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XLV. ÉVFOLYAM 1. szÁM 1991. JANUÁR-FEBRUÁR 

ÚJÉVI PÁSZTORLEVÉL 
Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim ! 

r:letünk viS20ntagságos útjain nem tekin thetünk mindig csak előre, és nem készithetünk állan
dóan csak terveket. Mint ahogy a visszatekintés sem állandósulhat életünkben. Ez a tény tagolttá 
teszi életünket, szakaszokra osztva az utat, amely bölcsőnktöl a koporsónkig tart. Igy születnek ne
héz kitérők, de könnyebb állomások is, jönnek sikerek, de sikertelenségek is. Felzokogunk, vagy vi
dáman mosolygunk. Elindulásain kban reménykedünk, megérkezéseinkben megnyugszunk. 

Lehetne folytatni - de bizonyos, hogy gyakran teremtődnek olyan helyzetek, amikor sorsunk 
arra kényszerít, hogy egyszerre tekintsünk vissza, és nézzünk a jövőbe is. - Ilyen alkalom az esz
tendók találkozása, amikor búcsúzunk az ó évtól és üdvözöljük az érkezö újat. 

Elmúlt egy év, és hogy mit végeztünk 1990-ben, majd feljegyzik rólunk a krónikások, mint ahogy 
amit nem végeztünk el, amit elmulasztottunk, ugyanúgy beírják rólunk életün k történelemkönyvébe. 
A velünk történő eseményeket mindig megőrzi az utánunk jövő nemzedék, ezért n incs felmentés a 
mindig, a minden új esztendőben kötelezö felelősségnek a vállalása alól. - Erre unitáriw hitünk, 
a dávidferenci örökség is kötelez, mert minden keresztény egyház között egyedül mi, unitáriusok, az 
eleve elrendelés dogmájának kizárása révén az emberi felelősséget hitéletünkben elengedhetetlen kö
vetelménynek tartjuk. 

Tegnap esti áhitatunkban elbúcsúztunk az 1-990-iktól, s ma köszöntjük az újat, az 1991-ik eszten
dőt. Igy mindig a múlt áldasával, vagy terhével és a jövőbe tekintő reménységgel születik jelenünk. 
es ha értékes múltunknak a lezárása, úgy áldott útravalÓja lesz jövőnknek a remény. - E kettő, a 
remény és a fe lelősség kísérje és gazdagítsa életünket az új esztendőben. Valljuk meg hittel, hogy 
életünk lelki tarisznyájába úgy helyezte el Isten a reménység és a felelősség a jándékait, mint egykor 
a gondos székely édesanya hosszú útra induló gyermekének tarisznyájába az úti pogácsát és az 
otthonizú kenyeret. 

Nyerjen visszhangot lelkünkben énekeskönyvünk gyönyörű éneke: "Reménykedő szivvel, sóhaj
tok az égre, atyai kegyelmed gyermekhittel kérve ... " 

Igy tovább a úton az esztendők egymást váltásában, 1991-ben is Isten felé ... hazafelé ... 
Ezzel kivánok gyülekezeteinknek, szolgatársaimnak, hazánk fiaina k, minden magyaroknak, ha

táron innen és határon tul, de az egész teremtett viJagnak is boldog, békességes, égi kegyelmekkel 
teljes, Istentől áldott új esztendőt, mint tette ezt Pál, aki római gyülekezetének így üzent: "A re
ménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bövelkedje
tek a reménységben a Szentlélek ereje á ltai." (15/13) 

Atyafisagos üdvözlettel és őszinte szeretettel : Huszti János 

ünneplő Gl/űlekezet, Szeretett Hfveim, Atl/ámfiail 

Ojuztendó reggelén, amikor templomainkban lelké
u.eln!, o;koü'ól már elhangzott o tovatúnt uzlendőt 
bucIlIztotó és oz .!$mer~tlen újéve! köszöntő evangéliu
mi örömüzenet, unnepl 'rzések közölt i$métlem o leg
nogl/ob? kereulénl/ misszionárius, Pál apostol szavain 
keresztul o .J~zus szellemében megfogant, mindig idő
uertl ahibbl utmutatáu: "Amik csak igazak, amik csak 
Igouógosok .. . azokat cselekedjétek és o békuságnek 
lstene veletek lesz." 

Ezel6tt egI/ esz tend6vel , újév reggelén, o hosszú, ke
gl/ellen 'vllzedek ufán, o vluzonl/ert szabadság reme
g6 áhilolábon szoVGkbon kl nem fejezhet6, boldog ár-

püspök 

zé,ek között Ismételtilk a zsoltáTITó szavalt : "Akkor 
szánk meglelt nevetássel, nl/elvilnk mindig vIgadozás
sai." Aztán fokozatosan mind nagllobb mértékben aTro 
kellet! ráeuméinilnk, hOUII ez a szabadság mig nem 
oz Igazi. lsten iránti hdlaoddssol mondhotjuk el, hOUII 
o =/111 változást kövelő idó$Z4kbon ewhdzalnk, köz
tük az unitárius el1llhdz ls, egész nápilnkkel ewill! 
feltétlen élnlokoTósukról nagllszeril bizonlISÓgot teffek. 
UgllonokkoT azt is meg keIleIt tanulnunk, hoUII oz 
eszméfl.vl emberi élethez vezetó úton még öntudato' 
fellIdotok vámok .. ánk, meTt az álet kilzd~lem a jó i, ° .. ossz között, ás ez a kilzdelem nem mmdlg nemes 

(Foll/totds a 2. oldalon} 



(Fol1(tat63 QZ 1. oldalról) 

kk I tolvi" De táncor lthatatlanul hi'nnilnk kell 
f.~~vere ,'p ClZ ,''az egI/szóval II ner.tet t>jjgf6 17116-
4l", afz • .. , 
zelmiben. • 

Hangzik felétlk II felMllen keUő! k6vel~lm nil. az 
. t mbersze,etel po.rancloialo. Nekünk, oki" II 'S:;;- t " ftzul tanítósoi igazi hordozóinak tekintjiik 

fl re ~t nnek oz IIIztend6nek a Jolvamán i. jtzusmay,: vi ~oHunkT61 újra meg újra tanúbizon1l8ógot 
ton t fl . k Az élet now kérd!!se'!>en való helyei 
k~1i ::;~r;.,kbon leg/6bb mértékilnknek (IZ eglletemes 
:r::okon /elépill6 ;ézu,t éle~emltletnek és evangé
II . kölestonnak kel! lenme, ameiIi emberé! ember, 
~;ó ~~gll szamaritántU között nem tesz különbséget. 

é~etprogramunk, miként II múlt bon volt, ebben az 
eu1end6ben js csak ez leh.et: mint ~jnden Igazán 
h /Gdó gondolat és eszme öntudato, hirdetői, táTlW~ 

a tói és c!elekllÓi lelki arcunkkal azok felé kell lor~ 
~:Inunk, akik az égl/etemes, nemzeti é, lelekezetl meg~ 
killcmOözteté,ek lelett álló maga! r endtl életet példa~ 
adá$tlkkal általános emberi magatartásukkal és na
ponkénti ~selekedeteikkel megvalóritanl Igl/ekeznek. 

Nemes hivatásunkat ebben az esztendóben la akkor 
10(1juk bettiIteni, ha mindannyian, e(1tlhdzunk ircin",~ 
tói lelefos tényezoi és buz(16 hivei egI/aránt, minden 
kl>riilmények között meg logjuk tartani a jé.w&i hit-

é, erkölcstan parancsolatait, I, azoknak u eUemében 
fogluk életünket evangéliumi lelkülettel élni, amlkép~ 
pen azt Pál apostol is megfogalmazta: "Amik clak 
igazak, amik csak tisztességesek, amIk csak igazságo_ 
sak . .. azokat cseleked;étek." 

