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EGY AKARATTAL - EGYÜTT 
A tanítványok együtt maradtak, ahogy azt az 

,,Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv" megörökítet
te: "Felménének a felsöházba, ahol szállva valá· 
nak~ ..... "mindnyájan egy $zíwel-lélekkel foglalatosak 
valának az imádkozásban és a könyörgésben" ... 

Sajnos a Szentfrás itt szűkszavú és semmit nem 
őrzött meg ezeknek az áhftatoknak és beszélgeté
seknek szövegéböl. Hihetjük azonban, hogya hosz
$zúra nyúló, sőt éjszakáig is eltartó beszélgetések 
Jézus emlékét idézlék. Viselt dolgait, a beszéigetök 
személyes élményeit, midenekfelen pedig tanitásait, 
és ezekre emlékezve várták a vigasztaló és bátorító 
Szentlelket, amelyet a Mester annyiszor megígért ne
~k. 

Féltek?! Valószínű! A tragikus végkifejlet elölt már 
hónapokon keresztül jelentkeztek a vésztjosló jelek. 
A farizeusok Jézus tanftásaikor figyelő gunyorosság
gal tették fel kérdéseiket, amivel bele akarták zavar
ni, hitelét akarták elvenni tanításainak. A tömeg kö
zött meghúzódó gyanús figyelők , az együttérzö hall
gatóktól hallott rémhírek a hamis prófétákról, mind a 
félelem érzését élesztették bennük, annyira erössé, 
hogy a legdrámaibb pillanatokban Péter, a kőszikla 
háromszor tagadta meg mesterét a hajnali kakas
szóig. Ez a rettegés újra, vagy pontosabban még 
mindig kísértett bennük. 

Az együttlétben újra és újra felidézték Jézust. Be
szédeit, tanításait, amelyek mindig tiszták voltak és 
emberiek. Vigasztalást, irányítást adott sokat szenve
dett nemzedékének. Járta tanítványaival a poros uta
k.at, megpihent a Genezáreth tavánál, beszállt a ha
jókba és elbeszélgetett a halászokkal. Ösztönszerű
en érezte át kortársainak prOblémáit, és istenáldotta 
lelki é~ékenységével választ talált ezekre a problé
mákra. 

A legközelebbi találkozáskor már történeteket me
séli el az öt követő tanítványoknak és sokaságnak; a 
gondot viselő Istenről, az Atyáról, aki minden gyer
mekét magához öleli ; a magvetőről , aki kOlönböző 
tatajba veti el magvait , de a termés csak ott gazdag, 
ahol a talaj is megfelelő ; az elveszett juhokról és 
drachmáról, akiket a gazda nem hagy pusztulni ; a 
földbe ásott kincsről ; a rossz sáfárról ; az okos és bal
ga szüzekrÖI: az igaz parancsolatról, lsten és ember
társaik szeretetéről.. . A hallgatók és a tanítványok 
észre sem vették, máris ismerőivé - majd amikor a 
Mester saját életével pecsételte meg ezeket a tanítá
sokat - fanatikus követőivé válllak e tanításoknak. 

Ezt a tanil:ó, vigasztaló Jézust idézték fel az együtt
imádkozó tanftványok és talán a csendes beszélge
tések, együttes elmélkedések eredménye volt, hogy 
oldódni kezdett bennük a félelem szorítása. 

Egyre világosabban látták. hogy Jézus nem ok nél
kül választott tanítványokat és adta át gazdag lelki 
kincseit. Nem ok nélkül tette szent kötelességoké: 
menjetek el és tegyetek tanítványokká mindenkit... 

A k.ortársak súlyos lelki válságot éltek át: A bennük 
élő ősi hit, amely egy nép kizárólagos szolgálatára 
alakult ki , amelyik néha a kizáró gyúlölet evangéliu
mát is hirdette, rettentő bilincsekké változott. Formá
lis kereteiböl számtalan embert kizárt. Egy nemze
dék érezte ezeket a merev korlátokat... és akkor jött 
Jézus megváltó tanításával: Szeresd az Istent! és 
Szeresd felebarátodat! A "fő parancsolat" betöltötte 
és nem eltörölte az addigi vallásosság legszentebb 
értékeit. 

