uni· 
tárius egyháZközségben, dr. Kiss Jo::effo
gondnokhelyeIles társasagaban. Ez~ttal a 
szószéki szolgalato t is a föpásztor ,'C.gczt~. 

Dr. Péterfy lUka gondnok meg.alJapl
totta, hogya közgyülés hataro?,.a.lkepes; 

Felolvasták Kiss Isu'ón egyhllZl sl.am~e. 
vó jelentcset a pénztárban tartotl e.l!eno~
zésról. Mindent rendben talált, ~mlert dl
csi:ret illeti Balogh /Ji/áné pénztaros~ . 

A púspök bejelentctt~. ho~y :lIenonz~e 
az anyakönyveket, az Ik~a.t? konY'~t. cs 
javasolta. hogy ajövő~n. lrJak be az ugyek 
elintézésének idöpontJat IS. 

Dr. Jakab Jenó lelkész .bejeJen.len~ :. a 
Varga Ferenc segélyalapíl vany~ az IlIctekc· 
sek jóváhagytúk. es az OT.P:nel folyamat-
ban van a csekkszámla nylt.as. _ . 

A mcgiircsedcu fötanácsI (ZSIlIlIII) lag
$IIgra Shscnyi G)'ufdn.,él ~1~sztoUa meg 
_ egyhangúan - a ko~!!yules. 



• 

• 

KARÁCSONY MISZTÉR IUMA 
S:il'l'k('/ m('gáldo édes jd AI)'ánk ! 

Gomb'is/'Iii ISTen/ink! 
Ilti/oft'11 h:bsl'l nyitjuk liliom ajkw/km. 

.'.1 ki)s;ihyiik TrI/ekeli. hogy IéIiink örömé
ben. l'Uff}' sorS/lllk kl'res:tjim,'k IIorllo:o.10-
mIII "8,rtlrdnl Reád ro/(Í/hatlmk. Vil'l)dt!sll
ifIk/Xlii II/{'ghl':tlik nyugl/flllllt nd6 S:1'1II ft-
1/)'('1/1'1. SQkS:Qf lelle/uli/nk II: úlla/rmsóg
/XIII és nmhry (J relllénY/I'Iel/ségh,'" . Kiill)'-
1I)'I.kr" Ii/rfii ,'igIl5:kélll II/kitlllllk Rl'iul (I 

klilllll'lmllósball. es irglllmat (Illó, nwgbo
esti/ri A I )'lIkénl ismertünk fel (I megha/táJok 
es ,'étk.,:ól'k Órdi" . Tamas:unk \'Q/ldl a: 
IÍrrrlstigbon, és ,-;g5Ö Illelledék ilnk o: ,lIél'(.'
[ f (,(/éJf/.: 5ölé/jében. E/hato ü:ésl'inkl'l éb
;I'S:Ij(f'lII'd. Ira rideg-hideg 1'01, o: Net, és 
/rhojoha hQ::únk , felell/ellél. ha lIlIIlIkolI (I 

liil'isl'k kö:ött meghol/otl/lllk, és elestr1"k. 
A minden roltál. Il minden wdttillt'lmi (Ib~ 
hall (I rág)"btm. IIml'll)"tI felhl fort/lllllmk. 
Téget/ kereS/lI"k. és léged hh'lImk seg{wj
gii/. 

Köszii/Jjiik Telléked,jó A lyónk. /rORY igy 
1"011, hoK)' ig)' lehelell, és hog)" igy 1"11/1 liliI 

is. ugye/J tilt/oli ezért /Jel·et/. S IJ(J e:1 o 
/(!getl IIwgaszwlásl s:amkbal1lwm i.f w tljuk 
mi/Jdig kifejezI/i. lásd //Jeg , és fogtu/t/el (/ 
lrangwlanstig /IIQS/IJygÓS, mgy kiJl/l/yes. ör
rem/íj . mg)' sólrajokban hozzád szal/ó rml('
gésé/xol/ . 

f'e/h/fQrdll/fmmkba/l lIIimIiI( k/-'ü"k TC
ged igaz. hogy kerl!$s:e' a: Ürömbt!/I. 
gyakmbbal/ a fájdalmokb'lII és SZe/ll'et/r_ 
sekben - . hag)' légy \"C'hink. És milyen sok
szor. esak kbón dőbbelltii/lk reá. hog)' Te 
mÍlldig n'lünk ,·ag)·. VelJ1/1k I'(lgy akkor is. 
ha mi lIem hi"lmk. "e/üllk l·ag)'.lm gOlld/a 
ImI gyermekkhll játékos jókNJ"llllkben 
meJifeledkt>:ii/lk leró/ad. és re/rilrk "ogyak
kor is. amikor I'ihar/ hozó feke/f' fellegek 
/(Ikarják (!/ e/B/iink éle/üII/.; I'géll o Te mell)'
lIyl'i maga.uágailil1ak /isz/(/ \'i/úgá/. 

Kérésrink - köszönt'liillkl/l>k és hólti'lk
ne/k s:am //Ielletl - Illa milldenek fe/ell 
azért szó{/ Hozzad. hogy fl szrilnés ünllepel/ 
kh:iilöt/ésiinkben /Ie engedj e/thet/ni. mert 
a: ijriimben kijlJ/Jy/i az elthet/és. Ne en
gedd. he/g)' ka,acsollyi kés:iifíjt/ésiink kime
rtiljöl/ eJe/k a: Iljlíl1l/ékszer:es igyekeze/é
/xon. a: iillmagl/llk/rak és másoknak örömei 
szerzés hangulmóba". Khii"k, legyel/ meg 
ez is. de add - milll/em>k fol611 - a lé/ek 
1I)'lIgalmál és ti sziv békéjét Itekii"k. Irogy (/ 
/eglis;lább ér:é.fekkel és II legllemesebb 
KOl/d%lokkal iimrepelhessrik (J s:ere/N és 
béke karticsollyi iill/lepCl. 

