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1990. nepi. 22-23. jelentős hétvége volt a Buda· 
pesti Unitúrius Egyházközség es egyetemes egyhá
~unk é letében. Ekkor ünnepeltűk fl templom fenn
á llásának 100. évfordulóját. Az ünnepség fö ren
dcwje és vcdnöke egyházunk fŐpÚu.tora, Huszli 
János püspök volt. 

Egy ilyen je l entős alkalom IIlcgszcrvezése hosszú 
és idő igényes fe lada t. l'II05t már utólag e lmondhat
juk. hogy méltó volt a templonuipítök tiu.leletéhez. 

Slcpt. 22-én, szombat du. ünnepi hangverseny és 
műsor kezdte a centenáriumi ünnepségeI. Huszti 
J;inos püspök bevezető áhitata után Biró Lajos 
unitárius orgonamúvesz ha ngversenye következett , 
ak i néhai Biró Lajos lelkészünk fia, S már nem 
elsii ízben gyönyörködtetett minket művészi játé-

kával. Az ij szervezésében jött el hozz.ánk a pápai 
zeneiskola gyermekk6rusa, akik f6leg e&:yhizi mű
veket adtak cUi. 

Jancsó Adrienne, il neves színésznő Reményik 
Sándor: Templom és iskola c. versét adta elő, igen 
szép á té léssel. 

Dr. Ferencz J6zsef nyugalmazott püsp ök úr ki
fejezetten erre az alkalomra írta meg az egyház_ 
község történetét. Az alábbiakban ebből az egyhiz
történeti tanulmányból közlünk részleteket. 

Az ünnepséget Bartók Béla főgondnok z.árta, 
majd az IARF, nemzetközi szervezetünk és angUai 
uniti rius testvéreink nevében dr. Roy Smith fő

titkár köszöntötte agyülekezeteket Orbókné Sunt
Iványi Ilona tolmacsolásában. 

A m agos szinvonalú műsor mellett az ünnepség 
U:nyét csak emelte, hogy a kiküldött megbívók 
meghallgatásra találtak. Igen nagy megtiszteltetés 
és öröm volt, hogy Göncz Arpád, a Magyar Köz
társaság elnöke b r észt vett az ünnepségen, és az 
azt követő püspöki fogadáson Paskai László bibo
ros-érsek, Harmati Béla evangélikus püspök-elnök, 
Szabad György országgyűlési elnök, Au.nyos Zoltán 
református zsinati fótanát'SOs, Egyed Judit Művelő
dési Minisztériumi osztályvezető és számos egyházi. 
politikOIi és művészi vezető társaságában. 

Ahogy főgondnokunk is elmondta zársZ3vában. 
ez volt az első aikI110m, hogy unitárius templom
ban eljött Il magyar államfő és ol katolikus egyház 
feje. 

Az hrae lita Felekezet tes tvéri üdvözletét és kö
szöntését küldte el püspökünknck. dc a szombat 
nap miatt nem vehettek részt 3Z ünnepségen. (Saj
nos, az Antall József miniszterelnöknek külön el
juttatott meghiv6ra semmiféle válasz nem érkezett 
a lUiniszterelnijki HivatalMI.) 

Több kii!földön é lő, magyar SZlÍrmazású tes tvé
rünk is e ljött, hogy velünk ünnepeljeru:k, í~ 
Kereki Gábor lelkész úr és felesége, An&hi 
Gyöngyi. Soós András és John Maiscm·lrsay 
AngliáMI, Varga Dénes NémetországMI. 

Allagy s2.limú gyülekezet teljesen megtöltölle a 
It,mplomot mindkét nap. 

Szepl. ZJ-án. vnslírnap urvacsoraosztássa l egybe
kötött ünnepi is tentisztelet voll. 

A szószéki swlgálatot Kereki Gábor lelkési vé
gezte. aki 43 év után először látogatott ba ... 
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vmd~dtlld & bouitarlodilk-

Kereid Gábor 10 éven ke resztü l vol t a Nagy Ignác 
utea.i I)'iIlekeut lelkéne., é$ hitokta tó taná ra. Szá
mosan jöttek el ' ·olt tanítvá nyai & hivei kowl, 
hOlY újra hallhassak és la thasdk. A meleg kéz.. 
noritások & a $zemekben megjelenő könnycsep
pek eUirulUk, hogy e nnyi idő utá n is milyen sze
retettel emlékuIIek ra volt hivei, vagy azok gyer
mekei. Az ünnepi p rédikációI a beszámoló végén 
közöljiik. 

Talán legelóuör kellett volna említene.o1, bogy 
dr. Kovács Lajos kolozsvári püspök ú.r vn.eté5éve l 
n lllY számban vettek részt a z iste ntiszte leten er
délyi testvéreink is. De hisz, itt 6k otthon vannak, 

A $1Eepe. 22-1 o.aae pl!; d.úzvmdqd: jobbról balra b&
ladv.: G6a a Árpid ~I elaall., Pukal. I i"W 
bíboros-.trsell., Szabad G,.lITU, az OJnicuúl& daalle.. 

mivel nemcsak hittestvéreink, de m.a.gyu tesh·e.
reink is, az ő$i földról Erdély i fópáutorunut el
.kísérte felesége és Klára nevú' leán)'il is az útra. 

Az ünnepi istent i.s:tte leten az Ú-rVacsorai ágendit 
d r. Kovács Lajos p ü.spök mondotta, majd m egható 
jelenet volt, hogy a közel 30 le lkén, kántor és 
honátarto'ZÓik egyszerre vettek Úrvacsorát Kovács 
pü.spök 6rtóL 

A buda pesti leLkeszek pa1á.stosan vettek resD. az 
OrvaC50ra osztá$ban. 

A felemelő megemlékezést a R1mnwz eléneklése 
zárta. 

Sunt-Irinyi 1100.. 

A budapesti Nagy Ignác (volt Koháry) utcai Unitárius templom 

és egykori bérháza építésének vázlatos története 
ButoPnY Aron kolouvári lelkmtanárt az 1867. évi 

kleC)·eús után a Va llás- és KatoktaW!lgyl Minlsz
terlurnba nevezték. Id. CuUdjával egyutt Pestre k OI-

megkete$Ztelésére az akkor kolou
barátját, Ferencz J6zsefet kérte fel, aid ez 
llIten iUzteletet III tartott. Ez volt Pesten az 

Buzo,,"y kész1tette 
körében a fl6k
Urit-ben kenllt 

l88l-ben 

~~;~~:~~,~:': il budapesti unitárius egy-
;; I nevében Hajós János gond

lelkész Budapest Fóv'ros veul.6i
telket , mely alkalmas 

A Tanáa a pesti 
" uO<a 

A FlIv'ros az adományozást a ktlvetkem feltételekhez 
köti : 1. UDlt4.rIWI templom és paplak épUlJön azon 
5 évfm belQI. 2. A tulajdonjog ClII&k az épltkezés után 
szállhat az egyházkÖZ$égre. 3. A telek kiz.lrólae temp
lom és paplak célja ira hll5:r;lulilható fel . 

Ezeket az a kkoriban még a dro. szélén lev6 ures 
telkeket. raktárok részére adta bérbe a F6v'ro$. A 
Lll)Ótvtros kQls6 része volt ez II terOlet mely később 
jelentO. palotákkal épOl be : TörvénYuék, Földmivelésl 
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Mininterlum, Kereskedelmi Akadémia, és nem ut.olJó
sorban Itt foC emelkedni a Stelndl Imre által tel"\·eutt 
Oru'gház. Ezeknek érdekében rendezik mir a telke· 
ket, szélesitIk az utakat. 

A. 
mány 
tett t.elkek b 

az Alkot
az érIn-

."-...- .~O-:-. esrhú-_. ...... 
nal)' jöv6 

telekadomAny 
'b~ és a p!lJ;pök kö
ifi ellllJárólhoz. 

tdÓ$Zerü holY méltó és a lkalmas épil.6múvészt ke
r essenek. ilY esett a vá\.a3Ztás p ecz Samu mQel)'etemi 
tanárra é$ ismert épitésue, aki hamatO$1llll el ts készi t 
eID' neocótlkWl .tnu.';". nagyuabá$ü épülettervet. me.ly 
impozáns homloJaattal és bejárattal néz az AlkotmAny 
utcára. Ez , ·olt az I. számol terv. Közben a cyülekeut 
nagy k!lzdelmet viv, hogy el6terernl$ék a megfelelő 
a nya&! alapOt a terv k ivitelezésére. Rá kellett uonban 
Jönn\Ok. hogy a j)éldttlan és llnfeltld0z6 adakozás. 
bel- és kQlföldl hltte:st ... éreknek részérol. nem elépi
gts a szilkIéges anyaCi alaphOz. M" megoldást ke.1-
lett keresni a terv módositá5.ával. 

Az eayhhkoz.ég felhagyott tehát azzal a tel"\·é,·el . 
hogy ClIIUpán templomot és paplakot épit, hanem ebe
Iyett _ az akkor mér násutt is ayakorolt mq:oldb
hoz foly.modv, _ olyan. a ránya iban nam' htzat t.er
vezheuen, melyben kWtln templom és paplak 15 le 
gyfm ugyan, d e e mellett Jövedelmez6 bfrház gyanint 



is SZOlcáljon. Ennek érdeké~n Ismét a F6városhcn 
folyamodtak: engedné meg. hOlY a 'elekre bérhWl ls 
éplthessen. Ezt a (6\"11ros mec ls ~ngedl nu.al n klk6-
té$Sf!l. ho&Y a bérháual kapc:solatosan épltend6 temp
lom ,'a16$ll.&08< templomjell,,"el birjon. Keresni kellett 
eQ olyan ,'állalkoUit. aki el61egezné nz épltkezés költ_ 
~gel t. A megeil'ezes létre ls JOtt Holll:pach A . és 
fiai céUel, a f6\"áros elD' ik legtekintélyesebb vállal
koZÓjá'·nl. A feltétel az, hoty a eeg 50 évig élvezi a 
bérház jö\"ed"lmét. m"ly id6 ulán az "gész épo.lel az 
"IOt)'házköuég tényleges birtokába megy ál, lovábbá az, 
hogy 87. egyházközségnek jogában van a nenödés ér
telmében az épületet az 50 év lefolyA.sa el611 I. bár
mikor meg,'állani. Az épftkezés kllltségél 3~ OOO Kr. 
átah'inyÖS$Zegben állapitotlAk mea:. A leklltés tehát 
1890. é l' I nol'. l-jétól 19~O. okt. 31-Ig tart . 

A templom építésére a hh 'ektól begyült Összeget az 
"il'hátkOzsfg kewi. Ebbő! fednte a múépllész díját 
és a templom belsó felszerelésére szükséges költsége
kel ls. 'g)' az épilkezés magának az elYházk.özségnek 
is kÖZel z!i 1)00 forin t jába kerillt. Közben az üj t"r""k 
ls ~lkészüllek, melyeknél két körillmény \'011 Irán)'ad6: 
,. ... ~llYrészt dfszes épülettel kÍ\'ánták gazdaa:ftanl a 
fóvárost, m~ly azon vidék épülel~1 köti!tt méltó hel)'e! 
foglaljon el, és gótikus tornya álta! elönyösen emel
kedjék kl , mA.s!eI61 az egyhl!.zköuég - mint kOzmü
v"lödési tényező - bíz" a fokoUltos fejlődésében, egy 
olyan éptllet felálUt8sát szándékolla, mely jö\'őben is 
hh'atásának megfelel/Mm alkalmas és elégségei helyi
ségek~t tartalmazzan." 

A Fővárosnak benyújtott terv fogadtatása - az 1988. 
VI I. 13-/10 kelt Irat tanusága szerint - kedvező "olt: 
" ... az a laprajz u tán itéke, az épltend6 templom bele 
fog Illeszkedni az Alkotmány utca hb.sorába, az épi
tendO Orsughamoz. vezetó ut\'onal k~retébe, úgy a 
küldlsz. m i"1 a méretek szempontjából. az épület terve 
n~m esik k ifogás alá ... " 

1889. Ill . S-én az egyházközség épitésl engedélyt kér 
a Födrostól. A kapott engedélyhez a Köununkák 
Tanácsa is houájárul. 1889 ápr. "égén fogtak hozzá 
Pecz Samu II. számu ten'e a lapjAn az építéshez. és 
1890. okt . hó 26-ára a templom felszentelését ls ki
tüzh~tték . 

Pec~ Samu müépi tésmek nem voll könnyű feladat 
megoldanll a főváros hat6ságának azt a k lvdnstigát, 
hogy a templom-jelleg a majdani épület kűlsejében 
hatá rozottan klfejezt'sre jusson. Osszhangba kellett 
hozni ugyanis a templom rendelteté$ének megfelelő 
stOusá! a hozzá kapCsolt bérház vnágl fo rmá.i\'81. A 
terv szerint az épület főhomlokzata a KOháry ulc::ára 
kerilll . a templom pedig a 2. emeletre. A f6homlokzat 
közepén kellett kiemelni a templomjelleget, míg a 
másik két utcára szóló rész tisztAn bérház képét mu
tatja. T~hát építészeti eszközökkd felni kl az épület 
két funkcIójáL TAmpillérek.kel ker~tezve ~melkedik kj 
a homlokzat közepe, melyen hatalmas, gazdagon tagolt 
gótikus színt$ ablak tölt i kl a t~reL Fölölte az orom-

t' ec :& Samu I. ~~ te,,'ének e r ed e ti homtokQtI r.>.JJII. 

:utban pedig o. routta. Végül a 1et6b61 kl~mel):ed6 
huszirtOl"TlJ'ok jtlzJk ec'értelmúen, hOCI' mlIIÖtte 
templom helyukedik el. Ueyanak.ltor a templom k 
bérház &Zen'es egénet képez.. A templom méret~ _ 
rény, 200 ueméJ,y befopdásAn!. késl;!l.lL 

lani, a 
és az 
ezért a c~ntrálil 
jegyzl azonban, hogy a i 
ben a hosnhaJó-a laprajz ls 
fen ti két lantOl követelménynek is 
A KohAry utca i templom tervezésében 
oldflst vfllnsztOlla. 

• lennI. 
m~g-

Az egyhajós templom sokszi)gü leu ródflssal végző
dik. Itt áll a szószék és eJóUe az urasztala. falaiba 
pedig öt, gótikus ívelés':' szines ablak kerUI!. Szemben 
"1'11'. a hOSSZhajó m!ÍSik végében, az utcai homlokzat 
11'101 az orgonakarzat épUI!. a nagyméretű színes ab
lakkal és a roz~ttával. 

A t~mplom boltoZ3ti rendszere - Pen sza,'alt Idéz
\"~ : , .... a csaUakozó bérház f6fa]ainak mea:t~lelóen 
olyképpen van beout\"a , hogy minden f6fal ~1Y1IZ~rs
mind a boltous gyámolitó renduerf:be ls bel~ 'lan 
vonva. Ez á lta l a templom nemesak küls6l~g, a p.;I.r
k~'ok s o klszög~lés beosztása Alta] ,'an az épület 
rendszeré\"el összeegyeztet\'e, hanem be]s6I~a: is, az 
alapra j z ~Irendezésében belső szerves összefO"é~ lé
teslttetett." 

A Budapesti Mllsz.aki Egyetem Köny"tnrAban 6rlz
nek cgy Pccz Samu kbJratot, melyben mag:yaráUltot 
ad arra ls, hogy miért "011 szükséges a templomot a 
Koháry utcában a 2. emeletre hozni: , . . . . mert az 
aránylag kis templomol nem lehetett elY háromeme
letes háznak mest"~lel6 magasdggal készíteni, sem pe
dig a fö!dszlnt~n elhelyezett templom f61é bérhelyIsé
geket helyeznI." lit emlili azt ls. hogy az épft6kllltség 
600 OOO kOrona voll. 

A francia koragól\ka szellemében készült templom a 
maga egyszerűségében. ablakain beAramló egyenl~ tes 
\'ilágltástival harmonikus egységet teremL Az épül~tet 
sajtolI léglaburkolat borítja , és a nemes IÓSkull. pln
kei kö,'ek felhaS1.nálflstival , 'pl tozatosságo! n)" üJ t. 

A templomhoz feljárás a nyilt elOtérr~1 bíró Koháry 
utcai bejAraton át történik. A bejáratlal sz~mben, 
bent o fIllon, egy márványtábla örökíti meg Dávid 
Ferenc emh':két. mely Iván LAs%ló kezdeményezésére 
1929-OOn. Dávid Fereo<: halAIának 350. évfordulója 
(l579-t92:9) alkfllmAból készül t. Innen jobbra és balra. 
kétkarü lépcs6hAz ,'ezet az emeletekre. A jobb oldali 
lépCsöh!lz 2. félemelet! 10rdulóJában O/h'ld Ferenc \'al 
lásalaplló, e lsö püspök meUszobrn Szamosi SOÓS Vil 
mos szobrász muve. A templomhcn ,'~zet6 lép<:!l6knek 
megfelelően ké t beJArás vezet a templom hajóJának 
oldalfalaiban. A lépcs6hAzak egyben a. bérlakli50khcn 
is ,'ezetnek. Az épOlel belsejének felszerelése n ~,é" 
elrendezés ép"biz~t! hangulatának 1$ megfelel. 

Az éplllel töldszlntJén egykor ká,'éhál. n Alkot
mflny utca fel6l pedig három bolt ls ,'oli. Az ud,'ar 
fás itvll. Az ~gykorl leírások szerIni. az épOle! I . ~m~k 
letén 7 Inkb volt, n II. és lll. emelet~n ullYanesa 
7- 7 lakds ét a templom helyezkedik el. 