Ojlv reggelén azért imádkozunk, hogV hten á ldása 
áradjon kl egllházunkra, hiveinkre ,és drága népünkre. 
Isten áldÓS4 leat,len egvhdzunk hItet ébreszM, Uuta 
evangéliumot hirdető, békeuéget és szeretelet árasztó 
lélek szerinti szolgálatán. Leat,len egyhdzunk továbbra 
is htenben blzó, szüntelen szeretetszolgálatot végző 
áldott lelki közösség. Higg1/ük dittdalmas hittel és szent 
blzonyonággol, hogy az igazi szeretet, amit Jézus ta 
nított s életében és halálában meg is valÓIltott, soha 
el nem logyt és előbb-utóbb meggyőzi a világot, amely 
"forr keseru levében", de amely végeredménllében 
mégiscsak az eszményi világ, Isten országa felé halad. 
Ezt a magas rendi! világot keH ennek az esztendőnek 
a folllamán is épitenünk, alakitanunk, ho(}tl boldogan 
érezheuilk a békesség Istenének áldását. 

HlIen érzések között gvÜlekezeteink tagjainak és 
minden jóakaratú embernek békés, eredményes, áldott 
uj esztend<lt kivánok. 

Atllo/iságos ildvözlettel és t6pásztori szeretettel: 

Dr. Kovács Lajos 
unitárius PÜSpök 

A temesvári forradalom évfordulóján 
, 

A 

é, 

I 
Ausztria 

képvisel6it, köz-

Romániában elég feszült volt a helyzet, és elképzel~ 
heló volt, holY az évfordulón kilengések lesznek, ezért 
nem minden meghívott véllalkozott az odaut8zásr8. 
tn a márciusi nagyszentmiklósi utam u tán, most is 
úgy éreztem, hogy becsületbeli kötelesség, hogy részt 
vegyek, annél is inkább, mert egyházunk egyéb veze
tói elfoglaltságuk miatt nem vá11alkozh8ttak az oda
menetelre. 

December 14-én vonattal utaztam Aradr8, 8hov8 
n8gy késéssel, de kellemes határátkelés után kés6 dél
után érkeztünk. A teljesen sötét pályaudvaron egyik 
útltársnőm segitségével - 8ki szerencsére jó ismerose 
volt T6késéknek - megtalá1tam az igen elhanyagolt 
temesvári vonatot és nagy havas es6ben megérkeztünk 
Temesvárra. 

Elvittek a református templomba, ahol zsúfolt kö
zönség r észvételével előzetes em!ékünnepély folyt. Elő
adás, zeneszámok, ei)'ház1 énekek és áldás után is
merkedtem össze meghivólmmal, akik elvittek szállás
helyemre, a "Cont inent81" "luxus" szállőba. Ez telje
len fűtetlen volt, II "C-nál nem tudtam melegebbet 
~slholnl; 8lig volt vIlágitás, mert 8 szobákból és a 
tolyos6kr6l a vIllanykörtéket ellopták, a lift ~sak 81-
kalmllag ml1ködött; és mind az étterem, mind az 
ugyanott levő konferencia terem is cs8k bundában 
volt kibirh8t6. 

Másn8p reggel szállodánkb8n gyülekeztek a meghI
vottak és a 9-kor t 8rtOtt kö~ áhlt8t után megkezdtük 
8Z érdeml munkát . 

Jugoszláv kUldöttség nem érkezett, de Csehszlováklá
ból a POuonyl református pilspök és egy prág81 evan
gélikus kikUldOtt, Kárpátaljáról a beregszásZi r efor-

! UNITAalU8 eLET 

mátus püspök képviselője, Ausztriából három refor
mátus magyar, Svájcból 3 nemzetközi szervezet veze
tőségi tagja és t61Unk a debreceni református püspök 
és egy munkatársa, két evangélikus egyházi vezető és 
az esztergomi blboros személyi képviselője, valamint 
személyem volt a külföldiek névsorában. 

Romániából mindkét református püspök, 3 római 
katolikus püspök vagy püspökhelyeUes, egy unitárius 
lelkész, a nagyszebeni német evangélikusok kiküldött
je, a temesvári Mrabbi és 3 görögkeleti főpap a temes
vári metropolItával az élen, vett részt a megbeszélé
seken, melyeken Ismertettük a környezetünkben lev6 
etnikai és felekezeti viszonyokat. 

Délben meglátogattam a "Bartók Béla" líceumot, 
amely ebben az évben kapta új nevét, a több helyen 
éppen akkoriban kirobbant etnikai :tavargások elle
nére, és a vegyes nyelvú oktatás helyett, csak magyar 
nyelvű lett az oktatás, ami kellemesen lepett meg. 

Ugyancsak délben e lhelyezték az új 
templom alapkövét, mivel a jelenlegi nem 
szűk helyen van és bíznak abban, hogy ez meg . 
épülnI. 

Este a templom el6tti utcában megkoszorúztuk az 
épület falán elhelyezett magyar és rom!!.n nyelvű em
léktáblákat, amelyek megörökítették az egy év előtti 
eseményeket. Nagy számú közönség gyúlt egybe ég6 
gyertyákkal, a közeli házak ablakaiban is égtek a kis 
lángok és az elhangzott beszédeket, valamint elóadott 
múveket (köztük Tőkés László beszédét és a Szózat 
elhangzását) a tömeg megtapsoita. 

Szép jelenet volt, hogy egy aradi ember 2 ketrecben 
minteg:! 40 fehér postagalambot hozott, melyeket az
után szabadon engedtÜn!t. 

18-lka vasárnap volt és a református templomban 
ökumenikus Istentiszteletet tartottunk, melynek végén 
az egyházi vezetók (köztilk kissé szabálytalanul én is) 
áldást osztottak. 

Délben hivatalosak voltunk Corneanu. ortodox met~ 
ropollta fogadbára (az egyetlen helyre, ahol fűtve 
volt), aki némileg körülirva közölte, hogy sajnálja az 
ei)' év előtti eseményekben játszott szerepét, neveze
tesen, hogy iS ls javasolta Tőkés László lelWggesztését. 
és ezért most megkövette 6 t. - Velem k(ll"ön is fog
lalkozott. mondván, hogy ap{im 8Z egész B{inságnak II 
legnai)'obb szU/ötte és ők ls bilszkék rá, hogy ilyen 
ember képviseli a világ közvéleménye előtt ezt a kör
nylket. 
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Délután sajtÓkonferencia volt, utána egyesek már 
hazautaztak. ml többiek pedig. elmentünk az Opera 
térre, az előző évi tüntetések klmduló helyszínér.e, a~.ol 
ezúttal is tfze:.rrekre tehető tömeg volt. Nekem sLkerult 
bejutnom az Operába és annak erkélyéről néztem az 
egybegyülteket. akik békésen és kulturáltan viselked
tek és megtapsolták a megjelent Tőkés Lászlót. 

Utána fogadás volt a lelkészlakásban, amelyben már 
nem Tőkés László, hanem utódja lakIk. Megható volt 
II közösség által készített dús teríték figyelembe véve 
hogy az üzletekben úgyszólván semmit sem lehet kap: 
nl, sem jegyre, sem anélkllL 

Innen újból a templomba mentünk, ahol kulturális 
műsor voll melynek csúcspontja Illyés Kinga és Hencz 
József közÖs müsora volt. 37 számot adtak elő Kányádi 
Sándortól Dsida Jenőlg, nagyobbrészt a magyar sors
fordulókra megemlékezve. 

.17-én reggel hazaindultam, először Aradig, ahol 
mmtegy tíz órát vártam az esti Pannonla expresszre 
amely azután 6 óra késéssel 18-án hajnalban ért Buda: 
pestre. Magyar vámost nem láttunk, de a roménok 
minden táskát kinyittattak, de véglll ls nem szóltak 
semmit. 

Bartók Béla 

Interjú Tőkés Lászlóval 
Az alábbi Interjú! Krlza Zsiga, 

külsö munkatár sunk készltetle 
Tokés László, nagyváradi r eformátus 
püspökkel, 1990 decemberében, Bu
dapesten. 