Az "egyakarattal, együtt levés" megerősítette a ta
nítványokat , a gazdag lelki tanítás a jó földbe vetett 
nemes maghoz hasonlóan viselkedett . Csendesen 
értelődött az igaz utat kereső lelkekben, és amikor 
Jézus életével is megpecsételte tanításait, váratlanul 
kalászba szökkent a mag, és hitvallóvá tette a tanít
ványokat. 

Ez volt a Szent Lélek kitöltetése. Az öntudatra döb
bent tan~ványokban élö valósággá változott Jézus 
tanftása. Megtalálták lsten szeretetének úlját, és fe l
fedezték a hívő ember értékét önmagukban. Ezt pe
dig meg kellett osztani sorstársaikkal. . Elmúlt a r~tte 
gés. Jézus igazságával kivonultak a Jeruzsálemi fó
rumra, mindenkihez szóltak, mert igazságuk egyete
mes volt. Nem törődtek a gúnyos kérdéssel : ~Talán 
édes bortól lettetek részegek?!" Diadalra vitték a 
megfeszített Mester igazságát , a hitet Istenben és a 
hitet az emberben. 

Sokféle értéket látnak és szépséget találnak a kü
lönböző felfogású emberek a pünkösdi_ történetben. 
Ünneplik a csodák diadalát, a kellős tuzes nyelvek 
megjelenésének a Szent Léleknek embert átalakit:ó 
erejét. Némelyeket a történet köttő,:ége r~gad meg: 
Mi unitáriusok úgy vét jük, hogyapunkOsdl lélek ere 
jével megtalálták a tanítványok Jézus lelkének és ~a
nílásainak Igaz értelmét, mert egy akaratta~ eg~~ 
valának. Ezzel az igaz értelemmel a nagyvilág 
mertek állni . Ez a megtalálás volt titka a keresZ
ténység első diadalának. 

Szász János 

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



Hány gyermekünk marad meg egy katasztrófában? 
A pörbölyi U7.cnegy gyennekáldo· 

zatr61 és a buszsofOr tragédiáj:1r61 
írunk és beszélOnk. a törölhetetlen 
emlékű ködös hajnal 6ta. Nem tudunk 
elegel bes7.élni. írni ahhoz. hogy le· 
vonjunk minden következtetést. 

A vihar. amit a pörbOJ.yi tr.lgédia 
kavart. 1ass.1n mégis csillapodni fog. 
Csendesedik a szelek jajg:uás:l. apad
ni fog a könnyek 7A1pora. Kavarg6 po
ra leülepedik a sírok csendjére és 10· 
vadübörgó életünkre. Kr.:tk.1loa vul· 
kán hamuja ez a por. Mindent beborít. 
minden kis résen bcszUremkedik. 
Semmi sem marnd. men nem marnd· 
hat utána érintellenül . legkevésbé a 
lelkiismeretünk. Jobban odafigyelnek 
majd a gyerekek utaztatás.1ra. Pörbö
Iyön újraindul az iskola. a vandáJbiz
lOS fénysoroml)Ót is feJtalál ták. 

Csak úgy nem ülepedhet ránk :L 

pörbölyi por. mim a feledés pora. Ezt 
nem tudjuk. nem szabad megenged
nünk soha! Méreteiben és jelentősé
gében ez a tragédia cs.1k a Titanic el
süllyedéséhez hasonlíthat6. Annak 
emlékét sem nyelte el a víz. Tovább 
él mindenben. amil teltek azóta. hogy 
gátat vessenek a megismétlódésnek. 
Az ismétlöfegyver fellalálása óta 
ugyan a vi lágháború is megismétló
dön. és újabb ismétlődés fenyegető 
reme elói keresi menedékét a vi lág. -
Amit csak ugy találhat meg. ha nem 
engedi porosodni a katasztrófák em
lékezetét. 