Az épilkezésnél, a berendezésnél a f6váro. leJJobb 
nevu ipnrosal mtlkl:ldt~k közre. A HolUpach d, dl
la ll ll az épllést, 61 "IIgnie a t6ld- és kö&mih'el mun-
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kál . Az ÖSSZ6 munkálatok k.1vltelének vezetéset Ma
joroasy Géza helYbeli ~pft6me$ter teljesftette. 

A templom berendeúse PecE Samu te~vei alapján 
ti.ir'l~nt. Az asz".los munkát (szószék, úrasztala, pad
sarok karzat) Thék Endre vége7.te. Ar. orgonaházat 
Rupr~ht Károly , az orgonát Dangel An"'! és fiai ké
szíteUék , Aradról. 

A II világháborúban az épület és templom meg
serült "gy a tetőzet, tornyok él a nines ablakok nagy 
része.' A szó.l:zék körüli elpusztult ablaksze~ek meg
maradt ép részeib61 slkerUIt a karzat! nagy uvegabla
kot klegésdtenl. A háború után a ,mnék körüli tör?u 
ablakokat előbb sima fehér Ovegtábl'kkal sikerült 
pótolni. Ezeket élénkitette előbb dr. Kaplay Imréne 
á i".! adományozott két cfmerké p - a z erdélyi régi es 
az új nemzetközi un itárius. A két cfmerkép Piluk 
J6zsef Jeles Ovegfestőmüvész műve. 

Végill ar. Amerikában élő Bartók Péter nemes ado
mányábó! sikerült a szószék körüli összes fehér ablak
szemeket a régiekhez hasonl6 s tfl usú sZÍnes ablaksze
mekkel klcserélletnl, megórir.ve két oldalon a cfmer-

"~i"'· 

",y 

v iszonyokban úgy 
a javításra szo

Jav itva, dara
vi5:/;

. Aztán 

Az a z egyházköuég tulajdo-
nában melleft a két lelkészi lakás, 
Iroda, a az egyházi könyv tár és 
le~'éltár helyiségek. 

Jelenleg a Magyarországi Unitá-
rius Egyház ls. 

Végül megemlilJak. hOl)" al: El)"ház az egyházköz
segtöl használatra kölcsön kapott sl:ekrényekben he
h'ezte el könyvtára anyagát, melynek é rtékel közül 
klemelQnk egy eredeti Dávid Ferenc kiadású művet 
(1569), néhány RMK-t, el)"hbtörténeti műveket, de 
kUlönösen az országban s:tlnte pára tlan értékű folyó
Iralanyagot. A könyvtá r megőrizte ugyanis az Erdély 
területén~1 sz.á.rmazó egyházi folyóiratokat. a Keresz
ténr Magvetőt, az Unitárius Közlöny t , pótlás megjele
nésűktől keulve 1944-11, azak szinte valamenny! szá
m". Belőlűk hasonló soroutok legfeljebb az Országos 
Széchényi Könyvtár birtokában találhatók. 

Templomunk épUlete ma 100 éves, sok vihart kiállt 
<Ie ma is az unitárius szellem egyik otthonát jelenti. ' 

lROOAWM 

HAJOS János - BUZOGÁNY Aron : Az amerikai. 
angol és magyar unitáriusok találkozása Budapes
ten Jún. 14 ., 15., 16-án 18'13 . .., Keres~tény Mag
vető. 8. kat. KoloUivé.r 1873. 226-280 p . 

A budapesti un itárius ekkléUila és templom. _ Ke
resztény Magvető . 15. köt. KoloUivár 1880. 226-
229 p. 

JAKAB J,;lek: Egy w'l:forlntnyl Iflmplom a lap törté
ne te. Budapest IH8a . Jan. 8. _ Keres~tény Mag
vet6. 21. köt. KolO"L'Ivár 1886. 36-41 p. 

PECZ Samu: A BudapeRti Unitárius I::gyházkÖ'ZSég 
temploma és bérház. . .... tpit6 Ipar. 13. évr. Bp. 
16119. 89-90 P. 

DERZSI Károly : Budapesti levél . Bp. 1889. ápr. 12. _ 
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Az Ors7.ágos Levéltár anyagában Ot"l:ölt templomépü
letünk lervrajzalnak, és a Fővárosi Levéltárban talál
ható templom-telekre \'onatk0z6 jelentősebb ügylratai
nak fényképeit és Xerox-másolatalt, Egyházi Levél
tárunkban heIye7.tük el. 

Kaplayné dr. Sehe,. I lona 

Emlékezés az első budapesti templom 100 
, , 
evere 

AZ ela6 budapesti unitárius templom felszen telésé_ 
nek sz{izéves éVfordulója alkalmé.ból gyűltünk össze 
emlékezni. Ennek a száz évnek az 1928. évi legátusi 
szolgálatomat ls figyelembe véve több min t 60 e-s:t
tend6n át. különféle szolgálatokb~n sze~élyes részese 
voltam. 
k "~I!~eiYezé5 után megindul az erdélyiek Budapestre 

o se. A VaUás él KőzoktatásUlO'1 Mtnlsztérlumba 
BlLZOQánll A.-on személyében unitárius Us~taégvlselöt 
neveznek kl , aki lakasán öSllzegyűjtl az unltárlusakat. 
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1869-ben gyermeke keresztelésere Budapestre hívja 
angliai (a t jának sorstársát és barátját, F er,mcz József 
akkori kolozsvári lelkiuI. Ebben az évben tartják az 
első n}' llvAnos unitárius Istentiszteletet TIlrök Pói re
formátus p üs pök álta l szeretettel átengedett teremben. 
melyen 6 maga ls részt vett. 

A kö\'etke'ZŐ években egyre több alkalommal jön 
unitárius lelkész Kolozsvárrói budapesti Istent isztelet 
ltIrtására. A szalgálatot központi fek "ésénél fogva az 
evangéllusok Deák téri, ugyancsak szeretettel átenge-



lelkész nélkül csak 
gazdái képvl3elték a 

az unitárius gondolatot. A követ
nolgálattevőinek egy-egy vonással 

klstrlem meg a megemlékezést, tör-

Budapestre, 
övezte. Az 

csaUa
és azután 

akiknek ne\'ét 
őrzi: 

Derz.<;i 
i életet, 
l 1895-ben 

erdélyi l 
budapesti szószék 
múlva visszament "~"; 
Ismét Budapesten s: 

. temetőben a 

l ú j fiatal erőteljes lelkész kerül 
Jó:ron Miklós személyében. 
I . ő is éveket töltött az 

j:~~~: ma Oxlo-rdi Mon-ismert teol6giai fakuI-
. Józan fél évszázadon volt e sms:r.ék gaz
Jeles prédikátor, közismert személylM!ge Buda

egyes társadalmi mozgalmainak. Legjobb barátja 
kor ismert református prédikátora, Haypál Benei. 

J6zan Miklós szívesen vállalkol'".Ott a swrványokban 
élő kisebb csoportok meglátogatására. körükben tartott 
I$tentiszteletei főként az első világháború utáni évek
ben val6ságos erdélyi találkowk voltak. Több vidéken 
épillt unitárius templomunk felszentelése az ő szolgá
lati ideje alatt történt; Hódmezővásárhelylől Kocsor
dig. 

A XX. század első éveiben létrehotza a budaputi 
Dal/id Ferenc 1:I111letet, melyen más felekezetek Ismert 
professzorai , valamint a nagyváradi főrabbi ls szere
pelt. A felekezeti sajt6 egy részének bfrálalát61 Adil 
Endre védte meg ritkán Idézett kiS írhában. A DávId 
Ferenc Egylet évkönyvei évekig kedvenc olvasmányai 
voltak az unitárizmus Iránt érdeklődőknek . 

Kezdettől fogva gondot jelentett a budapesti unitá
rius fiatalok hlt\)o!oll oktatása. A:I: egykori Koháry ut
cai Irodán szombaton vagy vasárnap istentisztelet előU 
éli után tartott vallbtanltási órákra néhányan a ré
giek közül, a 911 évén túl ma is élő GllaTfl'lathll litván 
és Bartók Bé/4 főgondnokunk is $teretettel emléksúk 
vlS!lza, másokkal egyutt. 

A:I: első világháború minden egyháznál a gyás:l: éveit 
jelentette. SOkl:rorozta nt Trianon, mely egyfelől az 
ország nagy~szének elveutésével az unllárlullOkat la 
kettéllzakltoUa. 

Józan Mik/.cn mG~ 1902 óte a Duna_Tisza menti 
unitárius gyülekezetek espef"e$e, s Trianon után ter
mé$zetszerGleg ő lett az egyház vezetöje. Dicséretére 
StolgM, hogy 1922_bsn, amikor már erdélyi egyh"'! 

lapok nem juthattak el rendszere$l!n Budapestre, UNI_ 
TARlUS €RTES1TO címen ellYMzl fol)"6iratot Inditott. 
mely ma Unitár ius Élet elnevezéll alatt a régi hagyo
mány folytatója. 

1926-ban megalakult a magyar Fel$Őhá:t melYben a 
történelmi egyházak képviselői ls hivataiból tagsági. 
helyet kaptak. E tis:tte! ls Józan Miklós töl tötte be 
Felsőhti~1 beszédei egy részét "A fe jedelem és papja" c: 
kölete őrlzle meg a:t ut6kor stilmára. 

J94l -ben választottak mell koloz,vli~i púspt;kké, S 
,.'v.,ált meg szeretett budapesti gyülekezetétől. 

amerikai tanulmányút ja után nem "Er
\'iss.za, hanem Budapesten telepedett le. 

ttlllvérelnk jelentős anyagi támogalásával 
megvásároltak egy házat a IX. kHmet 

Endre utca 3. sz. alatt. ahova a fővárO!! éli a 
jelentős támogatásával egy templomot épItettek 

és dlákoUhont is létesítettek. Ig)" egy Inté:l:ménnyel éli 
egy második templommal gazdagodott a fővárosi unl
tárlusság. Hosszú éveken út rendezetlen volt a jogi 
helyzet. végUI ls a második világháború utáni évek
ben a Hőgyes u. templom beleolvadt a budapesti gyü_ 
lekezetbe. Ma ls két temploma és két lelkészi! van a 
budapesti egyhazköz.ségnek. 

/920-ot Iriok, amikor a háború vége után 
pesten maradt BiTÓ ujat lelkész, aki ettől. az 
fogva nónéken és a hitoktatásban nyolc éven 
ségesen segítője voll Jómn Mlkl6snak. 

Az 1928-as esztendő jelentős változást howtt a 
budapesti szószék gazd.ája vonatkoWában. BI~ó ujo. 
elment és cserélt (I. h6dmezőváalirhellll BaroM" l"vlin
nal, aki Budapesten most már J6zan mellett egyenl6 
gazdája volt a Koháry u. templom n6székének. Kellen 
egyUtt, de főként Barabás szorgalmazta, hogy a Ma
OI/G' Rdd16 havonta egy alkalommal a Koháry utcai 
templomból ts kapcsolja az unitárius istentiszteleteket, 
ez a világháború végéig Igy maradt.. 

1928-ban két rendes hitoktató lelkész kapott kinc
vezést a fővárostól és az államtól, dr. Ivlin László és 
Pethő l .rttHin. Számos csoportban a {ővárosban és a 
környékbeli előv{r.rosokban 1$ gondoskodtak közel ~ 
unitárius gyermek vallástanJtásáról , $ vége~tek ré
Sl':ükre Ifjúsági istentistleleteket a szószékt"ŐI .,s. VISl':
szapIllantva még egy néhány gondolat erejéig, a je
lentős 1928-as esztendőre, mely egyben a második 
templom felszentelésének at éve volt; meg kell em
lékewünk aTTÓl hogy Barab6s IItvlin lelkészsége alatt 
a budapesti pr~sbitérium megújult. Több új erő kap
csolódott be a munkába s főként dr. Tóth Gy6Tl11I tls 
későbbi gondnok társai a presbitérium bölcsessége sok 
új gondolat megval6sli.ásllt tette lehelÓvé. Rendszeres
sé váJtak a Pest környéki városokban a vasárnap dél· 
ulán tartott Istentiszteletek és gytllekezeti összeJöve

telek. , .. Iaku A Nőszővetségl munka, a cserkészcsapa ~e • 
lása a magyarkuti telkek megvásárlása, ffi8Jd az ot
tani' épltketések, a szószék gazd.áira újszerú gondokat 
szabtak, melynek Igyekeztek egyetértésben eleget 

te'!..ni·temPlom szószék ének n gazdája a lelkész, de 
m~lIette a kántor is jelentős munkatársa. tvtlzedeken 
át PéterIIII G1fUla bácsi töltötte be e feladatkört, ~ajd 

u alomba vonulásakor megválasztott utóda, al1ll 
~n~or szép hangjával gazdagította templomi SZOlgá
latainkat váraUan haláláig. ká ! I 

19f0-44 körolt az Erdélyből időleges mun ra e· 

jött fiatal legénye~ ::a~!~nY:~to~~!trels~en'!~:fet~i 
templomban este jő telt.. 