- Püspök Úri K érem, értékelje 
azt a szerepet, melyet az unitárius 
egyház m egalakulása óta betölt Er
délyben ! 

- Osztom azt a véleményt, hogy 
az unitárius egyház, számarányánál 
nagyobb mértékben járult hozzá Er
dély történelmi, kulturális fejlődésé
hez és egész szellemiségéhez. A re
formáció korabeli Európában "bot
ránykőnek" számított az antitrlnitá
rius felfogás, amellyel kihívás érte 
a trinitárius kereszténységet. Nyil
ván nagy toleranciára volt szükség, 
hogy egyáltalán megmarad hasson ez 
a vallás. Sajnos, ez mégsem volt 
annyira nagy, hogy az unitárius egy
ház lélekszámban ne csökkenjen 
nagy mértékben. 

Az unitarizmus szemlélete, elvei 
alapján meghatározó módon járult 
hozzá az erdélyi szellemiséghez, amit 
a tordai vallásbéke fémjelez, és 
amelynek mintaképe Dávid Ferenc. 
O nemcsak alakította, hanem meg is 
szenvedte azt, amit képviselt. 

- Im a 

- Nem tudom, mennyire tudott ez 
Irányban tá jékOzódni, m égiS a rra 
k érem, mondja el , b ogya n látja a 
l\fagya rországl Unitárius Egyház éle
tét 'l 

- A nagy különbség azt hiszem 
az, hogy Erdélyben va n egyfajta ős
honos, népi unita rizmus, egy nép
egyház. Az itteni unitarizmust _ 
felilletes benyomásaim alapján -
egyfajta vállalt hovatartozás jelle
mez, és éppen ezért erősen intellek
tuális Jellegü. Nem népegyház gyö
kereken nevelkedett, legfeljebb azok, 
akik kikerültek Erdélyből, és hozták 
ezt azokon a csatornákon, amelyek
kel otthon rendelkeztek: az erdélyi 
hagyományok és hitvallásosság szel
lemét. Ogy vélem, hogy egy felvilá
gosult értelmiségi egyistenhitet je
lent Magyarországon; gondolok itt 
Bartók Bélára, akinek neve fémjelzi 
az Itteni unitárius egyházat. 

- Ön 1990-ben részt vett egy 
egyesült államokbeli kÖrulazáson. 
Voltak -e szem élyes tapasztalatai az 
otta ni unitá rius egyházzal k apcsolat 
ban '! 

- Amerikában meglepett az a 
missziós eró, amellyel az unitárius 
egyház rendelkezik. Ott is azt ta
pasztaltam, hogy számarányán felüli 
jelentőséggel bir az unitárius egy
ház. Ilyen értelemben lehet a ki
csinység méltósága, bibliai ige kon
textusban a társadalom sója és vilá
gossága. Igy nyerhet igazi társadal
mi és szellemi relevanciá t. 

Amerikai utazásom egyik legem
lékezetesebb helyszíne volt a con
corde-i unitárius gyülekezet, Boston 
mellett. E gyülekezet neve összefo
nódott az am erikai szabadságharc
cal. Atkins, unitárius képviselő pél
dául, kinek részben meghivásomat 
is köszönhettem, párhuzamot vont 
az amerikai és a decemberi romá
niai for radalom között. Bár csupán 
a romantikus idealiz;mus szintjén 
szabad ilyen párhuzamot vonni, 
mégis egy apró motívum erejéig 
megható és felemel ő, az összetarto
zást erösít6 egy ilyen összehasonlf
tM 

Mély benyomást t ett rám az ottani 
felsőoktatás, amelyben egyfajta szel
lemiség révén, rendkívüli SÚlyt kap 
az amerikai unitarizmus. 

_ Bizonyos tokig kapcsolódott ls 
k ilvetkew kérdésembez, ugyanis arra 
lennék kíván csi, On szerint milyen 

ls l ehetősége l vannak a vallásoktatás-
nak a m al Romá niában? 

- A közelmúltban a TanUgymi
nlsztérlummal és a VallásUgyi Al
lamtitkársággal összhangban az egy
házak kidolgozták az Iskolai vallás
oktatás tervét a következö tanévre. 
Heti egy hlttanórában egyezt ünk 
meg. Sajnos, erre egyházaink még 
r~lkészületlenek, de úgy érzem, győz~ 
zük majd lelkesedéssel. Nyilván 
probléma, ha olyan abszolút kisebb
ségben van egy felekezet, mint pél
dául az unitárius némely városban, 
vagy faluban. Itt ugyanis nem tu
dunk létrehozni osztályt, de még 
csoportot sem, egy-két unitárius val
lású gyermek számára. Nem tudom, 
hogy erről hogyan vélekednek uni
tárius kollégáim, mert éppen akkor 
nem voltam otthon, amikor ez a 
kérdés napirenden volt. 

Ami a felekezeti iskolák helyzetét 
illeti, szerencsés helyzetben van -
többek között - a kolozsvári unitá
rius egyház, mert a híres Brassai 
Sámuel Líceum jó úton halad afelé, 
hogy épp az egyház szándékai sze· 
rint, Visszakapja unitárius jellegét. 
Ugyanúgy a többi egyház is tanin
tézményei visszaszerzésére törekszik, 
és akkor egészen másképp fog foly
ni a vallásoktat1s. 

_ Ta pasztaJt-e a jelenlegi hatalom 
részérő l ellenállást törekvé!lelkkel 
szemben 'l 

_ Csak közvetett ellenállást, 
amely a. magyar oktatás ellen irá
nyult. A vallásoktatásra olyan el· 
söprő az igény Erdélyben, az általam 
ismert területen, hogy ez a kérdés 
fel sem vetődik. Román-magyar 
alapon akadékoskodnak egyes igaz
gatók, de lényeges ellenállást n em 
tapasztaltam. 

_ Nem Ilgyelhető JDeg n eD az 
alapon bizonyos ortodox hegemón 
t il rekvés7 

_ Ilyen értelemben nem. Csak 
román-magyar Viszonylatban. Or
todox hegemóniát, neoprotestáns fe· 
lekezetekkel szemben lehet fellelni, 
s persze a görög katollclunussal 
szemben: akik hadilábon állnak sa
ját román testvéreikkel. fgy, az or
todox hegemónia a romlín nyelv(l 
felekezetek ellen Irányul, ellen Unk 
pedig az etnikai jelleg(!. 

_ 1\11 a vf;lern f;nye a marYar kor
m ány, az erdély! magyar lIatalok 
l elsöoktatlíSli t céltó kezdeményné
dtót? Gondolok lU például a ma
gyarond,! elYete.mekre l el vett er
délyi jelentkez6kre. 
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_ Egészen másképp tevődik fel a 
kérdés, ha egy arra érdemes ifjú 
személyes jövóJéról van szó, és me
gint másképp, ha úgy né!.ZUk, hogy 
kl kellene vívnunk a magyar nyelvU 
felsóoktatás teljes jogát Erdélyben. 
Ha engedUnk a magyarorszligl csá
bltásoknak, gondolok azokra a ka
landor tlpusokra, akik akkor ls Ide
Jönnének, ha Erdélyben ls lenne le
helóségük a tovlibbtanulásra - ak
kor épp a bazai felsooktatás lliba 
alól hú!.Zuk ki a lalaj t. Nagy lét
számban jutottak be a magyar fia
talok Erdélyben a kUlönböz6 kal"ok
ra úgyhogy sok esetben Indokolat
la~ volt Ide kijönni tanulni. Sok ér
tékes fiatalt veszltettünk el, akik 
ahelyett, hogy az ottani évfolyamo
kat er6sltenék, idejöttek. es nagy a 
veszélye annak, hogy nem ls fognak 
viSSUltérnI. Szerintem a haj6skapi
tánynak csak akkor subad elhagyni 
a hajót, ha süllyed. A nabadossá
got, a nemtör6dömségbe átcsap6 

mentali tást nem szeretem. Hltünk 
nem arra tanft, hogy a könnyebbik 
végét fogjuk meg a dolgoknak. 