S:i1'ekel megáld6 h/esjo A Iyúl/k. gomb'i
se/íj ISIen! FOg(ll/tl el imúb/ka/ es Tegnf 
maglls:lalásul/k gyermeki Irtíliljat. 

Huszti János 

UNITÁRIUS MOZAIKOK 
Az .. Erdely törtenetc" II I. kötl!tenck 

lapjait for!;atva örömmel láttam. hogy 3 
Miskolczy Ambrus ál tal irt IX . rejczc tben 
sok erlekcs megitll3pi tás o lvasható unitári· 
usoknak a 19. s:dtzad elsö felében a 
refonnkorhan - játszott szereperöl. Ezek
böl rCszleteket idezünk. 

- Új eTÖkent jelentkezett a diákifjusag. 
mely már a politikai eletben is próbftlgatt3 
etejet. amikor l83 1-ben Nagrenyeden a 
varoskán atkisert lengyel foglyok mellett 
tüntetett. vagy 1834-ben Kolozsvar utcáin 
szembes7.állt a katonasaggal. A diétai fl!jlc
men)'eket hi".aS izgalommal figyelo diákok 
- SUlI/irÚlli Mihál)' fogalmazásában _ 
hitvalhiskent irhattak a po7.sonyi OTS1.ágy. 
gyülesi ifjuságnak: .. Óvjuk a s7.abadság és 
a nem7.ctiseg reank maradott e reklyeit. 
mint legszebb kincsünket . s vivjunk ki meg 
többeket. rontsuk le az emberiseg nyomo
nisagara mestersegesen ki talált közfala
kat . zU7.7.uk szet il feleke7.ctiség bilincseit." 

- Elsösorban az ifjuságn ak, meg 37 uj 
idök s7.avára figyelö falusi papnak, tanító
nak köszönhetö, hogya városi kaszinó
mozgalommal párhU7.amos~1O fakl si olva. 
s6társasági mozgalom kezdeti kibonta. 
kozni . amit nem egy esetben amegye. v<lgy 
egy-egy tekint l: lyesebb nemesi birtokos is 
támoglHott . Országos szin ten pedig a Ko· 
107.$vári Kaszinó pártfOgásával inditOl! 
nepfclvilágosító lap. a VasúTl/upi Újság 
nYÚJ tOlI erkölcsi támogatás t. olyanfor. 
mán. hogy sl.ct}.:eSztöje. Bros.wi Súmuel 
umtanus kollegiumi profcssl.Or rendszere-

scn tudósitolt c7.ck tcvekenysegeröl es " 
tanítók sikcres korszeríi iskoláztatás! álzó 
cröfeszitCsei rÖI. A kollegiumi önkepzőkö
rőkkel pedig olyan együtlmüködés kezdeti 
kialakulni. hogya falusi olvasötársasag 
nepdalok. népszokások leír.isat igerte, s 
cserébe kön)'\·eket. folyóiratokat kért. 

- A kolozsvari unitárius kollegium di
ákjainak Remél/Y (". zsebkönyrél 1839·ben 
az uj erdelyi magyar kőltesze t nyit.inya· 
kent üdvözölte Toldy Ferenc, az erdelyiek
kel szoros kapcsolutot apoló egyi k legtc· 
kintelyesebb pes ti irodalmi kritikus. Mig;1 
rcformátus kollcgiurnok versc!öi többnyire 
a rcndi patrio tizmus eszmevilágából cs re· 
torikájából kölcsönöztek. s hol lemondó
an. hol harcos o ptimizmussal irtak a múlt 
nagyságáról. ... az uní táriusok inkább a 
népeletböl merítettek. A több tUC'dtnyi kol· 
legiumi \'erse lőböl ket igazi tehetseg kerűlt 
k i : Kriza Jal/os cs Szell/iI'ani M iiI/íly. F ellé
pésükig a népdal alakjait gyakran felcieo· 
mázolt játékszerként szen:peltcIIH:. ők vi
szont dalaikat a mindennapi gondoktól 
gyötört jobbilgy. zsellér. vagy Mboniba 
vitt s7.ckcly katona ajkára adták. Ez a nep. 
pel való érLeimi öSSleforrollsóg S n tti rsa
dalmi egyenlőség igényel1ck átélése Petőfi 
Sandornak <IZ I 840·es évek m~í sodik fdc
ben kitcljesedö forradal mi plebejus költl:
nete fele mutatott. Igal , a kor erdélyi kőI· 
teszeteool hiányzik Wcsselen)'i Mildós lá
liló agitá tori hangja is. dc a székely felk e
lések emléket il ZSllrnokság elleni 1;\7.lldós 
jogos teIlekenI idezték . A liberális reform 