és AaZ ~~~:~z~,~~:m~ne~2 Ó~a dr.éMlkó F::;~ 
álla~titkár vezetésável m2~öd~t~t t.;~~~; á~g I I1(1z-

~~~]>i:b~~t,is~~~iJef~:ob~I~~:~et::ij~á:t'!lt~1 ~:rd 
~f:~nfel:j~lt és a:l: 1~6(I-as évek végwf~I~~:sul~~!! 
újra egy önállósulási folYamat, ~e ésl A fő moz
tunkon n)"ert jogi a':.??ti:~~~~ ehO:~[ töivénymódo. 
ilató a román korm ... " k louvárl pils
siló rendelkezése vo]1. melY törölte h~~rök körlll • 
pök főhat6sága alatt mQklld6 egy I 
Duna-Tisza mentll. mely magára maradt.. E temp om 
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~úkhlek ,udáJa ~ társaI I&yeke~tek a kiutat meg
ta\jUnl. 

1938_ban, Id n László halálával me,Uresedett hit
oktató lelk,bzl állúra Erd4!Jy aodálko"-lia!ra. de Buda: 
pest öröm4!re. p!Jy!utot n)'üJtott be dr. SZet!:t-l lIclnt/l 
Sclndor korábban kolouvArl lelkm, a Teológ'al Aka_ 
d4!mlán' a gyakorlati tanszék profeMr.ora. 1938 v4!j:étól 
Budapesten kijelölt hitoktatóI feladatköre mel,lell sti
\'e~n vállalt szónékI !Zolgátalot ill. Ben 4!de,-kötetel 
.sokak szimpátiáját melJll)'ert4!k. Kelemen Billl gond
noknak ja\'uolja, hoC)' a Koh(lry utcában is léte5llse
nek gyilleke«tl le rmet, mert hiszen addig az egyhál:
társadalmi tevikeny$ig a HőlD'tI$ Endre u.-I templom 
mellett már 1928-ban létultett gyüleke«1l teremben 
össZpOntosult. S1.enl-h'inyl angol oktató csoportot lé
tesltett, a blbUakörl munkát felüjllotta , modem hang
\'4!tehl predlkáelól sok hIvet $Zereztek. 

politikai lev4!keny$iget ls folytatott , ~ a háboru 
alall segileU a lengyel menekültek elhelyezésé~, az 
üldöl!tlt uldók bujtatásában, német fogságból szökött 
angol_merikat katonák továbbJutta~ban. Erről 
egyik hI\'(' anlol nyelvii füzetben számolt be, mely 
Szent-Iványi kUltöldre való távo~ után Jelent meg 
Budapesten. ." 

Józan Miklósnak 1941-ben kolozsvári püspökké tör
lénl merválasztásával budapesti lelkészi állása meg
üresedett. A presbitérium az addig nem létezett első 
lelkwl állásra hirdetett pály ázatot - s Józan Szent
h'Anylt nevezte kl a budapesti uhszék első gazdájá\·á. 
A hábonl koraI véle és S7.ent- lványl ezt követő politi
kai szereplése. ors~áWl1lésl képvlse16. a Polgári De
mokrata Párt elnöke, f(ivárosl tanácsos, tovább növelték 
népszerilségét. KorAn melérezte, hogy az 1945 után 
létreJl:ilt konszolidáció csak átmeneti állapot. tgy 1946-
ban szeptember 13-án eltÖplllt Angliába, onnan to
"ábbutazott az USA-ba, , ottani rövid politikai tevé
keny$ige után, Lanre!iter város lelkészeként hunyt el 
1982-ben. 

A második \'lIághlibonl után uj exodus indult Er
délyb(il Budape.st felé. At egyhbvetetés 1945-46-OOn, 
amint mar említettem, S:rent-Iványl SAndor kezében 
volt. 1941-re világossá lett, hogy nem tér vissza Buda
pestre. Oj egyhhi vezető vélast1ádra került sor a 
pe.st16rincl kO:tcYiilésen. At Idös Barabás Istvánt mel
lötve, a több~1 a néla fiatalabb Qliki Gábort válaSZ_ 
totta meg, aki mellé I1J világi vezet6k álltak sorba. 
Ké5óbb dr. CáUalvy Istvánnak jutott jelent6sebb $Ze

rep, amikor a többi egyházhoz hasonl6an, a reformá
tusokat kÖ\'etve, al. unitáriusok II egyezményt kötöt
tek az akkori, már kommunista befolyás alatt á116 
magyar állammal, amely csak 1989-ben került hatá
lyon kivülre. 

Az egyezményt CsIki Cábor és Cáltalvy István írták 
alá. A~ egyház; 4!lele I1J ösv4!nyen haladt tovább. Még 
a hllborUl évek alatt keIilltek budape!lti szolgálatba 
Bencze Márton, Kereki Gábor, Szolga Ferenc, később 
Györi! istvAn, akik közU! at utóbbiak .sokszor szolgál
tak e templom n6sukén. 

Barabás István melIáradva a nolglllat te rhétól. 
nyugalomba vonult. Nem csekély állami támogatással, 
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n~hán)' évre a lZÓSZ4!k ilazdá'a eID' Erd4!lyb(i1 19H-ben 
távozott lelkhz. BuzoalÓny Kálmán lett, 1952-ben 4!lt 
az akkori állami nyulild'Jat blzto.ltó lehet6so!"el és 
nyugalomba vonult. 

Az egyhál:vezet61 CsIki Gábor 
nem vált sz6s:r.4!kének 

• nyerte 
be. Fő 
tartott 
lelkéut 

- -

• gondolkod4& és o;;;; 

ulve fiatalon, 55 é\'es 

menekQtés megindu
püspök Inditotta be 

pzdájára, fiumi 
püspökké választása 

E szószék gazdái mindig egyhá:r.alapíló nagy püspö
kijnk nellemében Igyekeztek u6sz éki uolgálatukat 
végezni, s a 100 éves évfordul6 alkalmából tóle Idézett 
gondolatokkal köszönöm meg hallgatóim SZLVe5 flgyel
mét: "Istent61 at emberre ollott természetes ismeretek, 
lsten igéje, a tapasztalat mind megerosltenek abban, 
hog)' lsten szám szerint egy. kl forrása és eredete 
mindeneknek, kl mindennel elegendőképpen bővölkö
dik, adhat mindenkinek mindent, senkinek segítségére 
vagy tanácsára nem szorul. akItől minden 14!teronek 
kezdete és származása \'an!" 

dr. FerenC'Z J6aef 

tvford." ól.: i. cenltn4riumok fontos e.eminuek a! 
ilel út jón - ezek alkalmat adnal.: arra, hOUll tIÍ.1SZCI
leklnui.ink a múUra é, hogll lÁtlIGnu/( a% eQllhki ilet
ben 1(Wlént vdltozáfOkat: szemiltIl, g:mdolati i. IZO
klUmódi vdUozá.Jokat, mduek az el7llhd..ri ilelbi!'ft tö'
tinlek az eQllházklJzrig rneQalapllá.Ja óla. . 

Szemilt/e$ k4paolalom a% el7llllkk{Jz.iggd - ~r 
kellemes i, boldog -. de a,Ánt/lII(/' ,tktfd 1701t. Az i!'ft 
szemiille. emli"!m csak eUII h>Uzed,e nl/ÚlnClk víS:'
sza. M'ennv!tld irdekeubbC'k i. M.i(/'uabbek azoknak 
az eml4!/ceI, akiknek t'II'Uhcl.:i:kl5uigl kapaolata. it>tl;:t'
deket {JIal ld ; menntlfl1i!l jobb<ln tudndtok ti Mulini 
ideák, ól, erzmik, lJl. Ideall!m .. &I'ÓI, gorulolalOkr61, teo-



lóg/ol /"jl6d'&IIk,6I, Izokd.okról, ~, IIZ egllhd.;kö,u,U 
~.;d/eml dUopol6.ról II'; utolló n.!gll .!vtlzed lIIIlU; 
m"nnulvel m"uJdd6bb lun". hll tmloki O Jelen/ellÓ 
ünnepl guill"keulból /)euline, 011"'11,,11. hOUU ti oz ln 
.!Imolnll"im,e I. gondollllo'm,o hoIlUGIn4lok. okinllk (lZ 

"Ollhd.;k&.~.!gflel L'lIló kopcwloto o.; ... /ol.ó n.!gv .!vU.;ed 
nlotl c, .. k eOIl néhónll b<I,dl /evelel,e. ClnOllal lótol/O
ró,ó, Cl .!. az "Unitó,I .... Elet" klltln6 hluzo1oólald,o 
szorul. 1;.;',/ o hl,uolgólnr!!" d,. Fe,enc.; Jóue/nek ol. 
cl lurkeszt6.10 /oUjoinak hóló. klJulln"'et mondok. 

Meohlvd5olok, hogU ezen o IlIrt.!ndml napon (lZ els6 
szd.; .!u t'lem.!nl/eir61 be .... llj"k, nClUl/On cláblló .!5 
uOIIClnlll.:ko, na"I/On uuzé1lles: csóbl/ó, mer/ ml lelké
szek. méo akkO' l •• ha má, nuuUlllomb<l oon ... "unk, 
remlljük t.!veun, de /örtlnluklnt vouuun k teklnt~; 
I. ""uIl1l"5, meri omikor ml et1\lhó,Uörllnelemr61 /)e
szllünk, hiónl/O' tudó,unk hamClr kideri.ll. JObb,. lIa 
kijelentem II ke.;deln.!/. hOUI/ én nem vagl/Ok lör/t
"éz. En clok eUll nl/uUolma.;ott eDl/hd.;klinégl lelkész 
" ClUlfOk, Clki é/~:I bukóliku, mClgónllót I. Clkl m!/Ia
néhCl vbszClpillant a múltra. IIlI"n Ui'UClpillCln/Ó' ClI
kCllmal .. d arrCl, hOUI/ megJonloljom IIZ egUházl Ilet 
mogulalllít él mllUlégeil, dicroslo.!1 l. babu,encr.!
j.!t, eredménuell él 3ikertelenséoeil. E.; cl ViUZIIplllan
,6.. alkalmat Cld arro , hOUI/ • .;emlé/hessem az ... nll6.
rizm"" Jejlődés.!t a IQrtlnelem homó/\fÓ.n kereJzWI. 

TeuIUIP. d'. Ferencz Józle/ egI/ klttln6 el6lJdó,bCln 
i3mer/e/te cl Z eIJ6 uóz Iv történet". Hu.z tllVe! ez
eMu az én crOlldonl epl/hlizközdpem IO:ÓZ Ivel éu/or
dulójdt ünnepelte. Ez alkalommal az eUl/házkllzréO epl/ 
ku ktlnuvec3klben k/Cldta clZ eOllhózkd::~ég uáz Ive$ 
tör/énetét; ''Th" Fi"t H ... ndred Year . ... "A z eb6 száz 
év" dmme/. A uerz{j Roger Thoma3 tör/lntu. Vajon 
olvalhatjuk-e a budClpulI tlni/d rius egl/hdzközrolO eIJ6 
szá: ével történe/ét könl/u formában? Talán az ujjá
éledt "Oduid Ferenc: EQUlet" eOl/ik céljául válto/ha/ná 
ezt a Ion tos feladaIol. 

Az ta mos tani belz4idem; emlékelm I, remInIIeim 
rövid belzámolóJa, valamint I rzélelm kl/ejezi.e clZ 
i ránI , hopl/ cl mU/I'a való vbuaemlékezh egy elIlIké", 
elóre Ir6.nl/ltotl Itpést fog ruoalmazni. Említeni Jogok 
eUII nolMnl/ megpróbáló. egll néhónll örllmteljes I. bi
ZOnl/OS mértékben jelent6. Ivet. Ha Iszrel7ltelelm hl. 
bdMk akármi/uen I,ónl/ban, azoknak oka Clbboan rejlik. 
hogu a: esemlnl/ekre való vbszClem/ékezll csupán ,O:e
ml'uu, ~$ nem eDI/ lrotl tör tIneimen alapItott beuá· 
moló. Az .. ~eménl/em , II0QU Irántatok érzett szerete· 
tem é. hól6.m világo. le.z. Remllem, hOQU gondola. 
101m Ir IZIIVIIlm új álmokat IlloalmClznClk. líJ ,Ikerek 
elolrhire öutÖnÖ:llek. és új küzdelemre Indf/anak az 
ifJClZSÓO és béke birodalmának mepalapltása fe/é. 

Evfordu/ók OOndQlatalnkal a múlt felé /ordltják _ 
Ielbálorllanak lI,ra. hogll oollálO. é. eQUhózi Ilelünk 
IÖI'ttnlliml hól/er.!re eml.!kez.tünk. 

Centenórlumok elfordllJák /iQUelmUnket életünk 
kllz.vetien el6terélől - és eszünkbe jul/atják a múlla/. 
amiben szellemi Ileli/nk Ill/öke,el keresnek tápláléko/ . 

A 1>11:16.10, DI/ülekezet élele et1\l lójklphez hClsonlU
haló, ahol clZ eouenes dksógon mindennapi munkdnk 
minden fiUllelmUnkel lek6f/ ...;.. de ahol a MI/érben, 
habór sokszor el/elejllle, vClllólO1 Iradlció lnk minI he. 
Dllek maQClslanak: a naOI/ Ilberóll. va lláso. alapelvek 
meluek minket vezettek. cl m.!il/ VIII/á.o. gondolatok: 
m eluek minket tdplól/Clk ... z eQUhózl örökltoek me-
ll/ek minket gazdagílol/Clk. • 

A.t eQllhd.z1 t le l te/judpe nemcsok jelenleoi min
d ennClpl munkánkon fUgg, hClb6.~ a z ls tapadhatallanul 
fOnloa, hanem Clzon b, hogl/ mUllen II ml mCll,lal .. rIÓ
sunk (lZ egI/ház' lh'ökséD Irónt. 

Az a meuul/Ó%&Il.em. hOOl/ nlnc.en 10llzl h .. l .. dds 
VII/ódl konzerllOl/.tmu, n.!lkül. Vannak clZ éle lbe n blzo
nllOS dolgok, amikel érdemu megó,lzn/. Ezek ClIkoijók 
a ml kincseinke l, cl v .. /ló,o. é/el lelOl/Qlt I(lPGszIClICltClIt 
feljnl tm . .!nl/elf i. bllle", .. IO.!1 _ minden jlhlllbell ha~ 
IClelá, uilkslgu i. e/ke,Ulhelotllen aIClpJQ.l . 
~Izu • .!Ie/példáj .. , Arlu •• Seroe"". Sodnu. gondolCl

!"I, O,h>ld Ferenc _PII uelleml koIpeuoloe, J4no. 
Z.lumond bl:\ lc~ I. bÓIor IIbe r6. /I. t l:\ rv'nllhoz4s(l (I fe. 
/"JUle/ellen lonlal o,.%dOUI/GIé • .!. <IZ ",'ónCl JlWÓ ivek 
kUzdelmel, a bud.apelfj unIl4rl .... egllhá.tköz";o ~o
a14pU4ra .!. cl hUl:Zadl1t n 4ZCl d haUl/Om4n ..... _ ezek a 

ml nagl/ klncHlnk is ezek kipe:lk mindI!!, jöv6b.U 
IlaICldó3"n~ nt lkUlöz/l etetlen olapjót. LeOl/ank bUnk.!k 
""(1 a mul/ra , .. mit merln .!! voIllalkotó lelk.k hoz_ 
I(lk itI re . 

Gondol/ak-e liii/aha I. (I".... hOOI/ nekílnk k.!tl.!/e 
tulajdonunk v .. n? A.t eRl/lk. am!.!rt mCluunk dQlQO<:_ 
t"nk, amU ml teremleUank ti mCl(,umk sa:ldl alkató 
erej.!vel - a másik. mell/et ÖTökllltünk külllnb6.t1l fot_ 
rdwkból. Nekünk kétUle tulajdonunk lIOn. Az eUl/lk, 
amiolrl ml mouunk küzdöl/ünk _ a m6..!k. Clmil ml 
hólá. Ulekkel befogadtunk. Enoedj.!tek mllU, hogl/ ezt 
eOIl "'uul,ác/óual I7lhigosl tsam me". Jó barólunk. 
Tlh'ök Tallló. kitféle könI/vet lorl könl/vtórCl polcain. 
Néhónl/Q I /) maOa Irt - azok clZ /} ,áradhCllat/an uel_ 
leml m ... nkójónClk ao: e redmlnl/el. A löbblek clZ embe
,I • .!U • .;ellemolnek remek me.lerma~i - ezeket uá
zCldokon kereu till nClgl/ le/ku uerZők If/ók. Ezek a 
könllUek Cl/kotJók Tamá. Öl'ök$lo~ l , ezek a: ő kul/u_ 
rlilll klnc3e i - a;:: 6 RaUI/ k inctel, mer/ ő ezeket ma
gura é rtékeli . 

Nekünk ls kél/é/e tU/Clidonunk van _ n~hán1/ll1 II 
ma"un" ereJtvel It m ... nkójóval hoztunk UI,e' CI 
többit, minI ezl cl le mplomol lJ, a mű/lból 6rökötiak. 
A mt'ilt felhalmozódott IClpasz/ala/ClI, teljerltménl/ei él 
blllclenége képezik a mi 11Ggyonunkal. Ezek alkolJók 
jlivónk ~zük.épe • .!I nélkülözheletlen Cl/apj6.t. E:ér t én 
mOI' a".a klrlek benne/eket , hOUU ápoljálok clZ loazl 
konzervollzmu. uel/emél - leOl/elek büszlt<!k cl múlt 
erlldmlnl/elre l. 6r1zzétek .zeretel/el ClzoknClk em!.!két .. 
akik cl mIiIIban hűstge. Izolgól voila k ennek az e",,
há.tközlégnek. 

Engedjé lek meO, hOUU eOI/ nthánl/ perC<l!I .zemélllu 
em/tkeim l. háldm kllejezlslre huzruiljok. 

A szobadelvii, liberális h demokrClrlk ... , unlldri~ 
mo:oalom éleire kelt BudClpeslen cUU évtz6.zaddClI ez
elllU. MepClIClpltásCl u:abadelua tI demokrallk .... /érfiak 
é, n6k egl/ülle. munkdj6.nClk ClZ eredménue. Euknek 