A magyarországi továbbtanulást 
az RMDSZ-nek és a magyar kor
mlinyna k meg kellene tárgyalnia. 

_ Van erre lehetőség? 
- Szerintem van. tn fogom ls ja

vasolnI. Magyarországon ls olyan 
probléma fölösleg van, olyan nehéz 
a helyzet, hogy saját magához sincs 
elég ereje. A magyar kormánynak is 
végig kell gondolnia, hogy mivel árt 
és mivel használ. 

- Végül, kérem, beszéljen arról, 
bogy felépülése után, melyet ml is 
s'tlvbiU mlnél hamarabb kivánunk 
önnek, mik a legfontosabb teendól 
otthon, Erdélyben? 

- Természetesen a legfontosabb 
kérdés számomra az egyház ügye. 
Ugyanis egyházainkat szétverték, 
szétzilálták, megmérgezték, tehát 
romjaiból kell felépíten i. Másrészt 

úgy érzem, hogy még mindig az 
egyh1z szervezete és IeikUlele ad 
döntő eróforrást népllnknek. Egy 
olyan mozgalmat kellene Inditani 
melynek azt II nevet adhatnánk' 
hogya "Gylllekezet II falu ért". El: 
~épzeléselmben a hangSúlya uocló
ils szolgálat vállalására, a falvak 
felemelésére, gyUlekezeteink társa
dalmi elkötele"l:tetésére esik. Erre 
~agy szUkség van, mert Rom t'l nlában 
mgatag a helyzet, reményvesztett 
nemc::sak a"l: egyház népe, SÓt nem ls 
elsősorban lik . .. 

Az anyaszentegyház lelki erőt kell 
adjon népünknek, hogy állja a har_ 
cot. vitézill, és megOldhassa problé_ 
m (ut. Tehát, társadalmilag elkötele
zett, megújult, újjászervezett egyhá"l: 
kialakftása lebeg a szemem ellitt. 
Ezután következhet minden : az 
RMDSZ politikájától, az általános 
román kérdésekig. Mert a zt be kell 
látnunk, hogy bizonyos kérdéseket 
c::sak egyUtt oldhatunk meg. 

Egyházunk jótevője: 

GRÓF BATfHYÁNY ILONA 

Az. elkésett aktualItást az adja, 
hogy 1989· ben volt halála 60. évfor
dulója és most van alkalom arra, 
hogy végrendeletileg reánk hagyott 
adományát az államtól vissza igé
nyeljük. Arcképe a budapesti lelké
srl Irodában emléke"l:tet rá. 

A vértanúhalált halt gr. Batthyány 
Lajos miniszterelnök és felesége, 

An tónia há:.asságából öt 
született, köZülük azonban 
már csak Amália 

.. 
adatok 
aug. .._, 
vallásra 
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é, 

éltek, 
A gyer
Mihály 
végezte 
Kossuth 
emlgrá-

(1842-1929) 

Gábor földbirtokos, 27 éves nliUen 
férfi és a 37 éves elvált Ilona gróf
nő házasságot kötöttek Clnkotán, 
Ilona grófnő birtokán. A szolgálatot 
FerenC"I: JÓ"l:sef akkori pilspök vé
gezte. 

E házasságból egyetlen gyermek 
született: Beniczkll Led. Vd.lenlina, 
1880. ápr. 16-án, akit ugyanazon év 
jún . IO-én ugyancsak Ferencz József 
püspök keresztelt meg a dnkotai 
esaládl otthonban. Uona grófnót 
nagy gyász érte: szeretett kislánya 
hároméves korában váratlanul el
halt 1883-ban. Ideiglenesen Clnkotán 
temették el. Beniczlty Gábor néhány 
évig szerepelt a budapesti egyház
község krónikásának feljegyzése sze
rlot a budapesti egyházközség pres
bltere\ névsorában. Híres sportem
ber volt, pazarló életmódjával je
lent6s birtokát elköltötte, és 1894-
ben önkezével vetett véget életének. 

Az egyedül maradt Ilona grófnő 
követte édesanyja szociális gondol
kodásból fakadó munkt'lját, aki előbb 
a dákai családi birtokon, majd ha
láláig különböző tiutségekben tá
mogatta a Ma/1Uar Gazdauzonl/Ok 
Orlzál1o. EQl/e.rflletét, melynek célja 
"a női hivatás magaS"l:tO$ fogalmá
nak megfelellien a"l:on törekedni, 
hogy ha"l:ánk bármely outályának 
szegény sorsra Jutott leányai tiszta 
erkölcsG, gondos, ügyes szorgalmas 
házlasS"l:onyokká, s a közjóért bU"l:gó 
lelkes honleányokká képeztessenek". 
Ez az Intézet Pesten a Damjanich 
utdban ke"l:d.te meg mllködését. 
1878-lg közel 200 n övendéke volt az 
intézetnek, majd tervbe vették, hogy 
az Istenhegyl úton új épillelet emel
nek lzámára. A vértanú özvegye 
I B88-ban elhalt. Ilona gróln6 foly
tatta édesanyja tervét, elYellire Cin • 
kotán saját birtokán adott telken 
épitett fel egy uj otthont 1908-ban. 
A nagy épUletben kevés gyermek élt, 
s azt néhány év múlva a Jegy"l:6k 

leánygyermekeí részére létesült ott
honnak engedték át. Ma az épület_ 
ben a Szerb Antal nevét viselő gim
názium működik. 

A grófnó 1888-ban elhalt anyját a 
már időközben Budapesten, a Kere
pesi temetőben felépült Batthyány 
Mau"l:óleumban mártir tér je kopor
sója mellé helyezték örök nyuga
lomra. Dákán 1989-ben a község la
kói és néhány vendég, köztük egy
há"l:unk képviselői jelenlétében em
lékeztek meg a"l: özvegy és leánya 
jótékony munkásságáról. Ez alka
lommal dr. Tóth Dezső veszprémi 
kutató kisebb kötetben emlékezett 
meg a családról, köztük Ilona gróf
nő életéről is. A napilapok Budapes
ten időnként megemlékeztek a csa
ládról és Ilona gr6fnŐrŐI. Ilona 
grófnót a háború, majd az azt kö
vető trianon i békediktátum 

, s nem tudott 

.'.'----_________________ ••• ____ oo. ___ n ___ ozll' •• -, .... ,,,.e .• ' 



aZ Idü, amikor a NagUauzOnll ked
vas cinkotai cigánllbandája hegedIli
nek hangja k(j"'ben a koporsót las
san leengedték a sl r lHl ltba a 80 éven 
át siratot t édesapa koporsója meilé. 
"Kitették a IloitIestet az udvarra .. " 
_ mind Ila lkabban szállt a dal, és 
az e/só f e/elós 11WUl/ar miniszter
dnok láradt leánlIa eltúnt az élők 
szeme eUiI. 

De flem a lelke, a példaadá~! 
Kűlonos és mégis milUen érthetó az 
hten kezének ujJmutatása. Unitá
rius va!láskOzösségünknek nagll ré
sze UlIás",keretbe l oU/alva olvas~ 
elóször, hogll a maUlIar flemzet nagll 
fiának erós lelk ű, hós szfvll leánua 
unitárius vo/t 50 éven kerental. A 
halóla alkalmából tudja meg, hogU 
ezelóU 4 évvel már gondolt a NaUl/ 
asszony a szegénll unitárius uyer
mekekre, akiknek fleveltetésére ren
delte a K/otild u. IG. és a Kohárl/ U. 
17. sz. háromemeletes sarokpalotá
jának jovedelmél. Lépésben kimérve 
új palolánk éppen annl/l méterre 
esik templomunk/ól, mint a Bat
Ihllány örökégó mécses emlék. Hát
he éppen ez a vélellen adta neki a 
gondolatot arra, hoUl/ a székházunk
kai egll időben épült paloláját an
nak az egllháznak hagllománllozza, 
amelll Trianonnal mindent elvesz
tett. Ki tudja? 