hivei voltak. dc a kor egyik hangadó kriti. 
kusa (~10nt~~ Gusztáv) mégrs joggal lál_ 
tu_ Kf/zO koltes7.ctébcn a magyar népies 
k o.lté~l.c1 rejtöd~n.e k .addig elért egyik 
~u.esat. mert " Kr17l Lt vegrc a dcmokratial 
al.laspont~~ tahi.ljuk: Ö már fel szabaditó 
nepevangehumr61 sz61, hogya sl.egeny 
~~~yar p~ras~tgy~reknek is legyen halá
J~. S me~mk!.lbb cn:enycs eza meg.illapi_ 
t~s S:ell/miltlrtl . aklllck dala va16sággbl 
himnusza lelt 1\ szekely népnek: 

Te 7.<;c llér vagy. cn mcg sl.éke!. 
Dc egünkön egy nap jő fel. 
Egy csö hull II földü nkre. 
Mért lennek hát különb. mini Te? 

Az erdckegyesitö polit ikát szolgáló re
fonner szólaltalta igy meg II szabad S71:
k~l,Yt .. .. A költő tiltakozo\l igy 3 falu 
vtl~g~ra n'yo,:"!lszt6an hat6 rendi gőg mcg. 
ny11v3nulas:u ellen. 

- fOly tatjuk _ 

Kúzli : dr. Nyi redy Sl,abol~s 

Az igazság keresésének 
útján 

Az igazsli.g nincs kötve i dőhöz. mindig 
jelen van. különösen akkor. amidón alkal
matlannak latszik. 

A hirveres ki7.ú rasaval új közvelemenyt 
kell kialakitani. A mindenkori jelen közvc· 
lemenyét a sajtó, 11 propaganda. egyes cso
portok nlaki tjl\k cs pénzelik. saját céljai k 
érdekében. Fel kell val tani a gondolatok 
ilyfajtIl természetellenes terjesztése\. egy 
mas. egy termeszctes móddal. midön az 
ember szól emberhez. nem a sikert átozva. 
hanem a gondola t igazát kivánva ebren 
tartani. épitve a hallgato ama tenneszetes 
ösztönére. mely az igazs:ig megszivlelesc:re 
ir.inyul. Fegyvertelen. az esz egyszerü esz
közeivel elve kell szembcatlnia ama másik 
követelmennycl. mely ö t a század kemény 
fegyverletébcn hívjl1 ki. mint egykoton 
Góliát Dávidot. 

Al emberiseg jövőjében azért hiszek. 
mert bilom az igazság es a szellem erejé

bo". 
Ifju koromtól meggyőződésem, hogy va

lamennyi bi tigazság az elmClkedes szűk
segszerü gyümölcse. Úgy , 'elem. hogy 1\ 

kereszlényseg eZC:r1 - a filozófiákkal. vala
mint más hitrendszerekkel való eszmecsc
!ikben - n"m követelhet magának külön· 
leges bánásmódot. Bizodalma csak a saját 
igazság.iban lehet . . 

Az iga7.ság a szellem lényege. ~tnd~l1 
iga7.ság végső soron nyereseg. Az IgaZSllg 
erősebb ellen té téne!. Ez szlikségkl:ppcn ~o
natkozik IL tönenelmi igazságra is. Ha la!-
5.Z<lt szerint sértené 11 kegyelete1. és aka.d:l
Iyokat gördi tenc is annak u1jábH. a veg~
redmcny kétsegen kivül neki fo~ k~,·elm . 
A vallásnak nincs felnivatójaa tortenekm
mel való S1Cmbc$itestól. 

Albc'rl &h .... iw.·r 
jordiwllu Wlin Györg} 
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Milyen volt a keresztúri 
gimnázium? 

Megjeleni a Század,'ég cimti kötetben, 1986-ban. 
A szekelykereszturi unitárius gimnáziumoI a XVIII. 

század végen alapitották . Unitáriusok mellett katoliku
sok és refonnátusok is reszt vettek az építésében - ilyen 
volt az erdélyi szellem. Késöbb, 1920 után, az állami 
támogatásI teljesen megvonták a gimnáziumtól. ekkor a 
falu lakosai szedtek össze az élelmiszert és viuék be az 
internátusba 11 szegény diákok megsegitésére. Mondom : 
felekezetre való kü lönbség nélkül! Keresztúr talán az 
egyetlen oJylm magya r falu voh , amely gimnáziumot 
tartott fenn. Eötvös József l 868-ban, amikor erdélyi kö
rutat lett, rövid időre meglátogatta az intézetet, fel is 
jegyczte magának, hogy egy községben lalált egy jól 
müködő. jó képesílésü tanárokkal rende lkező gimnáziu
mot. A gimnázium életében a törés 1919-ben következel! 
be. Kezdetben megengedték azt, hogya tanitás teljesen 
magyarul folyjon, szóval jól indult a romáD éra - ezt 
meg kell mondanom. 1918. december l-jén a gyulafehér
vári Nagy Román Nemzetgyűlés határoza tai olyan de
mokratikus szellemüek voltak, hogy ha azt megvalósítot
ták volna. akkor a magyarság teljesen elégeden lehetett 
volna - és lehetne ma is - Erdélyben. Ezekben a hata
rozatokban szerepel, hogy minden népet a saját nyelvén 