a lérJiClknClk I. n6knek lU' volt CI megol/ŐzMtn, hoQU 
eOI/ egllhózköuég CMk Clkkor van valóban megalClp il 
va, IICI VCln egll temploma, ellll iltenllszteleN központfa. 
MeoOl/lIz6délUk e,edménlle ez cl .zép lemplom. ahol 
ml ma h6.ró • • zlvvel e mUkeriink r6.j ... k . Ezek cl /ér /i4k 
t. OOk, a budap",,1 unl/órlul eUllhdzk/SulO meD<1/a.pl
t61 óllhatatoslln VlUZClutCl.IrOUClk minden kolleklivizól6 
kbé,/e l et; bátran állfak uembe mindenkivel. aki ClrrCl 
ClkCl rtCl klnl/B%erfleni őket, hOt1\l Izeméllles lelelllSlé(lÜ· 
kel t. euuházl tinlwrmdnllzCl lukat adjók lel ; klpesek 
vol/Clk Cl".a, hogl/ elférll vé/emtnut nl/llvánftMnak Clk
kor, Clmikor aklhlrdelett iQG%lág nem oongzott Iga.::· 
nClk ; ezek /I. /trffak és n6k a demokratiku , élel ... tol 
vólautol/dk ts tml/6.sukClI annak a/apjaklnl lekIntel
ték. A demokrCltlk~ éle lut, amlnl 6k lól/6.k, nem el
lenkezik cl keren/lnll'oIO eI~lvel - ha keresz/tnl/slg 
alClU a Jlz ... ál lCl I hirdetett tanokat ért jük, Term~ue
tes vl .... onU VCln denwk,áclCl ts vallál kllzllu - ellll
sze rűen a demokróei/l. nem léluhet val/áso, Cllop nél· 
kUl. A budapesti unllá rl ... s eOl/há:kll:,to alClpffól telje. 
szivvel hl/ lek a demokróelában - tJ m l. az 6 uelle
mUk örökll.el, meoerll.ltjílk ezt II hitet, lU ezen ClZ 
emlékező Unnepl IslenU,o:teleten. 

MOSI egI/ nlhónl/ percet ueretllllk I.;enle lnl Clzok 
emlékInek, akikkel tn túlvl uoloólalom Ideje CllaU 
eOl/üu imódko:tClm, reménukedlllm t. dolgo.tlClm. Vbz· 
'ZIIemlékeo:em Cl.tok,Cl a Jó ls nat1\llelktl /tr/lClkra .Is 
n6kre Clklk ezt clZ egl/hd.;k6zséoet hí/,I""el, en.,oU!-
001, Ié,kesedé .. e" bölc. ICln4CCIClI. " ehlz munk6oo1 I. 
anllaol ó/dozCltlal uol"dll6.k. EUlI nehdnlfUk /i4' é. 
leánual ma Itt oonna". velank eOIlUtt rójuk e mlllke:· 
ve HOUU uerelnlm hCl ma az e/hunl//Clk Iflltbe Illo· 
hClinóm ClZI cl h6.lal~.telel Clml lIkel /lJIdl é /elak Cll4tt 
Ilfelte de ami ollUhCl n~,' Clkkor klfeJezt.,. Azok <IZ 
éuek :"othéz éuek ooUak. Az emb." oIlet hihetetleni" 
o/csó voll _ milliók 1I,Iek óldoZCltUr. Az emberi .!!e t 
hlhetellenUI é rl 'klelen wil _ I ,zll, QOlldolko:-ó, ó/mo
dOzó, IdeClUr tCl .zemol/"ek jelen/lkte/en $Zámok ooll4k 
cl 11.11011 lömeO/)en. 

";:ekben a nehlz Időkben cl budaJH',tI vnI/4,lu. "w
hdzközrtg II. uek cl IlIrflak ér nők, aklk,e mo.t em
lllkezank. IlIr,IIenfll hl/lek Cl'l' em beri .!I<r' uenllolol
ben _ .z4muk rCl et1\l uemll/I/ t lelll ullgtelenal tl1~k .. 
volt. Ezen G cenlllmlr/uml flnnepl I"<lnll.ztele'en ... jll-
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.uk In(l" a z "mb.~1 "lit /00110,.6,,400 VClIClU MUl"kel 
_ n " ,.,,/./I, n,ó'tlbb un/ld. h" m.g171/6:6<l61, om" ml 
CI I<tI"""",=6 nem'l'Cldllik.CI hOl1llhlll"nlt /j,ökfi"Upp.n. 

BII, dt,4gunk,,, " IlXIlkozt>il m(U1 "~lIC1 nu.,n hou:df~k 
la,du/ok ,II. ,"oRdo/afalmol minden . WIIVŐ eQllh6.::köz
,1110" 111,,11 0'1' u.mllll'"'' IrÁnI/fiam, Mo,1 i" IIIZ tUllh6z
kl:iulor61 lH',zll.k - 41,1'61 az e"lIh6zkllu."r6I, Gm/!
li/el II " III/tlk""k ,.klnI4lItlk Ir, ho megengedUek ne
k.m II 'tllklpdnfo,1 a.::abad,4"OI, '01 l. II magam eUII
"ózk6u"a4n'lc t.klllt.k. EOII bIzonlIO' 111&'1'00111 Illez/k 
k6z/Sltiínk " <IZ IIlfllhdzk/JZ,lIIg kilItlU. Engem mo" ez 
" 111':0"11 " ,d.kel. !IfIIrt 4Zoll(>.Ujdrok magatokOl. ez
.;:., 11'1' e""h.6zk&'''U,,.11 Mil odol l ez <IZ tlQllhbköulg 
n.lelek, Milli ti CI 10,,14001 I rdcutIC.nek leklnrU."1 Mil 
rel11tlek ri eu: egllh4zk4u'" I r-d tlklben, hoW CI': d
Irhe,,. klttl:tlu e4 ljGlt? 0111<11'1-1 G k6z6ttetek leoo vi
uonl/ aml/I/flnnek eredetileg dképzeUétek? C'Glódla 
tok b'enne, l.'agl/ Ú"" Irzllek. hO/1ll CU: ecwhcUköz$égi 
élet é" G li uemél~, vol/áto" Ile tIllek gal'dGgGbb. 
minI amlrfl II eredell/I!U uoimfloUGlok1 

If G ma ti nem VOUI/lok ml!gelll!gedoo a.:I: egl/hd.::köz
$ég é" o k&lelek letIÓ vluonnJlOI mé"egelltek-fl meg
lontoltGn annak okolt? Euk lonIa. é. életbellÓgó kér
dések l. ezeket mindetn egl/',4zközséut tau meu kell, 
hogl/ ',antoljon id"",1 Id",e - é. ninc. jobb alkalom 
erre, mini ez oz Ilvforduló. 

Az etCWhcu.k~léf/ nem mó,. mint a.:I: egI/ének gl/iile 
ke;:ele a::zal a uandékkGI, hogl/ eUllillf bl::onJlO$ ~a
tó,ozoll e4lokat érjenek el. A uer vezet mértéke mm_ 
den egl/',4zk6;:légben o UI/illeke::et poliUkoijótól fiigg. 
Akórmlll/en ez II:: e""lló::k6z.égl po/Wka, akór merev 
tlllgl/ rugahnll ' II uerve:el, IIZ egl/hó: kilzlég IIZ egI/é
nek jellemét tUkrözi , A /I egl/' ,ó:köz,égelek nLlndig IIZ 
le,;:, amit /I magalok épIteihtk. Netm e8ak oz egl/hóz
közIégnek tUI7I aiakiló btlfoll/ósa lagjo.iI lIIetóen. ha
nem o tagok 10Mlen, felejtheIIk el , " 0(11/ ók maguk 
tetem/enek egl/hózkilz.ég' jel/I!mel, 

Vannak olI/on emberek '., akik képtelenek orra, 
ho/1'll egl/hbl kapc"olatot terem!!enek maguknak. Az 
el1llhGzl Ideál nem tudjók ellogGdnl t, "k o maguk 
útját járják minden egl/hózl kapcso/al nélkUl. Nekem 
mrut nem az o e4lom, hOUII egI/házi kape!olatot ! ugClI 
ma::ak. hanem o: , hO/1ll fetléleSJ.::em mindenkiben a 
tl!uonl/ IijllÓli megfontolá, ának uilkfégeuégét. A :: 
egI/hó: Irónt m.totolt had'g V<!lóbon neme. cselekedet. 
Ho a: én alkotott vélemlnllem dég jó orra , 

i tClg legI/lik, akkor oz egl/házk&:
I Jogo arra , hOI1ll ""ern lámogatást 

Ho én rrnlga. egI/házi áncill vagll Ii. zl"éget 
c,~.",~be. akkor ""ern terméneteun többel oorho.l oz 
'M Sn réne oogl/Ok oz egllház élelének 

nélkUlil:hetetlenül felelő" vagl/Ok az 
hire növekedé.Url. En VOUII 

az egl/há :1 életet. A k6zötlUnk 
, . é. Is. Ho 

Iránt elég jó 
e: t a véleménlle-

._,,_réUI venek oz 
Az egl/hbk&:

megindokolt 

Igllnlll - ~. In In lla VOUl/Ol.: ló'l/óZ<'ldvlI a"ól, hogll 
egI/et Ir/ünk ob!K>n, ho,," ho az 8l711hó: I ,demu bór
mUIIII" kis IÓmoualálTa, akko, a: I!l7IIház érdemu 
arrII, 11001/ ml lelju e 'őnkke l ránlODaU uk, 

Olven vagll U ÓZ levikenl/ é. akllll I!Ol/h4l'kllzd:O'i 
taa lllbbel 'ud tenni az Irónl/!K>n, hogll az egI/há:, 
kthslg fonto. é. ',aráto, ténllUó le(llll!n a lór"'dalom 
életlliben, mint ötn á: VaOIl ue, apollku. lag IIOlaho l. 
k..!pn lenne erre. A tagok .:4mo ne.n 011/111'1 101'110', 
Inint a.:I: egI/I ni éberd g. nemllill/e. ré.:vétel ér telje. 
odaadós. En állandóan nem eló ll lorlom I! rl!deeí tllile
lemet, hagl/ o: egl/hcu.k6z.ég m indig tükrISzi oz egll
hózkl1ulg l tagok egl/é lll ;le lIeméI . 

Kedve. unl/ártur le. tvérl!k, borárok - mlndnl/Ó
junknak VOn egll elképzellldeáljel; az egl/házkönégd 
lIIel6en. Mi ,,;:1 uere tnllnk ldlnl, h.oal/ f'Z o: I!gllhdz
k /;l;:ség egI/ lonIa. I. harów. ténllem legll8n a l óv4,,:u 
I, o magI/or lór$Od4lom életében. En úgl/ lótom. h.oov 
ideátunk ",zlnte.égének o: o mérdje. hOUJl mekko,a 
egl/énl ,:emll!ll/e. lómoualá.unk azlrónl , hogll az egl/
hbkő:uég Ideólunkot megtKJlólflhatla. A budape.li 
unltórlus eUllhó:k/;l:rignek . zük.loe von , eánk _ l. 
nekünk n ük , égUnk Vlln ClZ ecwl!ózkilzslore. Lehel. 
h.oall az egl//,ázk llzslg fontosabb nekünk, m lllt mi vo 
UI/unk o:: egllhd..:tkilu..!gnek. 

Ezen oz Ivfordulón jó tIOl na, Iul mi mh,d megviz. 
gólnánk eUI/IJázk/Sz.égl vluonl/unk ól/a polál , mlndiO 
arra gondoiV<!, hOOI/ ne okouunk sireimet vol1ll kárt 
ennek a tlal/óSO! int~znu!nllnek. amil mdlllen I, 6szin 
tén ueretíink. 

Aki nagllOIl u e,el, o: !okat megboesó /. Ho ml nem 
kapjuk az egl/hóz/ól Oli . limit kapnunk kellene, miért 
ne tegllUk fili o kérdht: "Van-e jogunk orra, hogl/ az 
eglll!óztól ,okot várJunk?" Amit oz eOl/hóz é rI ünk 
te,z, oz COl/ene. aránl/oan von aual, amit mi teszünk 
oz egl/há:ért . Ho mi ezell cl uá: éves évfordulón eI
haflirozzuk, hogl/ mo. tantól kezdve l oko:nl fogjuk ér· 
dekIVdi$íinket, elméll/I/jilk hGségünkel, renduere, en 
r é!zt veuilnk az /$tentlszteleteke n, é, ké,nége!en tel 
je,ltjUk mindenféle köte/etl'gilnkel, akkor homaro,an 
bátorltó vissza hatá" t Ir IIre::ni fogunk u eméllles éle
t ilnkben. Lelk i életünk meggazdogodá$O le': a: elke' 
r ülhetetlen IIredménl/. Az egl/há::klS:régi tevék"'nl/,ég 
IlJ életre kel é, hormarolOn megklSzelltl azt o:: ideál t. 
ame/Ilet olI/on naUllOIl óhajiunk. 

hmételten megklJrzönlSm megtiszleló meghloototo
kat, hogll ezen a: "nnepi Il tenl isz teleten kl/ejettem 
militat lIIetó gondolatolmot é. veuek eO'll riroid pit , 
lantá,t a ;l6vő felé. A mll lt meglmlételhetetlen, de 
ugl/anakkor e /hagl/hol"Uan, elleledhetetlen , elválaszt · 
halatlan a jelenI/R A mlllt ti.:telete lonto., de h i ba 
0011'100;:1 (j&,;:etlveClenl o jelenne!: vagll o jövő ideál· 
jait a múftbon klllre. nl . Ell rrnlgGm meg leuek eU
gedve azzal, ho az én legmegpróbólóbb, de legk/eltg{
tóbb napjaim még el"t/em állnak. Engedjétek meg, 
/toglI ugJlOne::t klvónjam m indnl/ájo.toknok. Az élet , 
o második évezred alaU nem les: kilnnl/ebb "enki .zó
mára, de lehet, hogll sokkol c.odálalo,oob lerz, mint 
0/'01711 azt mil el tud juk kt Jlzelnl. 

Kereki Olibar 

László Gyula professzor úr 80 éves 
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téseit, de a nehézségekel. II mel/ó:ts! 
is éPI) Ill/e.1 méltó, áoteljcuen élle 
mef/, 

Ktlt diplomat is sze, :ett; eqll böl
c.énelll é. egll képz/hntlué,zlItIt. 
Nemzed'kek sora náU II:ll Gllulll 
báe, / oklalói munkája során. 

,\ z ötvenes lIvekben ót i, ",II,e
lIlIIék". de nem IlIhe/1l1t lel""adnl 
ludomónl/O' I , demelt , fal/ ham"ro
. lIn egI/elemi katedrát kapatt. majd 
III El/too. LorcInd Tudománl/lfgl/lf lem 
lt"aéueU Tanszékének pralellzom 
0011 hosszú Id6n át. 1980·kn nllug
dlJbII kílldték. 

Szám111Ion nemzelkil:i él hozai tu
dománllo, lel lli/el tagja, S80 tudo
mánlIo. puollkáelOja jelent meg, t, 
kb. 25- 30 könI/ve. De úau látink e: 
,em volt /llIIig IIhho:, hogll llZ MTA 
rendea tagjo.l k~é vá/all;:a: vogl/ 
"0/111 " IlIgmag,uobb ólIami kltünte
téJ t megk"pja. Tudom. nem .zem"
II/U 6nbee.illé.ének hlcinl/nk ez. de 
a hon/aglal6 mIlgl/Orokrdl uól6 
kllll l/vei, lanufmánl/OI. múl>luettllr-
1" 111111 ellzll!i é, eg"u bec.illder "Iet
mútIt! már r"g mllg"rdemellll oolno 
a legnaQllObb IIltrmeréll. 

I"en éUeuen mig IUIQIIOn 110kdig 
Ol/ula b6c.1I 



Emlékezünk ... 
E rol'attwln most II 16.- lk az",[ld 

második él II 17,-Lk nA7.11d első két 
é\,tl2.ed~nek JelentŐl! unUArlu. nyom
dflscávlll -
ifj. Heltai Gósporra' 
-

ezelOll" 
mondja. 
Magvetóoen 
dmG 

illeti· 
,,- Ismert 

I !\~,,; k;'~';;'~".~'~; 

• 

/111Itt lanul. 
eredményckéllpen otyan 

értelmhlt'!!(lvé v(J.llk. nkl JÓl 
II mIlItYnt, II n émel és II LllIln 

Ifj . 1I('lIn1 
- hllh\lf,val 

got az ifj. Heltai tl5toglnlkoll,btlnnk 
mondja. Gulylls Ptil s:ter lnt nem 
képzeli nyomdfis7.: Inkább II vArosl 
hlv(I\alb"n, semmint II nyomdában 
tö lt I Idejét. Hondilh J l'lnos, maJt.! 
GulYAs Ptl l Irodnlomtörténé~2.ek _ 
Sztnnyelrfl hivatkozva - arról 11,61-
nnk. hogy az Uj. H eltai UKIl-11l ve· 
~.ctl II nyomdAI. Herepei sur!n! " 
mühely vezetésében ll;: 1611 - lk e.'!>:
lendő ft ..,ti l1ozA. Ideje. 

DIIII"gl Aladflr "A maJ(ynr nyom _ 
dA37.4 \ történelmi (ejl6Mse 1""'2-
1I177-lg" dma könyvében (1878) azt 
Irja . hogy a~ Ifjú Heltai nem csak 
atyja nevét és nyomdój!lt. hanem 
tehetsegei ls örökli . Bár kezdetben 
c5Ilk megrendelésekre dolgo:dk, a 
nyomdtlból klkerül6 művek szerulI 
m ind I~merl éli nagynevG emberek. 
KözOlUk föle m lf thetJUk Squarclalu
pu~ Marceit, II Z erdély i fejedelem 
udvari orvo~át, Kovacsoc~ .'arkast, 
a tragikus végű kancellári . Franken 
Keresztélyl, az antltrlnltdrlu ll Iskola 
rcklorát. Oogéll Fa'Mlkall Miklós 
kö1t6-tco lógu~t, VaJdakamnrásl L6-
rlnc prédlkMort, Jakobinus János 
kancellári, Enyedi György pU~pököt, 
I;'l.~c her Simon tanár t. 

GulyAs PM statlllztlkAJa szerint 3'1. 
Ifj. ti e llal tJzenhét esztend6 alalt 27 
magyar. ugynnannyl laUn és egyet
len némel nyel\' ú munkM ad kl . 

Mint nyomdász, eleget tesz több
fé le megbI7.attlsnak. Herepei felJegy -
1.ése szerint 16OO-ban - a városi 
tnnfics megblzl'illából két ízben meg
fordul Mihály vajda gyulafehérvári 
udvarában. egy h:ben pedig Gyalu