Gróf BaUhtlántl 110M temeté'e 

tn e sorok frása kl:izben csak azt 
érzem, hogll az a tiindökl6 név a 
gl/ószkeretool lassan átlép egll ra
OlIog6 aranllkeretbe, ame/tlben az 
unitárius flagl/ játevók ftnlle' 'erege 
sorakozik. 

Akár érvénllesül az O végakarata, 
akár flem - a grál Batthllánll Ilona 
neve ma már az unitáriu, történe
lem legléntlesebb lapjaira került. 
Onnan int felénk: Ne félj kic.rinll 
sere,, !" 

házközséghez akarnak fordulni se
gélyért - várjanak addig, amíg a 
presbitérium idevágó hivatalos ér
tesltése megjelenik." 

Barabás István fenti sorai igaznak 
bizonyultak. Az Unitárius trtesftó 
1931. évi nov. I :). számában arról 
írnak, hogy a budapesti egyhhlöz
ség legnagyobb jótevője, Ilona gróf
n6 sírjára az elmúlt halottak nap
ján koszorut helyeztek. Az 1931. évi 
dec. 21-1 szám közli az egyhhlöz-
ség évi rendes közgyOJésének tárgyImádkozzunk érette! - -. , mutatóját, melyben az :). pont így 
szól: Gróf Batthyány Ilona örökala
pitvány elhelyezése és az alapító
levél. 

Az Unitárius :E:rtes!tó 1929. máj. 
l-i számában ugyancsak Barabás 
István közlésében az alábbi írás je
lent meg : 

"A Cinkotán 1929. évi március hó 
21-én elhalt özv. Benlczky Gáborné, 
szül. Batthyány Ilona gróín(l, a bu
dapesti unitárius egyházközség leg
nagyobb jótev(lje 192:). október 22-én 
kelt végrendelete ezt mondja: 

A következó megjelent szám már 
a következőkról tudósit ja az olvasó
kat: "A gróf Batthyány Ilona örök
alapitvány háza. Olvasóink értesül
tek már arról, hogy a budapesti egy
házközségünk legnagyobb jótevője, 
áldott emlékl1 gr. Batthyány Ilona a 
KoháryfKlotlld utcai háromemeletes 

, 

bérházát végrendeletileg a Budapesti 
Unitárius Egyházközség szegény is
kolás gyermekeinek segélyezésére 
hagyományozta. 

A végrendeletet a boldogult ro
konsága pörrel támadta meg. Az 
egyháZköZSég elöljárósága a roko
nokkal egyezséget kötött, és az 
egyezség folytán biztositott összeget 
birtokba vette. 

A 

Cét~ :;j.,V;II., 
:' II bérházat 

ezer peng(lvel. A szerz6désnek 
k(JIönféle fórumok által történő jó
váhagyása után az alapítvány már 
a jöv6 év folyamán a nemes alapító 
akaratának megfelel6en fogja szol
gálni az unitárius népnevelés szent 
Ogyét." (E sorok fogalmazásában 
Barabás István tollára Ismerünk.) 

dr. Fer enoz Józsel "Budapesti házamat, lIIet(lleg 
114:)-11:)4 (1-7)1 Budapest f(l· 
város pesti részének 1136 sz. 
betétében 5. sor alatt felvett 
Koháry-utcai három emeletes 
lakóházamat az unitárhl' va.l 
lás ll szeoéntl iskolás OlIerme
kek támooatá,ára szolgáló 
ÖTökalap1tVlÍnllként a Buda
pesti Unitárlu. Egl/házközaéO
nek haollománllozom azon kor_ 
látozottsággal, hogy a ház ál
laga érintetlenül fenntartas_ 
sék, és csak az évi tiszta jö
vedelem fordfttassék a k!tQ_ 
zött célra." 

Uj református püspökök 

Az örökösök , Ulet61eg a rokonOk 
egyik része e16reláthatólag megtá
madja a végrendeletet. Az Ilyen ter
mészetű perek évek!g szoktak tar
tani. Az esetleges per eld6ltélg a 
nemes szivU gr6fn6 hagyatékának a 
jövedelme nem fordítható a megle
lölt célr a. Azok tehát, akik a:.. egy_ 

Testvéri szeretettel köszöotjOk a 
Magyarországi Református Egyház 
Iljonnan megválasztott p(lspökelt. A 
Zsinat tavaly elrendelte az általá· 
nos tlsztújltást. A református gyü
lekezetek presbitériuma! e16ször je
lölhettek szabadon az egyházmegyei 
tisztségekre. 

A pilspökök közOI újra "álasztot
ták a TIszántUU Református Egyház
kerUJetben dr. Koesb Elemért, a 
többiben újal vá lasztottak: a Dunán
túli Reformá tus EgyházkerUJeiben 
dl". Márkus M i hálVt, a tiszánlnnenl 
kerületben dr. Mészáro, Istvánt, a 
dunamellékl kerületben pedig dr. 
HegedÜl Lórántot. 

Ezzel a demokratikus Jelölési és 

válas~.tásl 5zlsztémával véget ért az 
a pártállami rendszerben szokásos 
gyakorlat, hogy a vezet6 egyházi 
személyiségek csak az AlIami Egy
házOgyi Hivatal el6zetes hozzájáru
lása után voltak jelölhet6k, vagy vá
laszthat6k. 

1991. febr. 2-án Iktatták be piis
pöki tisztébe dr. Márkus Mihályt, 
Tatán. Az ilnnepl Istentiszteleten 
egyházunkat Huszti János pilspök 
képvise lte. 

A bajok lerY(iz&ében 
meg a lelki er6. 

mulatko'Úk 

(Erazmus) 
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Emlékezünk ... 
Az Unltoi r;u$ EUUh4z két hajdani 

pU.:pUkt!re, Várfalvi KÓ!i1 Jánosra és 
Jórai Jánosra emlékezünk: az eló b
blnek haM/a 391Hk, az ulóbblnak 
hold/a 330-ik év/ordulója a l/«limd"',. 

Várfalvi Kósa János 
_ ClZ egvház neglledik pilspöke szü
le t,bl évér ól II vele foglalkoz6 i r o 
dalom nem közöl adatot. H asonnevÚ: 
apja Aranllosszék /c.apltánua. 

1,kohiit KolOZ8vdr' végzi. Tanul 
valamellIlk külföldi akadémián ts. 
Hazajövetele után eldob Ismeretlen 
helllen, aztán II kolozsvár! uni láTi'fs 
'(ltlházkö.w!gben - mint fulrmadlk 
lelkész - szolg41. 

1591. december H-Ml - Enlledi 
GlIörQ1l utódjaként - unitárius piis
pők. 

I smert munkái kö-wl legjelesebb 
az "A;talalos isteni dicséretek" c. 
Imádságos könI/V toldalél«Jként, ha
lóla ul4n huuonkét évvel - 1623-
ban - KolozsváT' megjelen6 "Cha
lechizls, az idvessignek lundamen
fumdr61" dmú káli, amelll löbb ki 
adást ér meg. 

KolozsvárI, a Heltai-féle műhely
ben kinl10mják - év nélkül - kü
lön ki:inllvként ls az emlitett Cha
lechizl" . 

Ugllancsak Kolozsvárt jelenik meg 
- a Chatechézishez hasonl6an -
halála ulán "Sok egllmással ellen
kező érlelmek ki:izi:i lt mint kell föl 
keremi az igazságot" dmtl munká
ja (1636', melllnek nyomtat6ja 
Abrugtri Gllörgy lehet. 

Várjalvi K ósa János 1601. január 
3-dn halálozik el. 

A kevés Tendelkezésr e álló adat 
alapján életének eglles szakaszaiTa 
csak ki:ivetkeztetni tudunk. 