Gyakorolnunk kell magunkat az 
emlékezésben. mint a sponjátékaink. 
ban. A S"t:1mok sugallat.1ra népszeru 
csapatjálékaink jutnak eszünkbe. 
Mennyi komoly~ggal . kitartással 
gyakorolnak sponolOink egy-egy já
tékaI. Nem kell -e egy katasztrMára 
még sokkal komolyabban gyakorol
nunk az emlékezést?! 

Iswnyalosan ördögi játék vOl l az. 
aminek áldozatául esett a pörbölyi [i
zeneg)'. a \"égzetes bírói döntés után. 
A csapat elveszíteIle a játékot. Örökre 
elveszítette. A csapatot is elveszítet
IUk. Alig egy néhány tartaléko$unk 
maradt. akiket semmiért sem ~ngcd
nénk ki többet úgy a pályára. Elclcé
lunk és reménységün!.: szenvedet! fel
mérhetetlenül és pótolhal:ltlanul nagy 
veszteségeL. soha ki nem köszörülhe
tő csorbul5st. Veszítettek mind.:l2ok. 
akik naponta aggodalom mal engedték 
útnak gyennekeiket. VeslÍlett az isko
la. mely naponta vána, épíigette öket. 
VeszíteH a nemzet. melynek nincse
nek vesztenivaló csapatai . Testrésze
ink vOlt..1k azok a gyermekek. Elvesz
tésük óta amputáltnak érli magát 
egész nemzetünk, Veszítettek :lZ egy
házak, melyek boldog örömmel jánál.: 
újra az iskolát. hogy testvéreket ne· 
veljenek ott is Jézusnak a gyenneke. 
inkból. 

Minél korábban veszítünk el vala· 
kit. annál tovább fog hiányozni ne· 
künk. Tómérdekszer leirták már. de 
elégszer leÚlli nem lehet. hogy leírha
tatlan a fájdalom. vigasztalhatatlan a 
gyász. Ezén kell minden lehetőt el
mondani r6la. Mindent a körülmé
nyekről. az áldozaiokról. a tulélőkról 
és a gyáswlókról. Bűnós mulasztás. 
kegyele!Sél1ó részvétlenség lenne 
megfeledkezni bármiről. A felejtés 
nem orvosság ill semmire. Az csal.: 
ujabb katasztrófák sorompójából ra
bolná ki az akkumulátorokat. 

A gyennekeinkre mindenfe lől le
selkedő veszedelmet figyeli az em lé
kezés szeme. Behunynunk pillanatra 
sem szabad. Bírói döntést csak élesen 
emlékezó szemnek szabad hoznia. 
Ilyen szemmel IáUa helyzetét régeb· 

U703. A vasúti átkelőhely kellós k07.e
pén hasznavehetetlenné vil t a motor 
A busz tele gyerckekkel. A sorompÓ 
elöl. Mtul leereS7.keden. Gyorsvonat 
közeledel! dennCS'ltó tömegével és 
sebességével. [eltartóztathatatlanul. 
Ezzel k~l let! fel venni" versenyt. és 
elsőnek Jutm célba. annyi. zsenge élet 
menedékébe. A kalauz kompjúlerként 
oszl.oua be a szorosra szabon idót. A 
pámkot megelőzte. mindenkit bizton
~gos helyre vezényelt. maga pedig 
az utolsó másodpercben. utolsóként 
hagyta el a buszt. Minden gyenneke 
megmenekült a katasztrófától. 

Engedjük meg magunknak a kö
vetkeztetést, hogy ekkoro teljesít
ményhez nemcsak szemre van ~'Zük
ség. hanem lélekjelenlétre is, amit. 
tudjuk. Isten ad azoknak, akik kap. 
csolatot tartanak vele. 

Pörböly nem felejt. A második vi
lágháboru utáni gyennekkatasztrófára 
is emlékezik. Azt hálmhagyoll robba
n6fegyver okozta. Az akkori tizen· 
egybő l mindössze hárman maradtak 
életben. Az emlékezés mOSI sem áll
hatta útját az ismétlődésnek. A pokol 
csapat játéka fé l évszázad múlt.1.n is 
visszatért. Nem elegendő Pörbölynek.. 
ha csak Pörbölyön őrók az em léke
ket. Mind.1nnyiunknak őriznünk kell 
azokal. Bele kell foglalnunk minden 
mozdulatunkba és imádságainkba is. 
Hogya kataS"ltrofák ne a keresztező
désekben ismédódjenek. hanem csak 
az óvatosságm. a megelő7.ésre készte· 
tő gondolk07.ásunkban. Így remélhel
jük. hogy minden gyennekünk meg
maradjon. mert Isten segedelmével 
(gy is lehet. 