ban, Naprágyi Demeter katolikus 
püspöknél. 

Az I[J . Heltai 1 ~9~-96-ban városi 
s1.1'imadÓ gondnok. 

1600-1602-lg adÓSzedő ; 1609-ben 
ou.toÚlblrós:lgi jeg)'wkönyvvezeI6 : 
1611-161 városi jegy7,ő. 

I\z Ifjú licita l munkájakl'nt keriil 
kl nyomdAJából 15tH-ben n "Magyar 
i\rlthmetlka", azaz "A smmveté,nek 
ludomAnyn"' dmG m unkája. S piei
mann " " kÖ7Jó s7,olgálntában" (1911) 
dmú könyve s~.er lnl ez FrlslIlus 
llolner holland motemntlkus Debre
cenben - 1517-ben - kiadolI mun
kAJftnnk mngyor nyelllű átU1telése. 
Zempll'n Jolán az emHlctt munkát 
olynn önálló a lkotásnak mondju, 
amely nll nla1lllct6 ~zámlnnl mOve
leleket Ismerteti. Példákért a helyi 
vb ?.onyokhoz fordul, $ helyi pénz
értékeket. ..úlymértékeket és pinci 
áraka t közöt. 

"",'I Gáspár 
. Zoványi 

október 
tudjn. 

mond bú· 

430 ~ves 
"~o ;;;,,~ 

mint Iró 
I • I. 

mtlködött. 
az Irodalom- h 

"~'it~L hanem e lap e Idézik em lékét. 
Kelemen Milli6. 

UNITARIUS EVFORDULOK 

.... 
Novemberében 

3. Thcophllu. LINDSEY alapi totta 
meg a londoni első unitárius ESSEX: 
templomot. elhalt 1806-ban. 

12. ElI l.llbelh GASKELL tsmert 
angol unitár ius Irónö elhnlt 1 98~-

""". 15. Djvld I' c rene halálánok eddig 
feltételezett IdöponlJa. Dr. Erdő J ános 
II Keresztény Mog\'eI6 egyik nemrt\
glben megjelent számában közölt ta
lluhnAnyAban oz wzes források újra 
átvb..!lf(álá5ll alapján megAllapJlotta, 
hogy Dávid Ferenc elhalálozásAnak 
pontOII Időpont ja 1578. nov. 1 .• erről 
egyetlen kisérője, II déval vá rban 
mclleue éli munkatár'/I 
KoloZ$IIArt tud&lftotta egyik 
tan ll\"Anyál, HolliU . 'all8ku 
ukl nopl6JAbnn II n!lpol Jegyezte 
DecemiJe.rbcn 

~ -én elhalt 
gyel földön 
o lflu Soc/nu. 
vftA1.011 DAvid 
t!l7S/79·ben, de 
eredeti tiszta unitárius 

K EOVES ELOfl.ZETOINK! 

E .. üWn kISaIIIJOk OnlSkllet, bOlY 
Klad6hlvatalunk. lapunk ecldl.1 r j
flltt&:e, valamlDl ... emellledl1 jrU 
n.laU. IH I. Ja a . 1_t61 u UDIUrhl. 

licItal hl)! évi, viselt jegyzől f.lel e.."hl e'~Stlaet6 1 dlj61 1".- F1-
,,;;;;,. alalt _ Irla $Ulbó T. Attlla r a em ellll. tt. ' a pllÚllloa U ol SI.

I I veze te tt városi jelO''I:6- 1"1-01 jell!nt. Akik u _ellledI1 .. -
nem clUlk Ouvllell ponlOti- b ekel nem bfrj6l1. _IrralI a lap 

Iról ki!lIUlltr61 h rA- f\16tlaeUK,,' 1 UmOCa"" , ...... 
:;';,i,~;;;;; I tanuskoonllk. AZ Itj. adni . 

UNITAlUtJ8 tLBT • 



NEMZETKOZI IF JÜSAGI 
KONFERENCIA 

MAGYARO RSZÁGON 
it.:; ilU' (hlfenlOlionCII R.lig/olll 

!-'.llow$lIip) net·tI lIe~.rkll.." IInil'" 
rius iJjllstigj $.: ........ ~.I mlnd.1I ivlH:n 
m"grlJr1jG aoro.r koll/e .... ncidjdr. A 
s=ttrv«.::elttt/ "'Gló 101' i .. 'CI kapcso. 
llJrun..\: ..... dll1illlfCkinl n.kUnk j .. -
1011 Ol:: lJ m~Ii.r.:lelrf'tis, h<>9JI / 9!H:1-
~ ",:1 ol mUllkót _ lJ kdel-europ<t i 
o r$.:éigok k&ill elsó !:cb." - vdUo/ -
1In1lW: i, ... zllellilk el. A . ""d kl. 
dili ird.kl6diJt Jde~lf' o J-I."fkfl
~k s .. lvk,i$Q,"dl jót!Q1 I,a pl/Qbb szd. 

A s=tt~:i" "flIJ kb. /0 ..... 11lI'I. 
IIni/dri .. , Iwtalból dlló bi.:ollsdp vo: · 
~:fe. am.C!lv jGnuórról ke:::due he li 
Nrnd.s::'e.eulcwll!l &.r:rill, hOl1ll mrg
lIilOUO o kiiIÖllb6..."Ó f .. ""dllket, le/· 
adlJtok.cl. A jó hongu/nrü iIli,eke" 
il. trd s:ó/ó borcilsdgok klil6dlek a 
mawor liIludak 1."&611. amelvek 
sokbon ",gil.ullk munkaIIkat. 

A suroe.:is o~ldllrls:il KaL'Cc
killll dr. Fa,ka! Katalin IiJ KOvOl S 
LeI.~ le t'éil/lJl r" magára. aJdk egv_ 
M'n o k is lIifs=dmli féi.sasdg (Ff'lh6s 
Kappanv. Godo Vera. Ince Kalalin. 
KatlCcki Zol lan. Pal/l Csilla. PG~IOT 
DOlrid. Tó rh 8014.:1, TÓlh Benctr, 
Viktor Mdrhl Irln) ~irulakjalllÓ is 
tlllilfak. 

GIII 

" 

.ror kerilit. Többek kő:öll lIe:l/ló,áOI 
la(1S1ii eó/a$.."Tollók f'a,k"CIs Emőd 
Itgyl!:lemisra l , a.;: erde/", CSQparl lao
jál. nlllovur rlÍs:r(lJ ped ig Cupezl 
Z$Ó/ló l. 

A..: dső hil programját ÜflIJ un
t'e:lÜk, hOl1V a ris::ttleook mepis
m.rkedheuen.k o mal11l"r k U/lura 
eipGiCIII, ris:bell el6adómiítlb:ek 
(Pullórinci Cl lera;:enek.c r, f'arug6 
Loura inekmúvc!s: is a.;: Oj SfillU 
net',. nipi e!11riiUesj meghivO.s:6oo/ 
ris=ben kreolill p"""ramok (fa/Clra~ 
gá,. ból'dis=miiveSJia. ntpldnclanu
laJ, . p?lIfomim. &::ötli$' londs) meg
larlataUG1. 1!Qlaminl k&& kirándtl
lósokkal (l'lrtess:ó/ló .. e. o Cseke 
pa rkba , Q Bakonvba. a majki reme_ 
tesipbe ls Q Ba/ala nho::) . 

A s:ó rako.:óI melle" nogl/ ~/en-
fó,á"el kaplak a Cla part 'l1IIiini ta r . 
tO:cl.sd1 '!'ÓIitó is ehnillriló kő:ds 
óhitatok. ima dscipok. 

A hil bp/ ffj.::ó ueménl/e volt a 
"idam je/enetekkel larkilOU bucnl. 
eSI. va/ttm inl Q;: a::1 klil'e fó, tdbo,11I= 
körüli kli:ös Imeidko..:áJ. 

A;: edd igi hal1llOmGn~kClr klitlefne 
lIIeprende:lilnk el1ll $.. .. nlán .,gyhel., 
l!Írdr. omell/,e a:: első hllen ris.;:t
rcoo kb. O ló nClfllJ többs""'e eljOtt. 
A:: Iiti, ónV kitllilos~tG,ában tt:: a cil 
I'",,:t~elr ~nn(jnkef, hOl11/ Map"",r_ 
o n:aa . ketlf'sbé nlipuenl, de Irtikes 
kll/tu rall, httgl/OmeinJlOkka/ rllndd. 
kt::ó tájait mutClssuk bit. 

Turdnk első ál/omóm Hollókó L'OII. 
Nagy lels=isf arafIak o la/llc,ka lllii
eml~k hó;:.ol, a t'éir ll. a magát/al TG
pado le,mis::t li kMnve.:el. 

Urunkal IQ/I/loh'" ./julottunk 
El?Cr~. A ktfllClpa, ""gri tortó:rkodó_ 
sunk során a/kalmunk nv/If a l'<iro. 
le"nebb tlirtinelm/ ff mlikhell/Ci nek 
megleklntisi,t. 

TQkojr e/haoVIlO a.;: Iit /ranVI O 
kocso,di unirlirilU lemplom jeli ~t. 
luk. Innen a:: atlCln i lelkiu:lIlI. 
.Vvif,a V Lenenline/ e!11riiH indul
lunk \/éisaro,naminVba.. Nommllbo 
irke:Dt' f'II!IMs S:aboll:, is a:: allani 
iJJlisdpi cSOJ)QrlosuIÓ$ ioen Idkue" 
l?f1"d lak M'nnilnkel. A nominviek 
IIOIlt'/mf'ullplÍt dIcuri a:: is. hOIl1l 
nem le/edkeztek m.C!p a teir$Q,ópun
kal kö.lz6nt6 ilnnepi Idiralról um. 
amelV napl/ ff'fs;:e$l válIolt ki. 011_ 
lilÜnk ~nnepil!l"!,i,,il eme/Ie. ha pv 
a hdl/lek It:pHltgilnket kirtek a:: 
O., bdn Ba/d:s-emlekO,J'::lop Idólfita. 
soban. Rendkluil/ rneot is;:telónek 
tre:lÜk. hOl11/ hil>Gla/OI ,iL"tuew i 
lehettiink "nIUIk " bens6.rige& .. n
lI,;!psean!k. ame/uen - c:.sopOrtu!lk 
ket lelke~e. Brian Cockrolr (Ano /io) 
ls Ko t'\ics lsrtlÓn (Erdill/J ó/dá.M ki-
31ÍrellÍbe'II - a..:: emll!koclOpOt Itl 
s=-mlelfik. 

K.llemu kikQpc,rolódeist Jelenle It . 
hOI1ll Q Balaton is a Bod""" utón a 
Tis;:o oiziben ls meglll.Órtó.::hattUllk. 

Vlu:a/e/i j6cet BudapeUre. ütba 
ejtelIül." a !aka.si templomol, ame/I/
nt~_ kO:l/fI,!' mennue:ete rolamenv
n",unket amu/alba ejteu. Bu.l:u". 
kat Ü"I/ ininl/itottuk, h09ll Q Horto . 
bd9llOn "1111 r6trid puutonL."iSf'e i, 
sorl keril&iink. 

_ M4.rnop Budapesten meatekintf'l 
tuk a S::ichinlli KcJn l/utei r l.:-ii/ön /._ 
pIIS . klallilchclr Meir l/CÍ.S COfl~in.dlból. 
ma.i!' a ~ull.llkan"",rba . Vi."'orádra 
le'!unk ktrdndulósr, A L"Órlcilogatcis 
.. ,a n S=-enUndre ór:eil'O.'léibon ,Iltól
lunk. 

Bcir " turQ hiralalamn oU,",CtlU 
J-.in l'ipet irt. tl:ibben r iS::1 vehet
liink con a Na"V 'pncic Ulcci ut.n
lis::teletttn. Qmell/ltl a ho.;:Ónkbo i r_ 
ke::ett IARF deleodció lis: te/erirr 
rende:lek.. 

~-e/eJlhll~t/ffn i/milll/ !>Qlt sza_ 
mlln""'a a IlIIo/ilred i III miskolc_ 
lapa/cal kirdndu/ds. amelvel." keretll_ 
M'n a.;: Anna·bar/allgal ,I, o mbkalc_ 
ta pa/ett i bo,lanolil rd6 r IcitopaUuk 
m .. p. 

A nl.u.:oJel.:isekból arra kóvlttke=-
leth"lÜnk. 1IOS1II' a.;: idd kon/erenN 
megrende:::isipel barátaink mtg 001-
lak elllp."d uc, i, 1l1mbtl/ltkbltn pa;:_ 
dogon IlJOO::lak. 

•• UNITAalU8 ELET 

A lú ra Tokajbon 10lVlalódan ahai 
f~1I etll!::6. ttlra alka/mdua/ m~pc_ 
doll'llluuk o Badrog eide" t:i:rinek 
/I!:nl/iíg4,:6 rermlls=etl s=ip.igllf is 
mepkórro /llnnuk a vi/dOllfnl tOkaji 
bot'oknl, 

• Am.nnv/ben rikeriilt emlike::.,.,. 
.e lenniink 1990 nl/ll..at Ils ho;:;:6jd
".Inunk a.;: unitárius , IoUl lak 1rli:1I 
kalX'solCl tok lot'éibbi nobItisihc. ló
rado.:cisullk nem oolf hldbacoló. 

• 



Politizáló híveink tatórikus, centrális hatalom és bár
mUyen egyéb elnyom,h ellen. 

A liberalizmus IZ én fOlllmalm 
nerln!, lehe~g IZ egyénnek, holY 
személye. szabadSlIlIAnak blt.101 tu_ 
datában él érzetében, bármilyen el
képzeLésé t tökéletesen megv.IÓI!t_ 
hassa. Jelenti tovAbbA az indlvidum 
szabad éli leljes londolatI me&nYU_ 
vanulWnak al. eszközei. Egy olyan 
k~egel, légkört, l.irsad.lml kÖZérze
tet, melYben, a lehet6ség szerint leg
kedvezőbb feltételek IO(lll/o-ban a bA
tor válLalkol.Ó embert támoptJAk; 
ahol a t6kének igazi sulya, értéke 
van, II befektetések remény szerint 
gyümölcsöz6ek lehetnek, mert a piac 
önálló szférája a társadalomnak, s 
lehet6ségel nem csak ga:r.daságllag 
korlátlanok. Az ember s:r.abadsálér_ 
zetét nem tompltla semmilyen fe
lü\ r61 kényszerllelt állami Ideoló&ta. 
Egy szabadelvG demokratikus é.llam
ban nem fe]tétlenUI esak 1"1: eaztsz
tencláll, érvényesUlés jelenthet gaz
daságpolitikai sulyt, er6t, éJ u ap
parátus sem jár el!.Yiltt béTtftó bű
rokrách\vll. Ahol a gondolkod6 szel
lemet éppugy é. éppannyl.a ellsme· 
rik és megbecsUlIk, mint a dolgos 
kezeket, ahol ezek kiegyensulyozott 
együltélése és kölcsönhatáu. tartja 
mot.gásban, feJI6dhben az Allam 
muködését. Egy Ilyen onÚllban a 
társadalom minden egyes tagla nyu· 
godtan és 6sl.ln tén fe]e16s.séget vAl
la]hat embertársaiért, sót nzel a fe
lel6sséuel köleleWen éli mégsem 
kényelmetlenül, kényszerből tartozni 
is kell egymásnak. Józan éssul fel
mérve, biztosra vehetjUk, holD' lta
bad j61éti társadalom a XX. Jzwd 
végén, csak ezen az uton valósulhat 
meg. 

hlhós Szabolcs: MDF 

"Nem tudjli tok, hogy ls ten 
temploma vagytok. és bten 
Lelke lakik bennetek" 

I.Kor.3.IG. 

Egyseg es különbözóseg 

t6!1ágl \"álantA.50k er edményébt'n ls 
lemérhe t6. S~er\'ezelelnk III kereu
tény közéleU$ég alapjAn állnak. Kö-
7.ltIIen vállalt érlékUnk maradt a 
mérsékelt Ilberall7.mu$ és a népi ér. 
tékek ó.-~é&ének eHogadása. vala· 
m int I$len azent lelkében vetett hit, 
amely ott munkálkodik minden vl
láguJiló er6tesx!ttl:sben é5 lörek\'és-

"'o. o .... .. .. ".~: 
MI a ~~~~ ':~ ... : 

"::~~'~k~'" a örökös, lsten 
nek al. eredménye. 

ember. 
"luzaAlllta

Isten-

Valljuk, hOi)' kerenténynek lenni 
azt jelenti. hogy hatni kell a k~
életre s minden téren a Jézusi .ze.
retetrŐI, toleraneláról kelt tanubl-
1.onyságol tennUnk. 

A pioníl"(lk koekázatával vAliaituk 
a1: Itteni közélet megÍl.JltAaAt, hir
detvén. hogy még több demokráelá
val lehet az emberek bajait meg
gyógyítanI. 

A további küzdelemben ez az 
e&)'etlen remény Unk, hisz a demok
ratikus életmódban vetett hitünk n 
emberi természetOnkben gyökered
zik. Az emberiség szellemi egysége 
ezen a hiten alapszik. 

A beregi unitárius 5ZÖt\'Anyt még 
az 1970-es évek vé,én III meg\lJhodi!.s 
\'áIY8 hívta életre VWrO$namény
ban. IlY máf több m.int elP' évUze
des múUra tekinthet{jnk vinu. Sa· 
játos módon ml már III 70-es évek 
közepén ráéreziünk a lelki h szel
lemi válságra. Mozgalmunk unltá· 
rius szeUemG inspiráe\óval bonta~o
zott kl. Tisztán iAttuk, hogy a mll~
denoldalu önmeg>'alósiW hóbortja 
helyett az igazi szolgAlat megtalálA
sa a testi_lelki egyensuly megterem
té.se a legfontosabb. Meg kellett ta
lálnunk saját identItAlItudatunkat. A 
m i hitünk alapja az ember erkISIes! 
erejében, a jóra való képességben 
\"aló hit, és az elhlvatottsAg tudata. 
titetetI bennünket a legnemesebb 
,'ágyiink és \"onzalmaink isteni vol
tában vetett hit, a folytonos tökéle
tesedés Igézete, s hit Jé~us Krisztus
ban, mmt lsten erkölcsI tökCllelessé
gének kiJelent61ében:;"";d~ 

Az a belső ~ . 
mindannyiunkat, 
lsten munkatársa. 
lülr61 

m",' ;h,i~' O."" kor ~ . 

Jézus hagyatéka. az apostolOk, 
át próféták mindent befogadó emberi 

egységét munkáló demokrácia kl
bontakoztatba a ei!1. Oj világrend 
formálódik körülöttünk. A lélek és 
a szellem gy6ze1me feltartóztathatat
lan. tppen e:r.ért hirde t j Ilk, hogy al. 
ember be1UIr61 váljon mássá! Igy 
hatunk majd a társadalmi váltoú
sokra is. Mi nemzeti demokrata 
szellemben fogalmauuk meg sajátos 
areulatunkat. 

gondolkodásmódra volt 