Fellélelezhet6, hOgy bmeretségi 
ki:iréhez tarlozik a kor jelentős 
nllomdásza, az unitárius HofJhalter 
Ra/ael; a korabeli erdéllll fejede
lem, a szintén unitárius JállQs Zsig
mond; a fUI"'" hlMl orvos-teológus 
Blandrata GlIÖT""'; a tragikus sor.ru 
Széke lll Mózes, Erdélll második uni
tárlu , fejedelme ér Jacobinus János 
k4ncellár, az 1595-ikl havasalföldi 
hadjárat tÖTténeti rója. 

HoglI a külföldi akadémián mikor 
mit é, miként tanul , aTTa nézv~ 
nincs főlje"",zés. hmerethm Kolozs
váron való lelké,zslge, egllházépitO 
munkássága és rövid ideig tartó 
(1597-1601) püspöki ténllkedé,e. Re
milhelóleg ezekre a ké rdésekre is 
r öviden választ nllerhetUnk az Er
délllben leoo Unitárius Egllház mul
tat buvárló lelkész-ti:irténhzeinek le
vikenllsige fo llltán. 

- -
Járai János, 

az Unltár/lu Egllház kilencedik püs
pöke, ulntin eQ1like azoknak az el6-
dÖknek, akikról keveset oh)aShatunk 
i, mig kevesebbet hallhatunk. 

A uemélllével él munkáaságával 
foglalkozó Iradalom - gondolhatunk 
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/ct az unitárius Gál Kelemen és 
Varga Denes, a kolozsvári (J935), il
Ietve a lordai unitárius gimnázium 
története (1907 j, - vagll a r elormá
tus Zovánlll JeM "Magl/arországi 
proteUá1U egl/háztörtineli lexikon" 
1977) dmú munkájában közöllekre 
- szüi6lvel, .születésével, Ifju korá
val és neveltetésével nem loglalko
"k. 

1620 kÖTÜI születik, de hOQll me
Illik év, melllik hó, melllik fUlpján, 
aTTól nem tudósít senki. Születesé
nek leltételezett idejeböl köve tkez
letve t8merheti K olozsi Török ht
vánt, a század elbuzél6 kölliszeti
nek meglehe lősen jóhirú múvei6jet; 
az e"",kőnllvú í rónak mondotl, a 
páduai eglletemen tanuló Dólnaki 
NaQll MihállIt; a nála j6val fiata
labb, a leide nl, majd az Odera mel
letti Frankfurtban tanuló, Angliából 
Servét "Restitutio Christianismí" d
mti híres könllvét magával hozó 
SzentWánvl MáTkos Dánielt, , olvas
hatta annak a Feivinczi Györgynek 
munkáit ir, akit a magvar szInház
történet a leglelsőbb hel1fJ'61 meg
er6sftett el,6 színházigazgató ken t is
mer. 

Az e/.s6 hitele t!Tdemi6 ideváo6 tu
dósUás aTTól uámal be, hOQll Járait 
a kolozsVÓTí unitárius Iskola elvég
zése után 1646-ban beiktat ják a tor
dai iskola igazgatói állásába, majd 
ezt követ6en, 1641-ben külföldi ta· 
nulmányUtra indul. H OQll melyik or
szág mell/ik akademfáján tanul, eTTe 
vonatkozóan nincs emil/is. Amikor 
hazajön, (1651' már mint a kolozs 
vár i iskola tanára szerepel, majd 
1654-tól Dálnoki János ut6djaként 
Kolozsvár papja. 

1661-ben a d is/alvi zsinat (ápr. 7.' 
- Beke Dánie l utódjaként - püs
pökké választja. ~Ietra;zlrói szerint 
a püspökséget csak a papok hosszas 
kérisinek engedve válla l ja el. 

Irodalmi tevékenllstlge nem nagll. 
TársszerZője NagllSolllmosi Koncz 
Boldizsár " H etedszaki reOgeli és es
teli könllö rgések" clmű, Kolozsvárt 
1693-ban kiadásra kerül6 imádságOS 
ki:inllvének. 

Tanár korában - a tanul6k ré
szére fr egy - "Fizikai k izikönyv" 

". 1661. jUnius 3-án pestisben halá
lozik e l. 

Tanári il püspöki tevikenllségire 
még ránllomja bélyegét a vallád tü
r elmetlenség okozta, a "disl" nwen 
ismert kinllszerű egyezség, I megeli 
a Lengl/eloT$zágból - unitárius hi
tük miatt meneki/lnl kénvueTÜlő 
lengIlel atllaflak ETdelllben val6 le
te lepülisét. 

A tevikenllSigükTől kevi. Ilmere
t et hátrahaOll6 két püspijk azoknak 
az elódöknek sorába tartozik, akik 
kevisbl látvánllos ileCükkel a világ
nak világossdgui igllekeztek uolgál
nl. 

Emlt!küket kegIleleItel óri;::zük i$ 
várjuk, hogll miel6bb ds mlnil IlIb
bel hallhauullk leiöliJk. 

Kelemen MIklós 

VITAFÓRUM 
Gondolatok a. tiszta unltlUlzmusr61 

Amióta a római katolikus egI/ház 
elfogadta a lelkiismereti szabadsdg 
tizist!t, (A vatikáni zsinat befejező 
ülésszakán, 1965 - ben) egI/re er6södlk 
<:': kereSZlénl/ . leológlai "ondolkodá. 
okumenlkus INnI/Zala, a türelem .f 
a .JHÍr besdd. A lelkiismereU lZaOad_ 
sag nem jelent vallási közömbllui_ 
get - mint eu fokan vélik _ , c,u
pán aZI, ho"", más meggl/óződ~$é t 
tisztele!'l és ezt várom el a maga_ 
mitől lS. A ttLrelcm közelebb hozza 
egymáShOZ a keresztény iránllzalo_ 
/UIt, mert hangsúlllozza a közös vo
násokat, de kihangsulllOZZa az eltéró 
szlneket is, amellleket a külllnböző 
kereszlinIl e"II/lázak - köztük az 
unitárius is - képViselnek. A jelleg_ 
zeIesen unitárius szindrnllalatról sze
retnék szólni most. 

Gyakran hallom ezt a fo"almat· 
"tiszta unitarizmus". Hihetüleg ne~ 
kevesebbsze r , mint más vallású tes l _ 
vé reink töt a "tiszta katolicizmus 
tiszta kálvinizmus", stb. meghatáro~ 
záso/UIt. CsakhoglI a "tiszta" je/zö 
e!iOgé meghatározhatatlan a gondol_ 
kodás birodalmában és fgll e loga
lom eléggi sokléleképpen erlelmez
het6. Nálunk el6ször BorbilII lslván 
használta századunk második évti
zedében, hittantörtineti kaleoórla_ 
ként. Dávid Ferenc unitárius le;ló
dése során a "reformált kálviniz
mus", "majd a Szervét-féle anWri
ni tarizmus" után a Jézust emberként 
értékel6 "Iiuta unitarizmust" vi/te 
lelfedezni tanftásaiban. - Az elnyo
matások idejin (elöbb az erdélyi re
formátus fejedelmek alatt, majd a 
Habsburg-uralom idején) egllházala
pUónk i:irökségét értettik alaIta. Azt 
az (jröksiget, amit valóban hittek, 
szemben a rájuk kinyszerftett val 
lási képzetekkel, amelyeket vallani 
voltak kinl/telenek. 

Az európai szellem hatalmas mo
dernizálddási áramlataifUlk, a felvl
lágosodásfUlk, a ra ciofUllizmusnak, a 
fejl6dés eimileIének is a liberoliz
murnak eredminyeként a külső n1l<l
más enyhült egyházunk ellen is et
től kezdve a " tiszta unitarizmU$" II 
vallási maradiság elleni küzdelmeI, 
a tudatlanság kritikáját, a teológiai 
tudománllOk fejleszlését és a modern 
hit igénllét jelentette . Egllidejúleg 
azonban e v allásosság érzelmi-lelki 
elemel teljesen elsalnyultak és a 
Izépen indul6 inlellektuális vallásos
ság k~zömbösst!ghez; amodernsig 
keresise dlutakhoz is a teológiai 
fe jJödés hangoztatása IndokolaIlan 
optimizmushoz vezetett. Amig az 
elsó vlldghábor ú borza lmai, majd a 
tragikus trianoni béke valóságra !lb
re sztelte a "jöv6 vallásának" köd
kepelt szllvlSge l6 liberális uniláriu
sokat. 