kell igazgatni, a biróságok és a tanítás nyelve az anya
nyelv. Sőt kilátasba helyezték azt is, hogy a kolozsvá ri 
egyetemet meghagy jak magyar nyelvü egyetemnek. De 
idővel olyan nyomás nehezedell Erdélyre, a Regátból a 
sovinizmusnak egy olyan áramlata indult el, hogy ennek 
nem tudotl ellenállni az erdélyi románok felvilágosult 
vezetősége. Így méga demokrata érzelműek is a konjunk
túra áldozatai lettek, atálltak ehhez az óromániai sovi
niszta irányzathoz. Mi a gimnáziumban magyarul !anul
tunk tovább, a régi tankönyveket használtuk , de idővel 
mindjobban nehezedett ránk a román á llam, a soviniszta 
szellem nyomása, mégpedig olyan értelemben, hogy idő
vel a román parlament a gyulafehérvári határozatokat 
teljesen hatályon kívül helyezte, és egy erős centralizáció t 
vezetett be. 

Milyen halást váltott ki ez a tanulókból? 

Pánikot. Bennünket ez úgy érintett , hogy előbb kötele
zővé tenék a román nyelvet, mint lantárgyat. 1925-ben 
már csak állami bizottságok előtt , románul lehettünk 
ereusegi vizsgát. Udvarhely megye tiszta magyar lakos
ságú volt. Talán egy Felek nevű kisközség volt román, 
onnan is idejá rtak a keresztúri gimnáziumba. Mi csak 
magyarul beszélt unk , tanultunk, taná r sem volt olyan, 
aki a román nyelvet jól tanithalla volna. Mcgvallom 
öszintén, a dualizmus kori nemzetiségi poli tika hibája 
volt, hogy nem tanultunk románul , mert ott, ahol annyi 
nemzetiségi él, mint Erdélyben, kölcsönösen tanitani kel
leli volna a kulönböző nyelveket. Tehát a németet, a 
románl a magyar iskolákban, a magyart, a nemetet pedig 
a roman iskolákban. Ezt elmulasztották , így borzasztó 
nehéz helyzetbe kerultünk, amikor megkaptuk a kom
pendiumokat románul. Nem volt más választásunk, mini 
a megoldas. De nem ad tam fel a reményt : nekimegyek 
az érettséginek. Segesvarra vontak őssze 5-6 gimnáziu
mOI, köztük a kereszturit is. Székelyudvarhelyen a kato
likus és a reformatus gimnázium egyetlen diákja sem 
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tudta megszerczni az éretlsegil. Mi. a kereszturiak. 28-
ból helen megszereztük . Ez az intézkedés pokoli csapas 
~olt ~z erdélyi magyarságra. akkor sok gimnflzium mcg 
IS szunt. 

Milyen volt a keresztüli gimnázium szelleme? 
Rám mint reformálusra az unitárius vallÍls nagyon 

hatolt. Most visszavonultan élek, de ha ugy érzem, temp
lomba kell mennem, az unitáriusokho1. megyek. Szabad 
szellemű valhis. Az egyházi szervezet r6nnmllradl - alla
mi támogatás nélkül - , és a neppel való érintkezéset az 
á~la~ nem korlátoz t ~: Volt a gimn~zi~mban egy önkép_ 
zo ko r. annak az e1noke voltam. Kesobb megszerveztük 
az uni tarius egyház segitségével a Dávid Ferenc Kört , és 
jártuk a falvakat. Jött velünk egy lelkész, és istentisztele
teket tart(}tlunk , műsori adtunk a székelyeknek a temp
lomban. En , refomuitus létemre, kél unitárius templom_ 
ban is prédikáltam. Az egyik a hires énlaki templom, 
ahol a rovásírásnak az emléke fennmaradt. A másik 
Ürmös község, Brassó megye hataTan. Az unitárius szel
lem tehát nagyon hatott rám. A vallási türelemnek egy 
csodálatos példáját láttam ott. Az unitárius gimnazium
ban sok román parasztfiu is tanult, akik késöbb vezetö 
állást is betöltöllek. Olyan is volt közöltük , aki Bukarest
ben egyetemi tanár leli. Hiába tanult ott nyolc évig ma
gyarul, a nemzeti érzés olyan erös volt benne, hogy ez a 
nyolc esztendő nem tudta elszakítani a románsagtól. 
Annak a román fiunak , aki itt tanult, és közben érdeklő
dött a román kultura iráni, olvasott, tájékozódott. kenös 
műveltsége volt - nek unk csak egy. Késöbb, a román 
tör ténelemmel foglal kozva, rájöttem - és ez nagy meg
döbbenés volt számomra - hogy, az igazi roman ertel
miség a dualizmus korában - a kettős hatas eredmenye
ként - műveltebb volt, mint a magyar vezető réteg. 
Pedig a magyar vezető réteg lenézte a román crtelmisé