a nagy fordulat, 
láttuk, hogy Itt 
OnklfeJezésUnk 
a kOú]et po-

Aradi Péte r: FIDESZ 

Szabade lvű ke resd én,seg 
libe róli s gondolatok 

Gyakran éri a Fiatal Demokraták 
Szövetségét az a vád, hogy program
jából pollUkal koncepc:lójából kife
leJ t; '- rnitöbb, tudatosan felejti ld 
az egyh6za.kkal kapc:solatos kérdéSe
ket. Azt II állitják, hogy a valláso
kat (Magyarors:r.ágon Bpe<:lál lllln és 
egyben sajná]alosan, "a fő államval
lást" ) sajAI05, radikálla politikai 
szempontjai alapján, nem tartja ha
ladó, vllAgmozga\.ó Ideológiának. 
Magyarországon manapság a ha
talmat mOl.llat6 kerC$zlény (kato
likus) _ nem-uU _ "demokratikus" 
uellemllég _ éppen ezért \évesen, 
a FIDESZ fellépélét ilyen kérdések
ben durvának, rad ikálilnak, egyhA:r.-

0'0' és vallásellenesnek tartja. Pedig 
mindössze urra lenne Bz(lk$ég, hOlY 
pontosan tisztában legyenek a SUl
badelvu$éll. mint pollllkal Irányvo
nal fogalméval és é rtékelvel. A li
beralizmus, a liberAlis demokrácia 
messze nem feltétlen engedékenyIé
Ile t, s Igy erklllcsl_tárlUldaLml és po
litikai anarchlát jelent. ez sokkaL 
több, mint kitartó kUzdeLem a dLk-

Mindenképpen me, kel! azonban 
jegyeznem azt, hogy egy llberé.lIs 
demokráciában ls vannak erkölcsi, 
politikai korlátok, s Itt természete
sen a k irh'6 él veszélyes azéls6se-
gekre gondolok (azéls6baloldaH 
kommunista megnyilvánulások, fa
sizmus rasszizmus, an ti5zemlt1:unu5, 
bármilYen di5Zkrlmináció ele.), me
lyek ellen egy etikus, józ.anul mér-
lege16 polgári társadalomnak klmé
letlenUI kell fellépnie. 

Mlndeuk ismeretében vé,re rá
térhetUnk a va llás, a va!]é.sos ember 
és a uabadelvG, demokratlkuJ gon
dolkodás viszonyára. Talán mAr seJt
het jUk ls az ÖlJlzefUggést, hiszen u 
könnyen belátható, hogy ezek az 
alapelVek egyetlen Igaz, 6st.lnle h!v6 
embemek sincsenek ellenére. 56t a 
tudatos, ÖI'Itudatos polgár kötelessé
gének II érz!, hOgy beleszóljon sorsa 
Irányításába, hogy aktívan ré.zt vál
lalJon n közösség életét érinte; kér
dések me,oldásában, mert ezek sa
Ját dll.lnak eléréséhez. hitének ak
tiv megvalósltAsához ls közelebb vi
szik. A politika alanyi loga a ló po,I,: 
gámak a liberalizmus pedLIC, me..,. 
ennek ieghumánusabb. le,emberkÖZ
pontubb lelltorelánsabb és legke
resztt\nyibb Iránya, klltelessé,e az 

I \Iás05 embemek. A va llások 
::a!laVp~et6nek tartják az él:;!1ez 
való Jogot, de ez nem ee 1)1 v, 
lől Unk tuggetlcn JOl, hanem ha~s 
eszköz, h itte] tell, mélY melUY • 

UNITAa lUS ilLET II 



dé$, m~ly n,'rll sarkII lI mlndlln'lylun
kllt. hogy &z!ntén, komolylln ve
gyllnk relU!t a demokrécla megval6-
sftá!iában ell)' IiUlbad demokratiku. 
haza telépltéWben, amely hitIInk 
S7iomérll II mélló, blztondgo$ és 
ny\lgodt ker~tet blUOIILthat. 

Itésom akt\lalit4tét az IIdJa, hogy 
közeleg karéctOny IInnepe. tpp ezért 
mOllt azt ueretném bemutatni, holl)' 
nekem mint teológ... hallgatónak, 
és egy'ben a VIII . kerllleli Onkor
mányzat FIDESZ képviselőjének, 
akInek életében legfontosabb a:r; egy 
Islen I,az hlle, él emellett 1000nve
délye a politika, vajon mit ls jelent 
ez az ünnep. 

A néuiretl Jé:r;\lsnak és IIZ li 1U!e1-
lemlségének születése, boldogllilggal 
é$ örömmei tölti el szlvOn ket, Lelki
IsmeretUnk feléle<!, IdegrendsOU!rOnk 
intenz;,'en :r.akatol egy érzelmi hatáll 
alatt. A karácsony él~ttanl hatAsal 
nem igazán c6tolhatók, hlsOU!n ne-

rlntern ezért \'an az ls, hORY az 
atebték, mint a szeretet és toleran
cia Unnepe ünneplik II karécsonyt. 
és a nem keresztények is gyakran 
megtartják, P\lsztán érzelmi Indo
kokból kifolyólag. 

Jól IMszik, hogya karécsony teh't 
eKJ' h\lmán\l., toleráns, 19azségol, 
egyaz{wal demokratikus ünnep. oe a 
karácsony Uyen nagyszerű, több sl
kon történő megéléséhez magunk
nak is aktív szabadon gondolkodók
nak kell lennünk. S mindez azért, 
hogy ~térel.he$SlIk Jél:us valódi szel
lemlségét. 

Kérem Onöket, hogy a jé:r;usl gon
dolatkörhliz hiven, keljenek fel és 
Induljanak, hogy mielőbb egyiln 
képvlselhessúk a kereszténység egye
teme!!, Igaz hitvallását, az élethez 
való feltétlen emberi jogot , mert az 
aktív cselekvő ember sorsa jóra for_ 
dul. és sosem csügged el, mert hite 
szerint meg togja találni II názáreti 
Jé7.U5 útját. 

Egy idös orvos emlék~eibiil 

Or. lörincl Akos 
Or. Urincz Ákos, duná ntú li 8&6r

ványunk ma 11I lelkes tacja, eJYhbl 
l'U.aIl'CS05, ne1les or1los ebbcll ar. 6".
ben «!UöUe be 84. életév61. 

Ebb61 .... a lkalamból kedves Inter
jü Jelent ml!l: vele a Zalai Ma,adn 
I ",. jún. U-I ,u.m'b.n Nemeez 
Ferenc tollábó l. Jh aUbblakban eb
bl'il • clkkbl'illder.liDk r~eteket ; 

''Szerették é. ragankodtak how 
betegeI. Ismertem embert. aki halá
los ágyán, utolsó reménykénl hlvta 
az akkor már hatodik Ikszen is jóval 
túllev6, tapasttalt orvoat. Pedig "egy
szerü" falIUI meet univ., a:zaz IiIta
lánOlI orvos volt. Mi vol t a varflzsa? 
Talán az, hogy mlnd~nklhez volt vi
gasztaló szava, nem volt olyan em
ber, akit bar t'ltságtalan\ll fOgadott 
volna rendelőjében, a laUsán _ 
mert a beteg előlt m[ndlg nyitva 
volt otthonának a jtaja, ő mindIg 
"ügyeletes" volt -, vagy éppen az 
\ltcán Jártában·keltében. Dr. L(lrincz 
Akosról van szó, aki ma egyedill él 
a nagykanizsai Rózsa utcai bérházi 
barátságos lakásában. t. 84 eszten_ 
dősen, még most scm utasit ja el a 
hotzá forduló beteg ember t. Régi 15_ 
mer6sként osztja meg velem em[é _ 
kelt. Kettesben benélgetilnk. 

Babonall" & nectnyllE, 

- FIalaI kezdő orvos voltam, am[
kor a ILspel olaJmezl.i falvalban a 
gyógyltás azolgllJatába 'Iltam _ 
ke~1 a U.volL múlt Idézetét. _ HI
v~talosan tizenhárom lakott terület, 
kÖZst\,ek é. tanYák lakóinak gy6gyl_ 
~s'ért voltam felelős. Aztán még 
Ide kell &Z.ámltanom azokat a falva
kat, amelyek. uomsúddgban vol 
tak, I ÖTeged6 kollé,'lmat gyakran 
kellett helyette.lten!. 

It UNITA.RIUS f:LeT 

- HODyan járta II vidéket? 
- Mondanom sem kellene talftn, 

hogy akkoriban nem gépkocsival. 
OUalan \Itakon siettem a beteghez 
egyszer Ilyen. máskor olyan jArmú
alkalmatossággal vagy éppen gyalo
gosan. Oda, ahová a ment6szolgálat 
képtelen volt eljutn i. Én mentem, 
mert otl is emberek éltek, mégpedig 
gyakran pr[mitfv, nyomorúságos kö
rUlmények közölt, de éltek és élni 
akartak. Különböző, akkor gyógyit
hatatlan betegségek irtották :roral
kat. A rostáló idő kíméletlen volt ... 

- Ez mdr za lai tapa.utalat? 
- l.eginkább. Hiszen Budapestről 

több évi k6rházl gyakorlattal rendel
kez.6 orvoskén t kerültem C:öcseJbe: 
ahol szembe találtam magamat az 
or\'osi hlvalás egész terilletével. 
Csakúgy, mint a tudatlansággal és a 
nyomorúsággal, amI babonisztlkus
ságra kényszerltette az embereket. 
Megáll az " ütli" az emberben, ha 
vissuagondolok azokra at Időkre. 
Ll~pén találkoztam a rendellimben 
egy hetvenéves beteg ass7.onnyal, aki 
e lpanaszolta, hOgy életében cipő még 
nem volt II lábán. még a z esküvő
jére ls mezitláb volt kénytelen el
menni. Az akkori szegénységet esak 
ezzel az egy esettel akarom példáznl, 
bár felhozhatnék számosa!. 

- Volt OyóOlIszer? 
- Legköze[ebb NagykanizsAn vagy 

Letenyén lehetett hozz.ájutnl, amit a 
betegek közlekedés hiányában nehe
n n tudtak megközelitenI. MI vol
t\lnk a gyógyszerélU!ek is, egy-egy 
"ingli.zó" ember kiváltotta a recep
tet, amit auán kiosztoll\lnk. Voltak 
körorvosok, akik ezt úgy oldották 
meg. hogy lovaskocsival utuva egy 
faZék teát v ittek magukkal, abból 
adtak a betegnek egy-két decire va
lót, beletéve a megítélésük nerint 
szilksége!! fájdalomesiUapltót . Rop
pant prLmiUv kur\lzslás volt ez, nem 
más. 

A kort v,nalnl kell 

- Sok.a l budIt a ullW ~król , 
pedI" dItaidno. on Kukinl rnd. ~_ 
dle/nábon b olll>ono. 1101t. 

- AmIkor már volt autóm, abban 
mindig két orvo,l táskát vittem, 
holn' minden s.zilkléges mCin.er él 
orvosllilg elférjen azokban. Ha a 
stUkség ú.gy hozta, ropt ls húztam. 
Még az út sz.éUm, az a\ltó lökhárltó_ 
Jéra illtetve a réjdalmal!Ó1 kínlódó 
embert. Vagy a kaszálóét a réten. 
Aztán e lkértem akasuiját. megfen_ 
tem és v'gtam a rendel a paclen_ 
sem legnagyobb csodálkotáallra. HI
szen pa .. asztgyerekként szillettem 
Erdélyben. 

- Mo.t m iv"" lölli napjait? 
- Már 84 éve~n elmondhatom 

magamról, hogy elmúlt az élet te
remtő ereje. SzubjekUv oldalról te
kintve koromat, j61 tudom , hogy sze_ 
relmes bonviván, regény hős nem [e

:roha többé. tletem szinpadán 
. és vége van a 

ezt a7. em_ 
akarva 

Dr. KOZMA TAMAS 

EOyhdzköui"elnk éltlibell öröm
mel taJX!utaljuk, hogy ri"í-új arcok, 
.zemélllek lirnek vis,za i.mit. Töb
btm vannak, akik lICllamllror aktiv 
eUllhdzi ildet Iltek, s azutáll a sors, 
II körülmillllek, II uondok , neUe" 
cS41ódások li"" hozták, hOW dlml
rad/ak ebből a körből. 

Ot évv"" ezd6u í. na"" .:ereld
le! fOjjlGdtuk ttlnza Török Tamd.s 
a/iál, aki neuu Iró, i •. rádiórendezö, 
, azóta ls cJeleku6 riue,e e""há
zunk ,zel/eml ilet inek. 

Uuuanilyell uereteltel klnz6ntjük 
dr. Kozma Tamá, alldt b, aki a tu
domálll/Ok doktora, , a kllze!múltboll 
neveztik kl el Z Oklatá~kula ló lntizet 
/őluaz"atójává. 

Talán olva~óink k(lriil többtn. em
lékez'ltk arra, ho"y Kozma Tamá~ 
/951-/961 közöU teológiai tanulmá
nuokat /ol"laIOIl a budapesti Evan
"éllkus Teoló"lón, mint vendi"hall
pató, meljd az 1961-1962-es al<;adi
mlal ivel kQlozwárl teoló"iánkon 
véuezte. Majd tanári dlp/orndt szer
zeit. vidikre kerlllt tanitani, új5<i,,
Ir6 leH. , kisllbb a KlIznevelés c.lap 
euulk szerkesztÓje. ~'lI kutatási terü
lete II neveMstudQmánu, ntveli. IZO
doMUki. 

FólUtl~QOtól állál(!: mellett, ettől a 
Illnévtó/ vallá. SZOciológiát tanit a;;: 
Eoon"illkul TeOló"lal Ak.ad"mlón. 

Kozma Tamá. dmzete. e"uetemi 
tanár a IZf.'Utdi eUllttemen. 

Reméljilk, hOUY etó'llhk\lnk lelki 
i, uellf.'mi életiben l, kamatoztatni 
louja na"lI tudását, is uile. iótQ
k6ra, IIkráll, gondolkodású el1llini· 
,iuit. 

- nl-
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Nyilt levél 

Kedves ,.S;ór.oá,,)"tag At:yánkfia"! 
KI$QOOöm, hOlY mtJ:tiJ;E;t~te alt 

nirarius Ele: ~rt;eul~~t le'-e
hh"ll:l. amelsel n~em adtak ide nl('j;.· 
nilasml.bra. Eni-«l}e mq. 1'101)' 
ideDtk le,"el~b6l. met" a ''''Iuz.· 
adUra kk:uetett. "S:i~.tkf'lfjc· ... k 
.lolllUa; II.: 'S'lo:' i6 'l'ItdOI:l\lU'''' c. 
folll6irct !t, s::;.I.lNibca (j~l :'OJ 
Bf'ru!o KdJDO-Jl-.t : 'A: Ur CI=: bibl · 
Ieri. . co álld. - lilne· 
=:<i!~".t('1 Ilo Ilkilll/'<lS Uas('n!· 

""totl lll"i,1i: iij,l.;ct-· 
""UÓt umuuri· 
I .. <i!lIa .. ~ 

talémik ma .... dtak .• hitbl!'lI k~· 
koi,e haubt nem g:. .. korolt.k. \ fl· 
sznni :II ~Iom m~is a k6IMsr", 
" ..... ,., XVIII. b X IX. ~udban su· 
mos f'eCormilUl lelkw , .. UO\! u n i· 
larlus eh·i!'Itet. Több reg,~\mll'6l. SÓI 
a lelk" e 'gb61 \ .. ló elmm:dllisrol 
tu.dunk. !\I~ irta $I!'l"Ikl. ~ • • 
rdormátu~ tC:!'hh unitirium leu 
\'Olna. 

:s.. Mag:. .. r unitádus gondolkodók 
RJha nem mtcnekillle.k LenQ~lor
sa."<\.gba. \'l\JO' II.mn kl!'.l'UlIUl NSUilll 
tele.. .",mlkor nl!'klk kellell ''0Ina me-
netUln!, lll: ottaniak mAr réa;; ~. 
5<emmi5U1ttck (liiIKl). &Ilenben Io!'~·e. 
lek. • (eni ifi é,' utin \ .. lóban ml!'
nH:ü1tek HoUandiiba CErdel.ybl!' i&) . 
b n&)O' ban hNdjirultaJ: II. kés6bbi 
:mgol ~ amulkai unit:.iriussig létre
j/5ltéhtJ:. 

4. Te\'~s a:r. a mePlIaplli~. hOl)' 
tu unitárlw hin.,,,, letWma li X\l l. 

A GYEIL'lEK K .. 4..IL-\CSO.sTPA 

OSSEI'tLYT ebtlea .. é~beD, 19M. 

dClULlba 16·in, ~p d ... S ora· 
kor tartJlIk aJ: IInll.irillS &Jt:iwdl:dI: 

i!:I!imm a ... • .. ., Ipir lllral NL6U 

u~mplomQnkban. 

l"JO' n~ 
léTU!I"m 
m"net6t ir. 
folthaulfS'l 
unaIon 
ttlnl aJ: 
amil I 

is. ,sUudban. annak v4en aoIIllpant ----------------

~-

I. :-Oem s:::abad egytcnlWj,i jelel 
tenni u antilrinitarlun\l$ 6 aJ: uni· 
tarlunUli k()U.. Al. .ntitrinit1i.rlus 
m(nplam • renasz&ns.:r. , .. \lamm,,· 
ból fak:ld6. fól~ ~panyol es olasz: 
gyökerekb6l liplillkom nellemi 
iral'll'Ut \'olt. ~ekb61 BIROdnlta köz· 
\ ·ctitésé,"lI:1. aJ: egyik, Sun'et Mih:Uy 
anlitrinitBriDnusa e)jutotl KolOM' 