Az ébredi. keser úsige tllán lilek
re épill6 bibl/ássdga, Balázs Ferenc 
jézusi szeretelet cselekv6en hlrdet6 
emberszolgdlala !Is Varga Béla tu
dományos hite alapozta me" nap
jaink "Uszta u nitarizmusdnak" ér
vénllességét. Meggllóz6désUk szerint: 
(és ezzel Ddvid Ferenc kardhoz nllúl-

• 
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GYERMEKROVAT 
A raJw n a kisded Jézus t láljátok, IUJllnt u o.ldvel 

l\.fárh\val és J6Z!lettel menekül En1ptomba, a Rer6d~ 
á ltal elrendelt c:yermekgyllko5!!ág elói. 

A 13 6ves, "arJyul Soós CSaba nem elöször örven. 
dmltet meg minket nép rajzával. A Nagy Ilnáe utcai 
hitoktatásra járó lYe~mekek tudjli.k. holD' Csaba a 
esendes, IIzemlélódö tluk közé tartozik, aki nem any. 
nyira 8zavakban, mint Inkább képi klleJe~ erejével 
Járul h01:zá a bItoktatás lelki kincseibez. 

Jézus l'yermekkorár6t J6szerlvel semmit sem tudunk. 
Az evangéliumok arról tudósitanak, hogy u Ülelése 
ulá n, az 'Or anuala megjeleni Józsefnek, á lmiban, és 
figyelmeztette, holD' meneküljenek Egyiptomba. a 
Heródes balálá lg ne ls térjenek VWUl. 

• • C: .. : _ --,'''.' . . 

'U, Jézus klskod.1 valósd.Dúleg EJylptomban tal
tötte. A Közel-Kelet, a Szentföld ma l5 veszélyben 
van, báborús tűzfészek. Ma ls sokan menekÜlnek on
nan. Mért Imádkozunk, bogy sebol a vU'con n e kell
jen klsgyermekeknek eJmenekÜlnHlk sztlltiröJdJtlkról, 
semmiféle tl ldöztetés miaU . 

J '. . ~' . ' · ~h~ . . . . ' . 

nok uissza) kétféle ke reszténység 
uan: do"matikus, tehát o fo rmákhoz 
ra"aszkodó 6riJk változhatatiansá"ot 
hirdet6 kereszténység és az erkölcsi 
feleI6ssé""eI élll, a lélek igényére 
épftkezé értékkereszténysé". Ez 
utóbbi a mt hitünk. 

<m, 

meg-
az Istent szeresd 

Mt. 22,30-40; Mk. 12.28-
az öntudatos hitu kö

';:~,~,::::';,neueIÓiSkoI4ja. A kol-
k nem 

szemben o 
embert 

, 

mát okozó élményét, illetve a haza
csere okát kiváltó élményeket. lU 
bekerültek - esetleg szórványto,,
ként - a t iJbbi eQ'tlházak füg"ósé"ét 
hangsúlyozó vallásosságába . . . De 
hadd ne folytassam a hoDllan? kér
dé$ének feszegetésével. Inkább p ró
báljunk gondoliltokat adni o hfv6k
nek és a szolgálóknak e"i/aránt a 
vitafórumon keresztül eTTe a kér
désre. 

Szász Jáno s 

HIREK 
A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági 

Tagozata 1991. febr. 10-én, vasárnap 
du. 5 órakor tartja elsó összejövete
lét. A találkozó a Nagy Ignác utcai, 
I. ernA gyÜlekezeU teremben lesz. 
Erre az alkalomra szereteitel várjuk 
érdekltidó ifjainkat, bozzátartozólk
kal, bará ta lkkaJ együtt. 

1990-ben ls - haloUak nap~n -
az Egyház elhelyezte az emlékezés 
és a megbecsülés koszorúját a bu
dapesti temetőkben levő unitárius 
sírokon. A koszorú.zást Huszti J á nos 
püspök, Bencze l\-Iárton püspökhe
lyettes és Kelemen. Mlklós lelkész
egyházi titkár végezte. 

A Nap TeleVÍzió november H-én 
- reggeli adásában - az Unitárius 
Egyház mllsorát közvetítette. Az 
adásban Kelemen l\-llklós lelkész
egyházi titkár Dávid Ferenc halálá
nak évfordulójáról emlékezett meg, 
fölvázolva - mai megfogalmazás
ban - azokat az eszméket, amelye
kért egyházalapító püspökünk életét 
áldozta. 

November 18·án egyházunk veze· 
tősége és a hivek egy része meg
koszorúzta Dávid Ferenc egyházala
p{tó püspökünk, Budán, a X l. kerU
letben, a Dávid Ferenc utcában levő 
emléktábláját. 

, ti 

• 
20., 

június 23 .• 
december 

HALOTTAINK 
Dr. Supka Ervin 76 éves korában 

hosszú. szenvedés után hunyt el 
Gyulán, 1990. ápr. 6-án. Hamvait 
édesapja, dr. Supka Géza alr jában 
helyeztük el a rákoskeresztűri te
metóben máj. 14-én, dr. Ferencz 
József ny. p üspök szolgálatával 

Dr. Luzsa Endréné sz. Pákey Sára 
80 éves korában elhunyt. APákey 
család évszázadok óta szerepel egy
házunk történetében. Pákey Lajos 
volt a tervezője a kolozsvári unitá
rius kollégiumnak és sok erdélyi 
templomnak a századforduló Idején. 
1990. jan. 23-án t emettük Huszti 
J ános püspök szolgálatával. A csa
lád 20 OOO forintot fizetett be ado
mányként az elhunyt emlékére a 
budapesti egyházközség csek.klapján, 
1990 januárjában, javasolva, hogy 
ebből 10 OOO forintot fordítsanak az 
erdélyi menekültek javára. 

Osszeg,ujtötte: 
dr. Ferencz József 

Georrrey Usher, aki hosszű éveken 
át volt az ausztráliai u nitárlllSok ve
zetője, ebben az évben elhagyta 
AusztráliAt és az angliai SheWeld 
városban vállalt unitárius lelkészi 
szolgálatot. 

Occse, David Us ber, ak! szintén 
unitárius lelkész, eddig Londonban 
szolgált és most Amerikába köl~ö
zött, ahol a pitt.!;burgh-i unllár_1lS 
gyülekezet lelkésze lett. Az Usher 
testvérek - akik egyházunknak is 
jó barátai _ új szolgálati helyére i$ 
Isten áldását kérjilk. 

nw Endre hivünket, karácsonykor 
nevezték ki a budapesti Magyar 
Állami Operaház főlgazgatójává. 
Múlt számunkban még csak az 
ideiglenes megbízásról adtunk hfrt. 
A végleges megválasztáshoz is nagy 
szeretettel grafulálunk. 

Dénes Jánosr61. az orszá,gylllésl 
Almanach azt írja, hogy 1930-ban 
született, és Kőbányán nevelkedett: 
Nemrégiben tudtuk meg, hogy uUle_ 
a nyárádszentmé.rtonl- cslktalvl gyU-
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lckczctllnkböl költö"'lck annak Ide
Jén Budapestre. 1956 után, mint a 
budap('5U Munkástanács aktiv tag
jél 15 évi börlönbüntetésre ítélték, 
Ule3-ban amneszliéval szabadult. 
Foglalkozása vegyésztechnikus, és az 
MDF budapesti 26. választókerUleté
nek orszéggyülésl képviselője. Ojra 
jelentke:ett pestJőrlnci egyhézköz.sé-
günkben. . 

Szeretettel köszöntjük, mlllt II 
Parlament második unitárius tagját. 