get! Ezek közé tartozott például Groza is, ö is egy ma
gyar gimnáziumban tanul t, Szászvarason. és ezzel olyan 
kettős műveltséget sze rzell, ami páratlan. A gimnazium
b:1O a történelem iránt különösen érzékem volt. az osz
ui.1yban volt sokkal jobb m;J.tematikus, és olyan is, aki a 
nyelvekhez sokkal jobban érten, de a történelemhez job· 
ban egyik sem. 1920-ban vagy 21-ben Jászinak egy füzete 
is a kezembe került, sokat lépelödtem raj ta, de sajnos 
félreértettem , mert hiányzott hozza az 1Ilapműveltségem. 
Meglepönek tűnhe t , de tény. hogya füzet et a falusi 
könyvtarból kölcsönöztem ! Szóval, nagyon erdekelt a 
történelem. Az erdélyi realitasokról - sajnos - a törté
nelemlanárunk nem tudott kielegi tő tájekoztatást adni, 
pedig az akkori viszonyo khoz képest nagyon felkészült 
ember volt, aki elözőleg egy esztendeig a Magyar Nemze
ti Muzeumban is kutatott. Szentm:irtoni Kálmánnak 
hivt:ik . Dr. KO\'áts Péter 

PÁLFJ.'Y FERE1'>C 

Ároni nemll'tségMI sd rmazoft. Gimmiziumi lamdma?yait a 
koIOZS"i ri un iti rius glmmiziumban ,·égeztf. Subómeslel"Sfgft la
nu ll. A hiború ullil n h~d ifogSlÍgol S".ren l"C~de ll. 

1956 ól ~ Srullgarlban Idepedcll .Ic, 011 ha ll cl júl. ?-én, 73 éH'S 
korában. ~l am '·lIi l kídnsága SZCrln l hllZIlS"dlll lotlak és .§"lfpl. 
~n Papkeszi kö~g Ifmc lőjébcn II cs~ J ádi sirbM~ he tye:ué~ 
örök pihenő re dr. Fcrcnfz JÓ1sc f püspök szolgáiulava I. .LliJ.'YI 
Ró~rl u: elhalt emtékére 500 Ft-I adományolo ll .IlZ Um~~nu.~ 
tle l ja"ára, melynek P' lfI"y Ferf llf haláláig buzgó IlImogaloJu és 
oh'lIsój_ ,'011. 
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Hírek 
Htlrftik &'1. (őgondnokunk rIO,'. 2~. 

napjain Hribw.elbc'n rés'I.1 \'ell II World Co
und i ror Relij:;on lInd !'uCC' ,-ihígSlenezel 
európai IIIl0Z;"' ''.'' ülést'n. Ez u: ülés is az 
AU5J'uá liíban ta rtandó ,"iIJigkongrtSSl!us 
tlt.'I tés7.ílkbel foglan.:ozolt. 

IIl1s:11 János piispiJ~ rs Bartók Btfo jö
t:ollll"o~ meghivas folytán résZI "dId: a 
debreceni rcfomllltUS kollegium 450 h'cs 
fenn!iIlása alkllimaból rendezett ünnepsé
geken. 

Dr. Kaáli Nag)' Gyorgy az 1918-as de
mokr:llikus forradalom egyik VC7-CIÖ sze
mclyistge. II KÖ11ársasági párt alapí tója 
ham,'ait nov. S-cn Hódmc~övásárhcly va
ros IlInuC$ll díszsírhelyen helye7.te cl. Az 
1923-ban elhunyt dr. Kaali Nagy György 
hamvai konibb:tn II budapesti Kerepesi le
mctöbcn pihentek . Al ünncpsegröl később 
rcszletesen bcuámolunk. 

Dr. Nagy Gyula eungl!likus püspö '" 
elnököl 70. születésnapján, al QUam és az 
eg)' há~ közötti jó ,iS-J;ony ápolásában HIg

lett jó munkíja elismem.éiil al Elnöki Ta
nlics a Magyar Népköttársadg Zalizló
rendj6"el Hintette ki. SzerclCUel köszöntjük 
lapunk hasibjain is. Isten lildliút kene to
,'abbi munkassagán. 

Bartók Béla hahi la 43. e,·rordulója alkal
mabőI szepl. 26-an de. megkoszofÚllak a 
.' arkasréli lemet6~n 11.','6 §irját. Eg)"há
zunk kép"iseICle~n réstt ,'ell dr. F~r~nez 
Józscr püspök és dr. Kiss Józscr rögondnok, 
~Iretles. 

A Bibl iatarsulatok Nemzetközi Szö'-el$é
gl' Budapesten a Raday Kollégiumban tar
tOU népes kÖlg)'Ulésc 7.:iróülCsi:n reszt veli 
dr. Ftunt: Jo:se! püspök is. A szcn 'czet 
,c7.etöit fogadta Miklós Imre allamlitkar. 
aki a beszélgetés soran elmondolIa. hogy 
ha7.ánkban az utóbbi evekben nőll az ér
deklödés a Biblia iránt. A Bibli:i.hoz ha
zankban minden vallasos es nem vallásos 
ember szabadon hozzájuthat. Elismerte 
an il segilséget. amit a S7.en·e7.et nyujt a 
hazai egyhil7.aknuk a kiadás és terjesztes 
vonatkoZiÍ.saban. 

A Rerormátusok Lapja idei 57.ept. IS·i 
sziimaban dr. TÓIIi Károl)' zsinati cinök· 
püspök hosszu. részletes tájékoztatót adoll 
Komlós AI/ilu főszerkeszlő kerdéseire. 
A cikkel minden lelkeszünknek tanulma
nyoz.asr.! ajánljuk . 

A 1-llI7.aftas Népfront rőtitkara. lIus:ar 
lm'ú" S7-tpt. 20-án megbeszelési folytatott 