\'itTa. megnyerle Dio"ld Ferenr-et é:s 
ellndllolta teológiai r"jlődhet. ~t 
~~kez.ett t is:z:thni ~Iete ,-q-eig és 
ennek lI!'tI mirtirja. AJ: unitárius 
, .. Ub \'iROnt, a:r. • hitrends:z:er 
amel,)'et Da\'id Ferenc & kÖZ\·tlle~ 
munk.tarsaJ II magból klérleltek lu 
"alóban hat,?1I Oa,'ld Ferenc inn. 
dol~odás(u~ es hitén ki' fÜl f'lIuS!us 
Socmus lS. Johan SOmmu is. 
Jakobus Psleologu$ is.. dl!' meg $Okan 
misok : nl!'m bl!'sdl",~ a rnagyII.l"Qk. 
ról. mint Basmu~ Iltdn. Egri 
t.ukics. BoPthy Fuaku Miklós. 
Vilas:z:uty G~·~'. KarAdt Pil Itb.. 
110' • SZl!'n:ó I!'~"Oldahl fornisldbese 
felre\'~etód \"ilt. 

\'Oln. ml'g. P;\xid bDrtiSnbeU.rw 
utin tartott el$6 ninalon. mlnt~' 
400 eltrhi1kÓ n ';'t;: kep\"jMUelle ma-
gil. :\1: apadIis ket hullamban tÖf'
ténl.. A reformitl,lS !~~t'-Imt:k ide
jen ';'5 • Habsbull; elnyom!.! alatt. 
A ref=itus fej~elmek uiO'ann\ 
Bili ellWl"dormiciós móduerl alk.l
ma'tak 81 unilariusuk ellen. mini li 

katolikusok li reformitusok ellen a 
Habsburg uralom Illall. N'I",-uele$o!n 
ilii unitárius Haromuek:et kh'ettek 
BiI unitárius püspök joghalódg-a alól. 
b ""farmatus ala h~-C1tO:. Egyes 
e.~peresi kerulete\..-nek re!onmi.tussa 
v:Uid.ról II. RákiM::U GyÖflO- id~~ 
ben érlt'$ilIiink. Kb. elek lennmek • 
vitathat6 pontok. biir al l\IelÓ dkk 
nl'.ffi uaktanulmAny, ~. kimondot
lan al. On le\'elere \ ';\II\=h'. for
dultnm a l1yiln\no.«sR)t elé 11lqnllll· 
pll,haimmal. kifeje:n'''· tlS1uelc leolel. 
a " itaparIntr lnint es eU5mer'\'e ér· 
lékel a m&)O"llr l/j,rh~nettud()maT\)' · 
bo". 

Sri" Jinos 

Dunántúli hírek 

2. Semmi }l!'.1I!' ninca annsk. ho . 
at. unltárlu$Ok ~I!'I"ell!'lt4!k 11.1. ilnn~ 
p"ket el Slcntse&I!'ht, a Biblia ihle-
tellH:l!."'t es a lelek halhata l lans.ágát 
Amikor a fIlolQC\lM'lk ker.dtek I!'I ku: 
latnl ~J: I!'CyhhtGrtenetl probl"'m4. 
k.t, mint l!'S:z:met&'t",nell kel'déseket, 
nalP' \'1!'Ué1y l<"pen fel niluk. Ok a 
jelen.~eket '"!l.SIl.'ltik. dl!' .1:Okn.k 
hatWt nl!'m. FI!'lbukkanhatOI! nam. 
talan 611et es ,ondolai ar; "'C' I!'S I!'m. 
~k fo!'jébf,n . dl!' uek Iqrl!'ijl!'bb ,'1+ 

Ked,·(!S alkalom \'011 ll~ Imidto· 
zásra a győri I~tenliulclel 1990. ok· 
tótK--f" l .. ..e:n Vegl'Oe lehelWg nyílt 
arra. hOl)' 6suejö\'t'telünket m~hir
dM.!iül!: UJ~&ban ls. til' é"Ih:edek 
Ó':I Győrben él6. ~ eddig nem JI!'
lentkculI hi,~ink 's clj6l1ek. nem 
brn+'h'll! \\jonnan all('lepillt 1e<1\-e.. 
relnkr6\. Gyemlekekkel eJO'illt mini· 
~. ..O-t!1l ' ·ollak. kG:r.tilk tOb1)en 
mAs \'all6.sú é.rdekl6dOk hl, IIklk IIJ: 
újsA!:.hlrr", Jöttek tI. 

hlcn s~gitségé\',,1 S%"k~;drdon ,"Olt 
i$ l('nli"lel('1 ~ kere.U,I",16 aJ: ('\'"Iln· 
gé.llkU$ lemplomban 1990. no, embf,r 
\1 .1:1'1. Klh:neretetben '116.. ('Q·kuti 
ma/ll'arWII gt)n.dnokunk. G'~r 
JÓJ.Só>f dédunokiJit k('~I('lt'" a 
"~-.gyné.nl-. Slenl·""n".1 Ilona II!'I· 
kes..,6., 11.11 Ist"ntiS:Z:I"I('lel Vizsolyi 

TOROK TA~1AS : A vértanu 

co rej;etu'enek • .$Uf'Z:Ó iltal i ldol· 
glUOU radió\'i.lU)Zalit hallp.thaltuk 
okt. :!3-an e5te 19 ónal ke:r.delttl • 
KOSSUTH "dón. ,., rq:~' s:r.erep. 
161t ne,'e$ uine~ hangja adta 
\'i~. A darab m.a.p a XVI II. sd~ 
EIId első ftcl!nek tragiti:us t6rltnele. 
ból kirllJ;"Sdoll ~ mtsterien m~o-
plmamtt epi:Wdja. A Radio es; T~ 
le \'iuo Ojsag 41 szimaban ·15 ., 
.liiris.Q;1 riportt>t k&1ít6 dkkinel: 
SZO~IBATOS &..\lBERB.o\.RATOK ci· 
m"" adta. 

"AJ: "rdél\' j uombatosokról a. els6 
I'tgell."t Remtny Zsipnond Irta 
Rajongók tlmmel. a. • Kem~. 
llkine.k tletel Török T'ltmlU ma· 
sik ini,~ban I'fla fel a 
01\"1150 el~ ldeJ:iln~ II 
t . R=\kóc:z:i G}'~' hadra 
ellen. s • \-e1ilti: eddig 
:s:rombalos fo!'l",kuelet .s 
'ttralllkjiit, 
snmolni. Pk1! 
I.Orlén('Jtm. dl!' 
nil''Iln.\ .... 
,""irtanú 

A nqy 19M. éd okI.. 23·ra emle. 
kU"o!'. 6n'ef\dtünt annak. i'tOI:Y fi· 
Iyelmünkel U""" aJ: I!'dtén II. r;:ouuth 
nidiót hallpl'''. ~ '!-.mJs SJ.II. 

,-.1 !i!llek: "mléku"l~ 
. ·UOIQ Ji 171' 
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Unitárius témájú könyvek idegen nyelven 
Az \lIlItéri u l UirJ)'u. matYar nyel. 

,"Il 5U'pl rodalom elO'jk &yŐI\I)'szeme 
Jókai Mór : EIY az lsten dmG ~Ie· 5. 

K iadó: C~n Publish .... 
Londol'l 1901. 
Cim: ":'lanasseh" 
}'ord.: T. }', Biek nell 
Kiadó : Walter Sn>tt P ubl. ~. k Kültóldr61 m~a: ma ls érdeklődne 

fenti mil Id~en nyelvll fordÍlÁSIII ~S 
kladé .... ! Iránt. 

Kiresükre alanl felsorolunk nehá· 
nyal ~r ro'lh'~ eteken lúlmenOen 
rni8;' több K újabb klad!sok is lé
teznek. 

Jökal Mór: E&Y a:r. I$ten dmü 
mű\'blek k1l!töldl kiadásai : 
l. Cim, "Mana$$eh" , 

Re told by T. F. Bkknel 
L..andon 1901. 

Z. eim: "?tan~h" 
Forditó és kiadó ugyanal: m.f. 
BocIfQn 1901. 

:t Cím : "Manasseh" 
Fordító ultrana:r. m.t. 
Kwdó: L. C. PClge P"bli,'u!r 

4. Cím: T he Christian in Hungarlan 
Romance : 

Tnlnslated by : J. FretwelL 

Az október ew eoéJ.: cro/wrnlli 
erdélvi u nitiiriWl sike" hozott; ha 
ké$6l1 il. de anrnil WClllbb o,ol6.sr. 
Un1/lllDtben édesop6.m, Gelli,d lm ~e 
muakO/uk amerikai bemul,Ukoza
sár61 von s.;:ó. Lehetne ez mDgdn
ÜD1/IIIm U, de nem a.!. Az ti t!elmúve 
o.:: IIIrdil1li unitiirius elN/hoú'. Ltglfen 
Mt o.:: dinneril kül/llldi babi,ja is 
eQ1lh6.::0: 'keuige. E:ért l'Ulom kll
tdesugemnek o.:: ClI6.bb!ClkFÓI bes:6. 
molnL 

Az ameriJali Toledo! (OhioJ El11Ie
lemtm 1'90, októ be, 3-6. k~lIlt 
nem.:elka...-i konle,enc:iCI zo jlolt o.:: 
Ohio Egvelem. o Toledoi El11Ietem, o 
Chicago. Meodtrille/Lombord Teoto
giCI é, o toledoi unitdriWl el11lhOÚ 
rende::ésiben. A kon/erenc:iCI timája 
Vail6.u:obodsóO, lolerondo, embl!"ri 
jogok - uni tdriUlOk II E,délV oolt. 
Az USA i, több más ors=dO jeles 
tml'n's.;:II!i, leológu.s-IUdó soi adICIk 
eló, iIIdve e lnököllek. Az 'desop6.m 
munkllJdn ol.opuló el60dówmot o: 
e rd 'llIi unilóriv.s s.;:ó,z'k s.;:e,ep'r /il 
Dö.trid Ferenct61 napja inkig, eg":I'
ouen ellennilllO:lo o vildoHlIrl,.t"Z 
é$ m6.s le llllke:llek mó, I:emponlú 
megkö:ellltle. HOI11I John Godbell 
profen:or szoooivol tljUnk: "meg
menTene o helvZtltf unifóriu, szem
ponlból". 

Oklóbe, 11-14. k/i.::lill ke,UII sor 
a Collegium - o.:: amerikai Ilbe,álu 
11OIló.sludólOk (minTel11l 1;,>0) tdrSCI ld 
go - idei üllbi,e. A 17 've, hogVO
ITIÓnlllól elttr6t-n. idin a Hormlrd 
Egvelem heil/tu CClIi/ornio Cldou o U
hon t o konferenciduk, a &lnla cru.;: 
k6rnllékl hell1lekben. A ko n/e renáo 
"k iCün telell Cudó," t>tndi"ei o "I_ 
lóghirii /Ilozófu.s, HUSlon Smi th pro_ 
fe'lZOr i, felesége, Kend,a Smith 
buddhuto pdchotóg,u tlOl lok. Velílk 
egy(i tl 1eft .. 1 mindenkinek rilko uel
lemi· le lki ojolnd ik tlOl t. A Collegium 
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Comp. 
London 1908. 

1\l!ndebból kitiinik. hOl)' a kiilf!lld 
érdekl6dik az unitárius tArgyü. ma
Eyar u:épirodalom iránt. Ennek kap 
csán felmerül ~nnünk, hoC)' ,'ajon 
nem lenn_ szükséges II mai szép
irodalom idegen nyeJ\"ü fordltAsalt 
elÓle""mlenl és kiadni'!' Csak példa · 
k~ppen emlfteném TOrök Tamas 
unitárius tArsy':' mÚ"einek angol 
nyelvre "aló forditáSliI. Ten'be "en
nf.'nk pL. Bp. 1988-ban a Szépirodal
mi KIadónál megjelent mú,'ének al. 
"Erdélyi meIisttó" dmü gal:dag egy
h.hlörlénell adalo kat ta rta lmazó és 
Dl\\'Id Ferenc XVL századi kortár
sainak, személyiségeinek kilünó 11.'
íráslll. 

Kapla)'né Sebe)' 
kön)' \'1á !'OS 

1I0na 

idén lérjemet, George M , WiIliom. 
profess:orl tHII1U:IOIICl. ehtllktiil. 

A Collegium o s:okOSaI kel Inte,
d isdpl illClri.s elÓCldó egviktűl enoem 
kbl lel, hGg1/ Gellé,d Imre életmű
vét ismertessem: .'lz e,dilvi un iCó
I'i:mlU s:ellemlö,lenele o néll1l ell
uózod p,idikáeióirodCllnuiook tük
rében. A lelkérés önlllCl.gabo:n "161'
lénelmi". pgl/é,lelmü megn"iloonuló
.so o.:: omerikCli uniTdriulOk hitha
/WOmónllClik irónti növektIÖ e rdekló
délinek. Az elebük tá,l, uómukro 
vlouedménllben ;$me,ellen ,li,Céne
li onllClg minden 'l)(irako::.isC lelii l
mtHI holÓsÓban. "Elható'o:Tók", 
hGg1/ a Te l;ts, 600 oldClln1li Clnool,CI 
10rd íCoII anvo:gook meg kell jelen
nie. E: benniink il megerórilelle o 
dönlist. hOOIl - lega l6.bbis mall1/O
'ul - mielóbb kiCld;uk e:l CI mun
kÓI. A Collegium több jeles tud6sa 
C;IOlloko:OIl o Gellérd lm,e AlopO
v6 nllho.=. 

S:e,t:eJen kClpcsolódik o: el6:6k 
höz, migis külón emlilem meg. hOOIl 
ohó rom könl/tl, amit CIngaiul odhlnk 
ki, ebben CI: évben _ dr , Erdő Unos 
Teológiol 10nulm6.nllOk eOI/ rtl:e, ilo. 
lelve Gellérd Imre mCl li'is...-reri, VCI ICI
min t d okCo,i dolgazola olopjón rö
vidllelt Jor móbon ki4doTl néOIl8:6: 
éo unitariu.s p r 'dikóeióirodolom lör
tenele amerikai unitóriU$ kllnllv,i 
kernek uámit. A UUA Owlindij
biZotl.lÓoa - CI. ki4dó.s finonciro:ójo 
_ eli'vediil.oilió leljesitménllktnt em
lill és hClnonilvo.:=a o.:: u nilÓriU.s 
(uellemJlörténeti,á.sbo:n betliltöU hé· 
zagpótló szerepil . 

Mindkél konJL'renc::ión. k/izkit.-4-
no tTeI , bemutCItl"Uk a Olvaron ké.s..-i 
leu .,ideofllmünk 111111 rés:ét. o.:: er
dél", unitóriu.s élelrol. 

dr. GeBé .... Judit 

Jóléti vallás 

A jólét megfelel e kél me"ltalÓro_ 
::d.snak; k6.::öll iink I1Ol6bon IdlelhelÓ 
a: ol<l:al, e: a nvugoti "'tóli' egy(iU
mük.ödé.inek I.gbi..:losobb :óloQa _ 
mármint, hOl11l o kereszCnll"g 11.'_ 
kinTettel VCln o: b :elmekre. BÓr CI. 

jólét nem JelenI holmi ku inu_-r, ke
reSllénllségünk e nnek ellenére folw. 
:OlO'llll "jóléTi keres.;:thlllségli'<! oci
lik", 

Jól Io n ulla meg. nelÓn 'úl jól e 
leckéc CI keru_-rénll.éo? Nem 1.'1111 
kereuténlllóTjo, ho"", korló rsoi nem. 
' , :ik a:l. hOOll szilkséOes 1lOIamifile 
boldoli'sagbon hinni. A mindenupi 
jól~ t éh)eute, melll nóttön-n6, k/eli. 
giC minden vórokowt. 11.'11111.'01 boi, 
o:: Clkar metCl/i:ika i i8. /"'" ozutan 
VOI/ liinhef , hOl11l CI kereuttOlv hil 
é$ o nvugal i Jólét jól meoltr eOIl
mdssol. Sokan már már /Sas:e is lio. 
veul ik e:ekeT, leUéln, hOl11l o hit s 
onn.ok elvdr Ei.soi nem :rotlO,jdk <1:1 o 
kinllelmeC, melvbe beburkoIÓ:IOk. 
Ami 1.':::1.'1 nem lér meo, Il..-r touti:
mWluk, tü,elmetlend'gnek pau
s:oljlik fel. 

S ho éppen CI Jólét u.:el lonati:
m~ho:: is tilrcimetlenJéohez? odo 
lukadunk ki II s:ó legross.:obb 
miben; egvenértékii len a 
e"",hli 
i Méui 
nem Túri. 
- mór CIIIk 
meg hoz::6. bennilk 
dultt, hldnll,:,i;,',rii,,", 
:ilnk csok A 

koc::kOn. 
~.i; 

; 
outó

okadá-

'" , 
kis:ler. ]Ifikor o ':l'nve

CI Ollenoe"gli'e/ .c:embeni meg
.;,'" OrTO kellene, ho{]lI indítson 
bennünket, hOl1ll 'DiO'" e,eukedjiink 
le ozon magaslotról, melven. o/v cf
vesen elCer'})lllckedl iink. a "fejleu" 
ember lens6bb"gI ér:eliHL 

Jói,it, mennIIire becrilllek, , mt",," 
nvi búnt is o ljo$SÓgot köveinek fl 
CI le neHdben, 

Berna.nl B.aymoDd 

' ordítolla is kne.ill iCoT Ja' 

dr. Latin Cl·6..,. 



HALOTTAINK 

Dr. S,ent. lvónri Csaba 
A scpsiszenli\' lIinyl, ősi erdélyi un\

lárius nemesi cglddból származó 
dr. Szent-lv!n)'1 Csaba. ügyvéd. egy
házunk rőJogtanácsoSll, képviselő ta
nács i tag, főtanácsl lag, életének 67. 
é\'ében elhunyt. • 

Hosszú évtizedek óla a budapest. 
ely h ázköué&' aktiv tagja voJt. s az 
egyhá;!; jogi ügyleteinek ön zetlen. be
csületes gondozója . Ug,yvéd kollégái 
körében is nag)' tiszteletnek 6rv~n 
deU. Szerénységevel soha ~em ön
magá ra akarta felh!vnl ti figyelmet, 
de a közjó érdeket szolgálta. Az 65-
haza. Erdély szeretete végig klsérle 
~Helét. Végzetes betegségét mérhe
tetlen önuralommal és méitósliggal 
viselte. 

f;desapja, dr. Szent-Iványi Arpád 
a budapesti egyházközség gondnoka 
volt $ a nagyenyedi unitárius temp
lom' építője. Halálának most lesz 30 
éves évfordulója. 

Dr. Szent·Iványl CsaMt 1990. okt. 
29.én kísértUk utolsó utjára a Far· 
kasréti temetőben . Az egyházi szer· 
tartás t Huszti János pUspök ur vé· 
gezte. A temetésen jelen volt Bartók 
Béla fógondnok, Kelemen Miklós lel· 
kész, dr. Nylredy Suboks főgondo 
nokhelyetles, Beneze Márton lelkész, 
pUspőkhelyettes és felesége, vala· 
mint számos budapesti hívUnk. 

Or. Orbán Zoltán 

Kézdimárkosfalvi dr. Orbán Zoltán 