Nyitrni Levente 
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--------------~~ 
Dávid Ferenc Egylet 

A. Dávid F~erenc Egylet és a Budapesti Unitárius Egy
házközség musoros összejövetelt rendezel! április IS-án a 
H6gres Endre utcai templomban. A bevezetó áhitatot 
Bencze Mánon püspökhelyetles tartotta. Megnyitóját Or
b6k~ S7.en t- I ~:\nyi Ilona lelkész. a DFE alelnöke egy szo. 
,:"oruan aktuills hÚTCI kC7.dte: aznap hunyt el lbrök Tamás 
~. a DFE elnöke. A megemléke7.és és a gyász percei után 
kezd6d~t el az el ő:vlás. melyet Szépfalusi István író. bécsi 
e.vang~lilr;,us lelkész·esperes tartOtl _Mai m:lgyarok Auszt
nában clm.m.el. Súpfalusi Istvánról és munkásságától Ia
pu~k has5bjlll1'1 már többször megemlékeztünk de köszö
flCtünket nem tudjuk soha elég méltó m6d~ kifejezni 

2 UNITÁR IUS ÉLET 

azért a munkáén. amit az Ausztriában é lő uni tárius testvé
reink lelkigondozójakénl vállal t. Az ó szervezésében tarta
nak Bécsben unitárius istentiszteleteket és irodalmi össze
jöveteleket. ahol a határainkon túl élö magyar írok éppúgy 
otthonosak. mint a Magyarországon élők. Mostani e lőadá
sa is rendkívül érdekfeszítő és tanulságos voh. és sajnálm
tal állapíthal!uk meg. hogy az aUS'ltriai magyarság identi
tása megőrzése érdekében az anyaorsclgnak: és nekünk is 
van még bőven tennivalónk. 

Az összejövetel t Gálffy Gábor. a DFE alelnöke köszönó 
szavai zánák. majd Szépfalusi István dediká1ta .J ássátok.. 
halljátok egymást" című. az ausztriai magyarokJól szól6 
könyvét. 

Benne Frnnciska 



Isten Veled Tamás! 
Hirtelen 'er sem fogtam. amikor 111.1$ csak röviden 

ennyit mondol! a telefonba: Tamas elme,nt. Elesu~lon a 
hangja. Lassan nehezedett rám a h.ir $utya. ~~IQ ,na
pok óla ludtuk, hogy kómáben fekszik , kó~áz' agy~n. 

Hirtelen képsorok jelentek meg el6~8~ id,Oban VISZ' 
szalelit. Láttam az elmult hónapok, kisse. blZon;:a1an, 
szelszóft Tamasát. maid láttam az el6adol, az rot, ~ 
egyhliz egyik v ilági vezetöjet, m~jelen~ elOttem, mint 
az akkori teológiai hallgatók retOfika tanara. 

A temetés napján from ti sorokat, s még mindig hihe
tetlen, hogy Töle bŰcsulunk. 

Itt ti hasábon a szeretett anyaszentegyhiz, a ,türe
lem ielekezete" - ahogy fl nevezte - mond hálát a min
denható Úristen nek, mindazokon a kiváló ,,!'Ökért, ke
pességekért. mellyel .:r0RÖK TAMAs rendelkezett. 

Egyházunk ~ulturális és szenemi életeben nagy [irt 
jelent halála. Uriember VOll a szó legne.mesebb ertel~ 
máben. Kulturált, visszafogott de érzO Intellektus, aki 
nem ismerte a megalkuvást. Önmagaval as másokkal 
szemben is mérhetetlenül igényes volt. Egészen fiata
lon, egyetemista korában, mar Igéretesnek indul pálya
futása. Majd elkövetkezett t 9560któbere, melyrol, 
olyan lelkesedéssel as felemelöen me~é.lt. Tórténelmi 
munkáiban sokszor párhuzamot vonl David Ferenc ko
ra és az 56-os forradalom között. 