UnUérJu8 á llamtitkára is van az 
Antall-kormánynak Kálnoki Kiss 
Sándor mérnök személyében. &les
apja egykoron Debrecenben, ahol 
mint mérnök szolgált, gyülekezetUnk 
gondnoka volt éveken át. Fia a köz
lekedési üi)'ekkel foglalkozó hosszú 
nevo. minisztériumban tevékenyke
dlk. 

A kolozsvári UNITARIUS KöZ
LöNY idei 3. száma szép kiállítás
ban a református egyház Miszt6t
falusi Sajtóközpontjának nyomdájá
ban került kiadásra. Dr. Szabó Arpid 
felelós szerkesztő gondos tartalom
mal ámtotta össze ezt a számot, 
melyben érdekes régi adatokat ol
vashatunk az egykori kolozsvári, ke
resztúri és tordai kollégiumainkról, 
s azok neves román ajkú tanulóiról. 

Mexikó katolikusai panaszkodnak, 
hogy a szekták száma mintegy 20%
át képezi a lakosslignak, mely egy
koron mind katolikus volt. Katoli
kus felmérés szerint ma már a 81 
milliós lakosságnak csak '15%-a tar
tozik egyházukhoz. 

Róméban hat új magyar katolikus 
lelkész kezdte meg tanulmányait a 
római katolikus egyetemeken. A 
megnyitón dr. Paskai bíboros öröm
mel állapította meg, hogy a szemi
náriumban ma már 15 lelkész tanul 
és készül a nehezülő hazai szolgá
latra, melyben a közömbösség és a 
szegénység ls lelket megpróbálón fo
gadJa majd óket hazatérésük után. 

" 30-án 
n.m 

a MTA Ország-
tennében. Az 

professzor 

A Vizsolyi Biblia megjelenésének 
450. évfordulója alkalmából hazénk 
számos helyén ünnepi megemléke_ 
:tés volt, melyen méltatták Károli 
Gispér és társai ma ls nagyra érté
kelt bIbliafordítását. E fordítást az 
unitárius papok nagy része ma ls 
használja, az Istentiszteleteken tar
tott alapigék felolvasásakor. Veretes 
nyelve a ma emberének is szól. 

Monkvában új ortodox templom 
nyilt meg Istentiszteletek tartására. 
A Kremlben lev6 Uszpanszklj $Zé
kese&)'házban 'Il évi SZÜnet után 
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szept. 23-an ünnepi istentisztelelet 
tartottak, zsúfolásig meg töltve a ka
tedrális t, melyet Szépen helyreáUl_ 
tottak, 

A budapesti evangéllkua gimná
ziumban Orb6lwé Szent-Iványi Ilona 
lelkészn6 a tanítási órák kÖZött az 
Intézet unitárius növendékei számá
ra vallésoktatást tart. 

Az EVANGeLJKUS eLET okt. 
26-i számában, vélhetóen a reformá
ció ünnepének közeledése alkalmá
ból, néhány lelkész angol, német, 
szlovák és s2lovén nyelvú rövid 
cikkben fordult a lap olvasólhoz. 
Példa, mely követésre méltó. 

Rabbiavatás Budapesten. Az Or
szágos Rabbiképzö Intézet zsúfolásig 
megtelt zsinagógájában ünnepélyes 
keretek között avatták rabbivá 
Fröblicb Róbertet. A budapesti rab
blképzó Intézet igen jelentós intéz
ménye Közép-Kelet-Európának. Az 
egyetlen olyan zsidó intézmény, mely 
nemcsak hazánk ZSidósága, hanem a 
szomszédos országok, köztük a Szov
jetunió részére is évek óta magas 
szinten képez új rabbikat. 

Casaroll Augustino biboros, a Va
tikán állam államtitkára, 'IS. életévét 
betöltve, az elóÍrAsoknak megfele-
16en, lJ. János Pál pápának felaján
lotta nyugalomba vonulását. A pá
pától érdemei elismeréseként egy év 
hosszabbítást kapott, de dec. elején 
a pápa kinevezte utódát, Angelo 
Sodano érsek személyében, aki ed
dig ls Casaroli helyettese volt, s 
hosszú vatikáni diplomáciai szolgá
latra tekint vissza. Ilyen minóségé
ben több alkalommal haZlinkban is 
járt. Egyes vélemények szerint e ki
nevezés a lengyel pápa gesztusa az 
olasz püspöki kar felé, hogy közülük 
választotta ki az új államtitkárt, aki 
a pápa után a legfőbb vatikáni tiszt
ség birtokosa. Egyesek e tintre a 

Cambridge unitárius lelkén e több 
alka lommal szerepeltetett noozékén 
magyar vendéget. és d r. Arthur 
Lo~, . a Manchesterben működött 
umtárlus teológia egykori dékánja 
több alkalommal tartot t előadásokat 
Erdélyben is. 

Szab/i Dezső koloz.svá rl lelkész te
lesége, Szab6 Erzsébet, 28 évi egy_ 
hbi szolgálat után, mInt központi 
pénztáros, 1991. jan. t - től nYURalom_ 
ba vonult. UtÓdja Kun ~va közgaz. 
dász lett. 

S:tékely László le lkész, nyugdíj. 
pénztári előadó, könyvelő, 41 évi 
szolgálat után nyugdíjba vonult , 
Kolozsváron. Jelenleg a koloui egy
házközség beszolgáló lelkésze. Ko
rábbi leladatát Durugy Loránd a 
központi pénzügyi eUenór látja ei. 

A KEREKES család egyik magá ra 
hagyatottan, betegen Debrecenben 
éló tagjától, Nagy Ottóné Kerekes 
Rozáliától kaptam kedves Udvözló 
sorokat. A Kerekes család számos 
tagja érdemes munkát végzett egy
házunkban Debrecenben. Feri bácsi 
kedves jólzG erdélyi beszéde és hu
mora hamar megkedvelte tte magát 
a többi oda költözőtt unitáriussal. 
Egyik fia Ernó, aki a beszámoló sze
r int most az afrikai MALAWI á l
lamban mint az ENSZ kiküldötte, 
vízügyi szakemberként dolgozik, bu
dapesti lakosként többször Já rt a 
Nagy Ignác utcai templomba n is. Fe
lejthetetlen Piroska, aki Bajor János 
mellett évtizedeken át elóbb pénz
tárosi , majd gondnoki ti sztel töltött 
be, a debr~eni gyülekezetben. Az 
élöknek továbbra is jó egészséget 
kívánunk azzal , hogy az elhunytak 
érdemeit nem felejti el az Unitárius 
elet sem, melynek lapjait Nagyné 
Kerekes Rozália ma is örömmel ol
vassa. 

francia Roger Etchegaray bíborost is --------------
esélyesnek tartották. 

Az Egybáz és Világ eimmel meg
jelenó ellenzéki református sajtóor· 
gánumban a Szerkesztő Majsal Ta
más polemizál dr. Czine Mihály tó
gondnokkal, aki védelmébe vette 
d r. Tóth Károly püspököt az ót ért 
támadásokkal szemben. hásában _ 
többek közt - azt állitja, hogy a 
Czlne által jeles reformátusnak em
litett MórIcz Zsigmond "mlndvéi'li' 
képtelen voU sajáUának tudni Jézus 
Krisztus feltámadásáról vallott ke
resztény alapüzenetet" .• , Móriczot 
erdélyi körút ján a nemrégiben el
halt Bözödi György lró, unitárius 
h ittestvérünk klsérte végig, s kettő
JUk közt meleg barátság alakult kl, 
mely teológiai vonatkozású kérdé
sekre ls kihathatott. 

Faith and F r eedom c. jelenik meg 
az oxfordi Manchester College öreg
diákjaInak segitségével, dr. Peter B. 
GOdfrey szerkesztésében, évente há
rom alkalommal e teológiaI uemle. 
Az egykoron világszerte olvasott 
Hlbbert Joumal utódlapjának te
klnthet6. A szerzők között van két 
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