életének 80., Mzassálmk 44. évé
ben, rövid nenvedés után elhunyt. 

A pestnentl6 rlncl egyhbközség 
presbitere, s egyik leghllségesebb 
lalÚa volt. A széles látókörú tudóst 
két dolol é rdekelte: az unitárius 
hLttan problémái és a székely kér· 
dés. ~Hndkét témakörben Mmulalos 
járlawgal tanúsltott. Szerénységére 
jel\erm6, hogy kutatásainak eredmé· 
nyét soha nem publikál ta. Irodalmi 
hagyatékM most rendnlk sajtó alá. 
Feles4!ll.e és rokonsága gyAszAban 
6sz.1nte sdvvel osztozunk. 

Temetés4!n az egyhá7.i szertartást 
- egykori Jogász társa _ dr. Jakab 
Jenő lelkész végezte. 

HIREK 
A Protestillll Kö"&mú"eI6d~1 EDe. 

sület kolozsvári protestáns teológiai 
tanárokat h ivott meg nov. 8-án , a 
Ráday Kollégiumban tartott ta lálko. 
~Jára. A testvéri megbeszélésen az 
un llárlUSOkat d,. SuM Arpid pro· 
fesszor, az ea:yetemlfokú Prolellláns 
Teológia rektora képviieLte. 

I A:r. úJjbl.klllt D.vld Fereue En'. 
et 11190. nov. 17.1 Unnepl estJér6l, 

',apunk kÖ\'elkuö .l<ámAban I l<ámO. 
unk be. 

1990. l:r.eptember 13. .... a buda. 
pest! S~bad.sli.I t'rI reformAtuI 
templomban " lIIdözölt és menekült 
test\"é~lnk seglt",t ft melmen"_ 
sél" melöröldtö eml'ktAbla.avatás 

voll. Ezen az ünnepségen egyházun. 
kat Kelemen Miklós egyháZi titkár. 
lelkész képviselle. 

As Erdélyi Uira.dÓ dmű erdélyi 
lap tudósit arrol, hogy Kolozsvárt 
megalakult és bejegyzett Jogi S7.C· 
melyként működik a "Kelemen La· 
j os Müemlékvéd6 Társaság". Célj a a 
kegyeleti, építészeti , egyhbl, régé· 
szel l. törleneti, képz/iművészeti vagy 
néprajz! jelentőségű románia i ma· 
gy ar vagy köms érdekű m(iemlék 
u elleml és jogi védelmének megva· 
lósllása. 

A TArsasAg ideiglenes elnöke a 
névadAssai kapcsolatosan megjegyzi, 
hogy K elemen Lajos szinte egyedül 
művelte aZl, amire most a Társaság 
alak ult. Orvendünk, hogy az erdélyi 
Unitárius Egyház néhai főgondnoka 
munkásságát az utókor ezen a téren 
is megbecsüléssel övezi. 

Az a ngol unUáriusok fölskol'J'n 
ez évt61 két unitárius lelkész készül 
tanulni a "Sharpe Hungarian 
Scholarship" igénybevétejével ; K á· 
szonl József homoródszentmártoni 
lelkész Manchesterben és K ovács 
István homoródújfalv; lelkész Ox· 
foroban. 

Elek tanár írja, 
i~i.;;,iri~';; .. 

elhangzott véleményé t Orbókné 
S7.enl- lv(myl Ilona lelkés7.n6 kül ügyi 
tilkár tolmácsol ta. ' 

Gytrl"yay 
és felesége, 
6-án kérlék 
gukra és .?,,;;~ ,~~~ 
budapesti Nagy I . ~ 

afia 
okL 

• 
ban. A nagy rokonság, er. 
d'lyl és magyarországi kör 
népes gy(lJekezete elölt a bb'l:S$ágl 
és kereszlelési szertartást Orbókné 
Szent· Iványi Ilona lelkész végezte. 

Dtö Endre, neves operaénekes 
arl:ít, a megvAltozott helyzetben a 
Magyar Allami Operaház ilazgatá. 
sAvai bizlAk meg. Hittestvér! sure. 
tettel gratulálunk és kivan unk to
vábbi szép sikereket pályafutásán. 

BökI! JAnas, füzesgyarmati hlvün. 
ket, akinek édesapja ld . Bökfi Jénos 
hosszu időn kerentül volt londnoka 
II füzesgyarmati egyházközs,f;günk· 
nek, az els6 nabad helyhatósági vá· 
laszlásokon Filzesa:yarmat polgár· 
mesterévé választották meg. 

Egyhl:ízunk és lapunk nevében is 
szeretettel gratulálunk megválasztá· 
dhoz, vezel61 beosztására l$ten ál· 
dását ké r jük! 

Bal'ul Lúd', ffizellgyarmatl uni
tárius lelkész megalakitotta a Dávid 
Ferenc Egylet füzesa:yarmati tagoza
tát . szép sikerrel tartolták az első 
gylllést. A gyOlekezetben 14 gyermek 
iratkozotl be hitoktatás ra. 

Kere.szteny tbredés eimen gyüle
kuel i hl rmondót Inditott 1990. okt. 
31-én. melyben a gyOlekezeti életen 
túl é rdekes teológiai cikkeket is ol· 
vashatunk. Tovébbl sikeres egybjz· 
épl t6 munkájára lsten áldását kk
jUk! 

Ancbt G)'ih"".I. AngJiiban él6 
kedVeli hívUnk hazalátogatotl abu· 
dapestl Koháry utcai templom 100 
éves év(oroulójAnak ünnepségei~. 
SzemélYl!$en adla ál Rev. Ann 
ARTHUR lelkészn6, a londoni Gold· 

EI. évben a locamól nyaralási le· eN Green IYUlekezet lelkészének fid· 
hetőséget dr. J akab Jeno pestl6rlnc1 vö~etét és jók!vánstlgalt. 
lelkész veszi igénybe. A jövo évben 
Bencze Márton pUspökhelyettes, bu· UJ. V' kás Domokos aliAt nemrég 
dapesti lelkész és felesége töltenek nevezték kl a vatikáni magyar kOl· 
egy hónapot e gyönyörli fekvésil: he- _k_é~P_._,,_._,._._._,,_'_k_d_,_p_',_m_"_'_J'_._'_. __ 
Iyen. 

1990. szeptember 30-.0 a Petofi 
rádió vallásos félóra milsorában 
SzAsz János, teológiai igazgalÓ-lel· 
kész tartott Oszi hálaadó istentiszte· 
letel. 

Unancsak szeptember 3O.i o abu· 
dapesli Nagy Ignác utcai templom· 
ban Huszti János püspök·lelkész tá· 
volléte m iatt a szószéki szolgálatot 
Kelemen Miklós egyházi titkár-lel· 
kész végezie. Az úrvacsorai ágendát 
Orbókné Szent·Iványl llona, kUlUgyl 
Utkflr.lelkész mondotta. Az isten· 
tlszteletrol feh'''elt készltetl a Ma· 
a:ya r Tele,'!zió. 

1990. okt. 7-én a Magyar Televízió 
'·Ol"Ömhlr" dmil adAsában a Ma
gyarországi EgyhAzak Okuménlkus 
TanAcdnak músora került a kép· 
erny6re. Egyhbunknak e milsorban 

Or. FerenCI Jóne' 
g,üjtéséból 

Mlodnenly Jóuet egykor! m' l· 
tánytalanul eHtélt és meghurcolt esz: 
terioml blbor~, prlmás érsek földi 
maradványai klvAnsAia szerint, ha· 
zánk fe15zabadulásá ll aMAriazellben 
levő lemplom kriptájában pihennek. 

MOIIt megetyezés jött Jélre a ham
vakat ápOlÓ alapllvány ft az eszter· 
gomi érsek blbor05 primAs dr. Pas· 
kai Lá.l:zló közölt. melyet anaplla· 
pOk il klnöltek. Eszerint a hamvak: 
búcsúzlatása MAriazellben máJ. 2-... 
törunlk és azokal v'pö n,yulfVÓhe
Iyükre az esztergomi bazilika al· 
templómAban lev6 'neki nyUCVÓ
helyre mAj. 4..en helyezik el Unne
pélyell .szertartás mellett, melyeD AI· 
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Iam! é$ sok kIllföldI cKl'házl ,'czctll 
is rés?l vcu. 

A Jeuulta rend. melyet 1540-ben 
Loyola Ilnál' alapítolI. most ü nncp li 
fennállásának 4SO. é\l forduJóját. Nl'
ves Ignác-napl (lnncp$élekel tcrvc?
nek a7. alapító keresztnevét has;mál
"a fel erre. A rend eleInte a refor
máció ellen indult harcba. majd fel
adatait a pápa Időről időre módosr
tolla. Ma a fó {eladllt a kommuniz
mus utáni Kelet-Európával való fog
lalko~s. 

Prof. J a ne Den,psty Do ... las ame
rikai teológia i tanárnót (Princeton) 
57 éves választották meg 1990. aug. 
l3-án a lemondott elnók helyébe. a 
református világszövetség első nöi 
elnökének. A református világszö
vetség 87 államban 175 különböző 
egyházi szövetségl)(>n mIntegy 75 
milliónyi h lvet Irányit. 

Koni .. , egykori b«sl ka rd ln i Jis -
aki dr. Lékai László prlmási belk
latásán a pápát képviselte. Il békés 
nyugalom éveit tölti. Most töltötte 
be 85. életévét. Kőnlg érsekH vörös 
kard inálisnak nevezték az elmúlt 
é,·t izedekben, mivel igcn jó kapcso
latot tartott fenn az ausztriai szo
ciáld emokra ta \lezetőkkel. K üzdött 
a zé r t hogy Róma fordltson több fi
gyel~et az Európa keleti részén élő 
ka tolikus egyházra. mell' a kommu
nizmus alatt nehéz évtizedeket élt 

". 
A magyar katolIk IlS p üspöki kar 

ha tározata alapján okt. l-től m inden 
szolgálat alkalmával (mise. litánia, 
rózsafüzér) a plébánosok kötelesek a 
Miatyánkot az ökumenikus szöveg 
szerint imádkozni. Az egy~g erósIt! 

II. J á nos P i l pápa újra megerő' 
sítette igéretét. hogy 1991-ben meg
látogatja Magyarország katolikusaIt. 

A p;f.pa nemrégiben tartotl püspö
ki konferencián sajnálaUal vette tu
domásul, hogy Lengyelország kívé
telé\'el mindenütt csökkenőben van 
a katolikus teológiai hallgatók szá
ma , ami igen sajnálatos. A pápa et
tól függetlenül kijelentette. hogy to
vábbra sem engedélyezi a lelkészek 
részére a házasságkötést és nem já
rul hozzá nőknek pappá szentelésé
h •• 

Dr. Kovács Lajos pUspök a nyu
galomba vonulá~ fOlytán meg ürese
den Vargyas község lelkészé\lé a hl. 
\·ek választása alapján kinevezte 
Andorkó Ferenc lelkészi. valamint a 
megUresedell Torda melletti Alsó
felsószentmihály egyházköUlégébe 
Billnt Imre eddigi homoródszent_ 
péteri lelként. 

A romi n ortodox egyh h hosszú 
habods után végre betöltötte a Iasi 
(J ás;wásár) érseki székét, mely II 
román ortodox eQ'hbban a második 
legmagasabb tisztség. A jelenleri 
pátriárka, Teoktlst ls e tlsztségéb61 
kerűlt a lelfflagasabb ortodox egy
házi tisztségbe, melyet ma ls visel. 
(Jelen , 'olt 1972_ben . akkor még mint 
a radi püspök dr. Kovics LaJM püs
pök belktatás6n. melyen e sorok lró_ 
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jll IIs7.talszomszé<.ija \"olt.) €rdekes. 
hogy első ízben választottak fiaiIII 
embert Uanlel Clooolea személyében 
(szül. 1951-ben) e magas tisztségbe. 
Nevezett nyolc éven IH a bossey-I 
ökumenikus teológián sajlit elYhá~.a 
teológiájának docense \lolt. 1987-ben 
tért haza. s rövid ideig a bukares t i 
ortodox teológián professzorkéntmü_ 
ködölI. legutóbb nyelvtudlisa nkén 
a p."\triárka közvetlen környezetéhez 
tartozott. 

Erd ély m an·ar püspökei felekezeti 
különbség nélkül időre időre konte_ 
rent~iákra gylitnek össze, és a kisebb
ségi kérdéssel és más egyházi ügyek
kel kapcsolatos kívánságaikat egyUt
tesen megfogalmazva terjesztik a 
román kormány elé. Felújítják azt. 
ami az első világháború után gr. 
Majláth Károly római katolikus. 
Nagy Károly református és Ferencz 
József unitárius püspök közölt lét
rejön annak idején - mesélte Buda
pesten ján'a Kovács Lajos püspök, 
megemlítve, hogy az első találkozót 
az unitáriusok tanácstermében tar
tották. 

G laube in der Zwelte n Welt c. 
SvájCban német nyelven megjelenö 
szabadsze mle - szerkesztői dr. !':ugen 
Voss és dr. prot. Erich Bryner _ 
igen gazdag híranyagot közöl II kő
zépkelet-európai és más országOk 
egyházi életéről. A lap ismert rövi
ditett elme G2W. Dr. Gyarmalhy 
GYÖ rrY profeS5zor közhen járására 
kapja e sorok í rója is. 

l\leg lepelest ke lte tt az a hír, hogy 
a katolikus püspökkari konferencia 
elnökévé a püspökök titkos sUlva
zással dr. Seregély Is tvá n egri ér
seket választották meg. Az (lj Em
ber egyik legutóbbi száma megma
gyarázta, hogy a néhány éve kelt 
pápai in tézkedés következtében a 
legtöbb országban a puspökkari kon
ferencia elnökét a puspöki kar vá-
lasztja. E7. azonban nem k isebbiti 
dr. P askai László bíboros. primás. 
esztergomi érsek kánonjogban fog
lalt jogait, melyek érintellenek ma
radtak. 

A hazai reformá tus egyh h ba n 
mozgalom bontakozott ki annak ér
dekében. hogy törvényt módosItot
tak és 1991. év első hónapjaiban az 
új 7.sinati rendelkezések alapján úJ
jtiválass7.ák a négy püs pököt és fő: 
gondnokol, valamint az összes helYI 
és egyházmegyei tisztségviselőket . 
Magától értetődő. hogy e tisztet ma 
l)(>töltö személyek uj raválaszthatólI.. 

Egyes h írlap é rtesülések s:terln! a 
parlamentben helyet foglaló re..for: 
mátus és evangélikus országgyulésJ 
ké p viselók több alkalommal együtt 
tanácskOztak és szorgalmazták egy
házuk vezetőinek ujravátasztását. 

Lapunk mult s"dmá ba n Szász Já
nos szólt a hitoktatás régi formáiról 
és mai problémáiról, mellyel egyet

lcslthetné a há rom bu<.lllpestl temp_ 
lom lelkés1-... 1 által \légzett okta táson 
tulmcnő sz!lkstgletet. 

EUfl<!J elYházak által eddig fen n_ 
IIIl·tolt \lagy most megnyitott köZép_ 
Iskollik Iránt nagy az érdeklődés. A 
túlJelcntkezés mindenütt nagy. Né
hány unitárIus nővendéknek a bu
dapesti evanlélikus és református 
glmnázlumba való felvételét egyhá_ 
:tunk segll$égével vagy személyes 
közbenJ6rással sikerijlt biztositani. 

A püs pökkari konferencia elnöké
vé történt dr. Serelély István egri 
érseket megválasztá.sa után azonnal 
fogadta dr. Antall JÓUlef miniszter_ 
elnök. 

volna SZükség. 
székházunkat 

adja vissza 
többi 

soron 

PO" 
lokat 
,'aló 5 ,:t~:~; 
egyenértékű 

Koml(Ís Atul", a Reformátusok 
Lapja főszerkesztőjét a Magyarok 
Világszövel$ége szept. I. óta meg
bizta a fötitkári teendők ellátásával. 
Orvendetes. hogy e feladat kört eil·
háti személ}· látja el most. melyet 
eddig nyugalmazott nagykö\'elek töl
töttek l)(>. 
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