A Szabad Kossuth Rádió az Irodalmi Osztaly vezeté
savei bízta meg. 1957 nyarán, Ot is, mint másokat, eién 
a politikai önkényuralom keze. Hosszú idöre száműzik 
nemcsak a Rádióból, de a szellemi életbOl is. Vidéki 
szfnháznál próbálkozik, dramaturg ké nt, majd ott is utol
érik, es elbocsájtják. 

Hitünk szerint földi cselekedeteink minOsége biztosft· 
ja számunkra az örök életet A világ egy és oszthatat· 
lan, nincs ezen kívül egy másik Világ. Csupán a való
ságnak van egy látható és egy láthatatlan oldala. S ami 
bennünk érték, az láthatatlan, megfoghatatlan. TÓfÖk 
Tamás itt, ezen a földön kezdte el épiteni lsten orszá
gát. S öfÖkka fennmarad Dosztojevszkij, Thomas Mann 
rádiójátekaiban, AtJy, Weöres lemezeiben, szfnjátékai
ban, cikkeiben, unMrius témájú regényeiben. 

Egyházszereteteben példát mutatott mindannyiunk
nak.. Lelki és kulturális téren egyarant jelentősen hozzá
járult a XX. századvég unitanzmusának fejlödéséhez 
és megismertetaséhez. 

1970-ben került vissza a Rádióhoz, reooezO drama
lurgkent. Jászai-dijat is kapott. 

Lelkét vezerelje a Mindenható Úristen az örökkévaló· 
5ag útján, emlékét kegyelettel őrizze az utókor! 

Nemcsak vállalta hitét es egyházát, de hirdetője is 
volt a dávidferenci eszméknek. A szelid intellektus hatá· 
rozottságával szólt müveiben, s szervezte egyházunk 
Dávid Ferencet Egyletét. ..Az. pedig az örök étet, hogy 
megisme~enek Tagad, az egyedül igaz Istent, és akit 
elküldtel, a Jézus Krisztust." - frjs János apostol. (Jn 
17,3) 

Tórök Tamás temetése 1993. maius 5-én volt, a Far
kasréli temetőben . Az unitárius gyásszertartást Bencze 
Márton egyháztö, Orbókné Szent-Iványi Ilona as Jakab 
Jenő lelkészek végezték. 

Budaházi István : 

MINDENKI 
KUNYHÓJA VOLTÁL 

Tör ök Tamás E mlé kének 
(r észlet) 

Fáj most énekelni , 
mert bénul a nyelv, 
s egyre száratabb a torok. 
Csak a könnycsat.ornák 
eregetik bőségesen 
ezt a reggeli friss-
fagyos tavasr.i 
dob~netel. 
Sz6lok kináradt torokkal , 
n ólok, sr.6Htalak. 
Ám a c.send, a néma csend 
felel csak. 
Pedig a pánt.or nem 

hagyja el a nyáját, 
s az ember sem 
cserben a barátját. 
Vagy mint mesterember: 
~nyagot, szerszámot. 
Am Te Elmentel! 
Kunyhód is üres lett, 
s stivedhez nőtt 
fiatal ok, 
a mindennapi zarándokok, 
a jöttek, 
a szomsddból menekültek, 
aholnappal fgéretesek , 
kik kunyhód szellemi 
zugában mindig 
megpihenhettek. 
fool ost Rád emlékeznek, 
s Tordára, hol először 
a Világon Anno 1568-ban 
Kimondatik , hogy Hitében 
senki sem háborgattatik. 
Mert a hatalom nem azért 
adatik, 

Orbókni Sunt-I\'án)" i Ilona 

(s bármely más hit,) 
aITa fól nem jogosít, 
hogy mások alá máglyát 
rakjon. . 
Nem nem ez volt a mestersege • 
a Mesternek! 
Pedig Mefisztók jöttek, 
mentek. 
Ám a szeretet és a türelem 
örök kunyhója Nálad mindig 
nyitva volt. 
Nélküled, most s zegényebbek 
lettek a vándorok, 
Kunyhótlan lett a Szeretet,
Tamás bátyja. 
Kunyhód, ha lesz még, . 
5 Ember, ki azt üzemelteti! 
Zarándokhely legyen! 
Előknek igaz vigasz, 
s minden holtaknak 
naponkénti feltámadás. 