a ha7.ai egyházak ve7.ctöÍ\·el. és a keszü!ö 
két UJ töninyjavaslallal kapcsolalosan 
kérte az egyházi ,ezetök álhisfoglalását. 
A megbcs7,élés rendjén fdsz61alt dr. Fl'
r/>n(: JO:$/>I püspökünk is. 

Kölcsty Ferenc halálának ISO. évfordu. 
lójáról emléke1.tek meg az irodalmi és na. 
~ilapok . A Himnusz köllojc val6ban meg. 
erdemh a,l. hogy ne fclcjtkc1.1.ünk el r6la. 

HAMBURG,I990 

AzlARF 1990. él·i kongresszusát júl. 
27- aug. 2. napjain az IARF-nek je
lentös anyagi segitsiget nyújtó Ham
burg városában tartják. EllIzllleg 
Klingsbergben a német humanista uni
lIiriusok nyari láborhelyén teológia i 
konferenciát tartanak júl. 23-27. nap
jain. Ugyanakkor a skandináv álla
mokba is szen'eznek kirandulást. 

A kongresszus utan, aug. 2-3. nap
jain Nyugat- és Kelet-tkrlinben ke-zd6-
dik a kongresszus utáni túra. A ten' 
SUriDt, aug. 4-7, napjain Budapestre 
látogatnak az önként jelentkezők, és 
ha a romániai hatöságok engedélyezik, 
akkor folytathatják útjukat az aug. 8 
- II. közti napokra Romániába, Er
dClybe. 

,\ ha7.ai Buddhista Missdó, mdy angolul 
Alexander Csoma de Köros InstÍlut for 
13uddhology·nak ncvezi magal. szinten fel
háborodasimak adott hangot egy körleve· 
leben, hogya romaniai magyar kisebbség. 
melyböl névadójuk is szarma7.ott. halra
nyos megkülönböztetést szem·cd. 

Az t:gyha1J Krónika C. magyar orlhodolt 
szemle legutóbbi szamaban szintén kö7.(ilte 
azt a felhivást. amit vezelőjük dr. Berki 
Feriz is ahi. irt . mely az összes hazai protes· 
tans hetilapban. majd késöbb a mi lapunk. 
ban is megjelent. 

A koloz-'miri f6gimn:iziumban 1927·ben 
végzett. s jelenleg Tel-Avivban lakó /..tg
maII Fe,ellc felesegé"el egy hónapot töltött 
Budapesten, ahol egykori diaktársana1. dr. 
S:pn Ernönp/lakott . Budapesten relkereste 
dr. Ferenc: Jo:se!püspököt. akit már diák 
koniban jól ismerI. Budapestcn a sok lát· 
,ányossag mellett II Gellért gyógyfürdőt 
\'elle igénybe, ami igen jó hatással volt a 
sok vis1.Ontagsagon atesett cgykori koI07--5' 
dr; házaspimIl. Mint régi kercskedÖ. nagy 
mcgelégcdésseltapasztaha, hogy milyen jó 
II varos kÖzcllatasa. és milyen nagy az ide· 
genrorgalma. 

A uabadeg)'h:izak nÖ"ekfllése Romániá
ban. A baptisták. az evangeliumi keresz· 
tyenck. a pünkösdiek és az advent istak 
létsziimnővekedése évente átlag 10 15 
százalékos. A baptisták es pünkösdick je· 
lenleg 200 OOO tagot szamláInak. Viszont II 

román ortodoltok száma egy helyben alI. 
(JOL) 

ADhormo lVarld (Igazság vi lága c. hav; 
S7-tmle 1988. évi szcpt.-<Ikt. S7.amának 
cimlapján dr. Nikkyo Niwuno látható. 
amint kezct rogJOI'i/>r Pere: de CtI/'l/ar·ra1. 
az ENSZ föti tkár3vul. N,'wollo részt ,'ell az 
ENSZ leszerelési értekezletén, és ott fel is 
szólalt. 

Az Új Ember 1988. aug. IQ·i námáh<ln 
Dckány szignóvaljelzcn tárgyilagos ismer· 
tetést közóltek Török Tamás Erdélyi Me-
fiszt6 c. nagy érdcklódésl kivál tó reg':nyé. 
rÖI. 

Bntók fklla kÖ'lZönlést eimen uJ album 
Je!ent m~g, A kötet valamennyi S7.ámozoll 
peldanYIIban 011 lesz II hamvakat sz.:illi t6 
ócclin,áró. ;1 Q"l'Cn Elisllbelh 1/. lengcri 
,nduhlsl poslabélycgzöje. A rekete cimla. 
pon arany betükkel Bartók aláinisa latha. 
tÓ. A. k?tel ~ezetöJ/:t K/>rts;l'-'ry Dez$a 
akademlkus ITta. A kötetben több értékes 
inis es 'ers szól Bartókról. A szerkesztési 
Ko,·ú($ Sándor. II Bartók A~hivum mun. 
k~t;Írsa végezte ifj. Bar/ok Belil egyetért/:. 
scvel. 

. Dr . • -,kete l.olt:in. az evangélikus egy. 
haz egyelemes felüg)'elöje világi elnöke 
elhunyt. Fekele Zoltán édesapja, egykori 
soprom proresszor. egyházunk lagja volt. 
Fiil feln ölt komban csaliakozOlI az evan
gelikus cgyh:i.zhoz. Egyhazunk iranti ba. 
rá lság.:"t mC~IlI~tolla . Emléke1.r:tét egyhá. 
l.unk IS megof"ll. 

Az orthodo,," egyhIiz lapjából idezzük. 
hogy;, nyugati pünkösd alkalmával a vi lag 
minden résl,éböl141 anglikán püspök n)'i. 