UNITÁRIUS ÉLET 3 



Fejezetek az unitárius sajtó történetéböl 
1861- 1947 

3. rész 

A magyar nyelvú unitárius lapok bemutatásának sorát az 
1905-1944 augusztusáig megjelent UNITARIUS EGYHÁZ· 
zal folylanam. _ _. _ 

Az Unharius Egyház 1941-től SzékelykereszlUrkön Uni' 
tarius Egyház elme váhozott. ..' 

A SzékelykeresZ1úr Vidéki Unitárius .L~lkészk?r által kl~ 
adon egyházi és iskolai lap proklamáCIóJában kiJelentette: 
az egyház reformjáért akar harcolni, ennek érdekében élni 
kr--án a nyomlaton betú hatalmával. 

A lap folyamatosan megjelent 1905-1 ~18.ig havont~, 
majd 1921-ig szünetelt, a két év csöndet követően 1944'lg 
ismét rendszeresen hozzájuthatott az olvasó. 

SzerkesZ1őként Lőrinczi István. Péter lajo.s, S~ász A,rld
rás, Dr. Kiss Elek, Orbán Lajos, IIj. Máthé LaJOS, Ütő LaJOS, 
Máthé Sándor és Marosi Márton tevékenykeden. Munka· 
társak voltak: Bárka József, Geréb Zsigmond és Molnár 
Kálmán. 

A lap sorszámozását az első években az iskolai tanév
hez igazítona (októbertöl szeptemberig), eszokáson 190B
ban váhoztaton, 1909,ben már a januári volt az 1. szám. 
TÓbbszörerte-vád a szerkesZ1öséget a klmeleUen őszinte· 
ségért, de az Unitárius Egyház krit ikai szellemet szilárd~n 
megőrizve. merész hangon blráUa az egyház belső életet, 
az unhárius iskolák nevelési, oktatási tevékenységét 

Lássuk, hogyan IeieIt Máthé Sándor 1939·ben a szer· 
kesztöséget ért vadalua: . lapunknak mindig lesz elég er· 
kölcsi bátorsaga, ha kell , és úgy látja helyesnek, igazolni a 
régmúltat és elitélni a közelmúh esemenyeit. Cél: amainál 
öntudatosabb unitarizmus~_ 

A kedves olvasó joggal jegyezheti meg, hogy a cél ma is 
ugyanez, öntudatos unitarizmusunkat nekünk is meg kell 
öriznünk. 

Belelapozva az egyes számQt{ba, látható hogyakialakI
toll rovatok tükrözték az egyházi élet akkori arculatát 

A Szemle rendszeresen ligyelemmel kIsérte a kortárs 
unilárius lapokat, pl.: a Kereszteny Magvetőt, az Unitarius 
Szószéket, at Egyháztársadalom és a Kévekötés c. lapot. 

Az Egyházi és iskolai mozgalmak rovatában foglalko
zott az egyházi reform és a megujftandó hitoktatás aktuális 
kérdéseivel, hasábjain El témákban vitát inditványozotl. A2. 
egyházról és iskoláró! sz6\6 rovat a tizes évek végén kelIé
vátt; külön roval foglalkozott az Egy ház-zal és kGlön a Ne· 
velés-sel, később pedig a TanQgy-ben jelentek meg a hit
oktatás reformjávaJ kapcsolatos [rások.. A Tárca rovat he
lyeI adott azok számára, akik valamely egyházi vagy isko
lai ügyben szólni kivántak. 

A 40-es évekre eluralkodott a politizáló hang, egyes pub
likáción érzödött a kor fenyeget"tt légköre, a faji megkülön
böztetés szelleménelo:; hatása. 