latk07.;l\ot irt ala. amelyben II /Jük pllppa. 
sül püspökke .f:I'/JlellJetiJsége mellell foglal. 
lak {Ilhist. (Ep. 1988. 400 $z.) 

Dr. Spencer La\an évtizedeken át külön· 
böző amerikai egyetemek proresszorát, 
korábban unitárius univerzalista lelkészt 
valasztonák meg egyhangúlag a Chicagó
ban székelő unitárius teológiai föiskola de· 
kánjavá, Tisztét az idei akadémiai é\' kez· 
detén mar alvelte. Magas tisztében szere· 
tellel köszöntjük. Korábban riszt .. eit az 
lARF és egyhaza munkájában, íróként is 
ismert a ne .. e az Egyesült ÁllamOkban. 

A tiszteletc~ okt. 22-én rendezcll foga· 
dusra dr. Ferencz J6zsef piispököt is meg· 
hivták. aki le\-élben kiildtc el sajat es egy· 
hazunk üdvözletét. 

BARTÚK BÉLA lem/>tése utan juJ. 10· 
en tanolt emlekistenlisztelct fényét emehe 
az a szép szolgálat. amit II Columbia (Ma· 
ryland állam. USA) unitárius gyülekezete. 
nek papja. Richard Rodes által Budapestre 
érkezell kórus \lcgzell. akik rő\~d ill létük 
alall más templomokban is szerepeltek, 
köztük II vlirbcli Mlityas templomban is. 
A kórus vezc l ője Barbara Wagner v?lt: 
A kórus tagjai gyüj test rendeztek az erdelYI 
menekültek javára. A kórus tovubb Ula· 
ZOli a S1.Ovjetunióba. ahol több városban 
adtok hangversenyt. 

Or. Ko,'íes Lajos püspök október utolsó 
napjaiban rCszt ,"eit II Nyugat·Berlinben 
működé unitárius gyükkezet rennaJlása SO 
é,'cs évfordulója alkalmaból tartotl meg· 
emlékelCsen. Reszt \"ett azlARF bizotr.sa
gi ülésén. melynek feladata v~lt ja\'aslato~ 
tenni aDielher Gehrmann \'ISSZII,'onulm 
készülö főtitkár utódjara. 

M: erdélyi uniti rius egyház dec, el~ ? 
sárnapjdn Iclkésnu-ntelCsscI egybek?IQU 
zsinatot \;Inott Székel)·kcres7.turon. 

Sie~nbürgcn e. Béesben kililJilas l ~n. 
deltek a7. Erdélyból Ausztriába menekul· 
tek juviml al A. Schwcitzerrol c1ne,,,-,zcll 
otthonban, Slép sikerrel. 
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A kolozsvári unitárius templomban Ba rtók Béla budapesti temetése napján, júl. 7-én este 
román k magyar rtSZh'evllkkcl 7.t'netStet tartottak. A kÖ7.ö rt kép a templom belsejét 
mutatja, ahol a padokat teljesen megtöltöt!ck aJ: érdeklőd ők . 

KRIZA KÁLMÁN 
1902-1988 

Felesége, 5 gyenneke. I I unokaja, 2 ded· 
unokaja. közel i és távoli rokonai. ismerö
sci 8yasJ:Olják Kriza Kálman ny. föme rnö· 
köt. aki 1988. a ug. S-én hun YI CI Budapes, 
len. 86 élles ko raban. Élelúlja Homo ródal· 
más tól KolOl.511áro n ál a berl ini Humbold 
egyetem kŐ7.bei ktatásáva l Budapestig ter
jed . Élelében IIoltak olyan periódusok, 
amikor munkahelyet keresett . de szeles kő· 
rü IUd~sá t és szakértelmét egyetem es kula· 
tóintáe!. gyárak és ten'erová llalatok er té· 
kehék. 

Az unitá rius egyhaz életenek tellékeny 
munkálója vol t. az eg)'hizközseg presbite. 
re. tőbb perióduson á t az Egyhazi Fö ta
nlics tagja IIolt. A Péti NitrogénmulIeknél 
az odasodródott dombói uni tárius munká· 
sok részére istentisztelet i alkalmat terem· 
tCII Szolga Ferenc lelkész szolgalatállal. 

A Farkasréti t eme tőben dr. Ferenez Jó· 
7.scf püspők és 8enC7;e Márton le lkész szol. 
gálatával aug. l8-án bucsuztunk halot
tunktól. aki mindig átérezte a Kri Zll ncv 
nemes terhét. Rokonának d r. Kovács La
jos kolozsvári püspőknek bucsúlellelét 
meghatódva hal1gattuk mindannyian. Em. 
léke7.cte áldott . 

BM 

Vers ts dal a Várban eimen Jal/csD Adri
j"J~1(' h~sszú hek Óta mások táTS<ls.-igában 
S7Cp musorokat rendez, mel)"ekre hiveinek 
fig)"elmet szeretettel fcl hívjuk. Az idöpon. 
tobI a napisajlÓ közli, de a budapesti 
lelkesli iroda telcfonja (113·094) is wd fel. 
vi l1igoSítást adni. 

Jtlkel ~' Zollan költő. aki Erdélyben in. 
dult tI. s Olt tá rss7.CrkeSZIÖje volt a dr. 
Jukub Jt·"ö ~lIal kiOldott Termés e. 1940 

-44 kÖZl megjelent szemlenek. most lenne 
75 eves. Ebből azalkalomb61 il Szépirodal. 
ml Ki:Jdó \'erseiből válogatást adott ki. 
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Dr. Szabó Árpád kol07.svári teológiai 
pro fesszo r szeptemberben a ngliai meghí
vásnak teH eleget, több gyülekezetben pré
dikált. az IARF a ngliai csoportj.1 ülesen 
risZl veH, cs tájCkozta tást adott. 

Or. Kerekes 1stl'lÍnne sz. Péterffy Ilona, 
életének 88. évében 8 udapesten elhunyt. 
1 944-ig az erdélyi unitárius lapoknak voll 
munkatársa később a mi Unitárius Élc· 
tünkben is megszólah. H üséges fe leség. jó 
édesanya, egyházához haláláig hűséges 
nagyasszo ny volt. Okt . 6-án Huszti János 
püspök helye ttes SZOlgáhlt!lval helyezték el 
hamvait a Farkasréti temetőben . 

A Magyar Iszlám kőlÖSSCg is az el ismert 
va llásfelekezetek kőzc tartozik hazánkban 
1988. aug. IS. 6 ta. 

Az Unitárius Élet le ~elc ('/őfi7.(' tŐinkhez 

A lap egyházi életünk fontos segítője. e lő
fizetőink nagyrésze az 1989. énl.' előfizetési 
díjként az 1988 őszen a H EEIR állal a posta 
útján kikiildött nyugtákon 60- Ft dőfi~e
tési díjat kifize tett. Köszönjük. 

1989-ben a napi ts időszaki lapok is 
megdragulna k els6sorban a n)'omdai és csa
tolt kOltWgek t'melkedése miau. Új e lőfize
tési díjat 1989-re nem Jl llapítunk meg, de 
arra kt rjük awkat, a kik tdJetik , hogy II 

már befizetett 60,- FI-on felül a Iclkés:ti 
hiva talokban vag)" piros pMhlulah'ányon fi
lcsstnek még be 120,- Ft adományt, ha 
tebetik lehet többet ls. Alllesony nyugdíjas 
cl lltiletőinktő l nem ktl rünk pótlást. Ig)'l.'k
Slűnk központi segélYl.'k tl.'rhére pótolni a 
megnö~eked e tt kiadásokla t. 

lsten i.ldja meg a. megért6 lJ! mogll tók áI
do:tll tvállalá5át! 

Ml'g,énő segítségét el6re is kÖSl.öllÓm, 
tisztelelte! : 

dr. "-eTenn J ózsef 
felel6s SlCrkesztll 

Korondon született s 8uda.pesten (Pest. 
hidegkúton) eit. 89 évesen a Farkasri:tl 
teme tőben aug. IQ·en dr. Ferencz JÓlSCf 
püspö~ , Bencze Marton Iclkesz és dr. Lő
rin,cz Akos ny. föorvos szolgalatával bú. 
cs~zta tt u k . Korondi cs budapesti g)"erme. 
kel veltck körül koporsóját, aki ha talmas 
tÖlgyfa volt H családban. egyházban és tár. 
sada~omban . A N~prajzi Társaságban éve. 
ken at dolgozott. Irásaival sikereket ért el. 

Tófalvi Sándor nagyra értekelte az em. 
berekkel való kapcsola tteremtesI. Embere
ket szólí tott meg. kérdezte öket. Versbe 
ön tőtte gondol:uát, rajdalmát. szekcly ke. 
sen·Ct. Az unitárius egyházban otthon 
érezte magát_ boldog volt, hogy szava van 
a presbiteri üleseken. Érdemes volt meg
hallgatni öt. Adjon lsten csendes nyugo. 
dalmat néked, kedves Sándor bácsi ! 

BM 

Or. Gell ~ rt Judit oTvosnö meghil'ás ri:. 
vén az Egyesült Államokba utazott ho. 
szabb ta rtózkodásra. Á1Iit:isa szerint néhai 
Cdcsapja ismert s7.11. kta nulmányát forditja 
angoira a ki:tdás remCnycben. E lanul. 
manya XIX. sz:\7.11.di uni tárius prooikádó 
történetct követi nyomon, crdekes megkü· 
lönböztetést th"e három iskola : K ri7.a Já. 
nos, Ferencz JÓ7.scf, Péterfi Dénes és köve
tői k prédikátori munkája között. 

LAPZÁRTA UTÁN 

Szinte Gibor unitárius fcstőmlhész meg
festette Dtivid Ferene alakjli t A képel egy
há1.unknak ajándékozta. Köszönjiik I Z én é
kcs adományt. 

UN IT ,\ R t US f.LET 

l.aptu lajdollOS 
a 1\1II~)'a,orsd):i Unl l' , ius Egy":i~ 

~'r tr tős szr,ktnlő 6; ki.do: 
1)r. Ff<"1K'Z J6_f 

Frk-1Il!! s/ . .-rkcsd GlItI)'tn cs 
SUnl· ... ' n) ; Ilona 

Sztrkf$(l; • szrrh:SZl6bilOJISÍ.G 
V .. Nagy t~K u. 4. Bud. peu, 1055 

Telefon: 1 t.J..094 

Ter~t i 11: i\ b g,. .. l'OSII. Et/iiiUl h.cl/i b~."",ly 
hirlapké1.btsil/i ptl5la"h·. II"~I. 11: h "ta~e~bH" 
l/iknél, 11: Posta hírbp'bJctciIH:n '" 11: I!i, topellillle
l6;i .,. L . .... U.!l tísl tr004n" (H EI.IR) Bud.pesJ 
XIII .. l ehel u. 10/ _ _ 1900 -, könr tlenül raKJ 
poSl~ut8tY'nyon. nl~m; nl KIUJal:lssat a HELlR 

215·96 t62 pt'ndori(p lmi jr tlllnoímra . 
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