Példa effe egy idézet az Ml-lel jelzett szerző cikkéböl: .. , 
.én kizárnám az ótestamentum lanftását az iskolábó! és 
igehirdetasben is kertilném azt CélszerÚ·e a zsidó erkölcs 
adagolása az Ólestamentummal?" (1944. 5. számban ol· 
vasható.) 

Felmerült a kiadó lelkészkör és a szerkesztőség részéről 
olyan terv, hogy Unitárius Élet dmen kivánják folytatni a la
pot, ám a sajtókamara erre vonatkozó engedélye hiány· 
zott. 

Az 1947·ben induló Unitárius Élet nem a SZékelykeresz· 
túrköri Unitárius Egyház, hanem az Unitárius Értesaő utó· 
daként jelent meg, amelyekről egy későbbi reszben lesz 
szó. 

Most pedig essék szó egy olyan folyóiratról, ami nem an· 
nak indult, első száma 1896·ban Magyarország ezeréves 
fenállásának. emlElkére készült, ez az Unitárius Szószék. 

1907-töl az unitárius lelkészek szorgalmaztak negyede· 
venkenti megjelenését. 1908·ra alakultak ki tartalmi jelleg· 
zetességei. Imákat, ágendákal, Onnepi szertartásra készult 
opeciális egyházi beszédeket közölt az Unitárius Szószék, 
az 1925·töl kialakult Szem le rovatban pedig figyelemmel 
kisérte az unhárius irodalmi kiadványokat. 

Ez a folyóirat 1907-18·ig és 1921-1943-ig jele_nt meg 
negyedévente, s elsősorban a lelkészeknek, teológusok· 
nak szólt. 

Mun ka I bolya 

Nagyharsány 
A Magyar Ökumenikus Szere

tetszolgálat a déli határhoz közellevő 
Nagyharsányban két éve mliködtet 
menekútnabort. Április 23-án, mint a 
szolgalat önkéntes seghöje, egy me· 
nekühogyi tanlolyam és konferencia 
résztvevöivel együn meglátoganuk a 
létesítményt, amelynek jelenleg is 150 
lakÓja van, Adatot Irhatnék még bO· 
ven, de most inkább személyes elmé. 
nye imről, tapasztalataimról sdmolok 
be_ A tisztaságról, rendröl , fegyelem. 
röl nem írok, hiszen az in termé
szetes, inkabb emberi sorsokat pró. 
balok bemutatni. Beszélgettem egy 5 
tagú ma9yar csaladdal, akik 2 éve 
konténerben laknak. az idös nagyma. 
maval egyOn. Mégis örülnek, hogy itt 
lehetnek, mert magyarul beszélhet. 
nek, és senki sem 9yú~ja rájuk a há. 

tat nemzetiségük mian. Hazamenni 
nem tudnak, nincs hova, a szomszéd 
zavarta ki öket saját onhonukból. 

hónapig tarton ez a borzalom. A húSZ
ágyas szoba éjszaka nem csöndes, 
sikottások, slrások hallatszanak. Ha· 
zamenni? Hova? Legjobb barátjuk a 
szomszédjuk volt, este együn kávéz· 
tak, másnap a barát zavarta ki gép· 
pisztoltyal őket aházukból. 
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Bosnyákok. Húsz ember egy szo
bában. Idősek, középkorúak, gyere
kek. Elképesztő a tisztaság, mi is 
csak mezitláb mehetünk be. Csonka 
család; papa, mama és a t 7 éves fi· 
úk. A lanyok már nem tudtak átjulni, 
de úgy tudják, jelenleg biztonságban 
vannak. Falujuk elfoglalásánál szét· 
szakítonák a családot, a nöket a cse
csemökkel négy napon keresztül ét· 
len· szomjan buszon utaztanák, aki 
meghall, kidobták az útra. Az édesa· 
pát l iával együn .hadifogolytáborba· 
vinék, ahol az apa szeme láttára Otöt
ték-verték, klnozták gyermekét. Ha a 
Vöröskereszt vagy az ENSZ etlenöriz
ni ment, az öregeket és a fiatalkorúa· 
kat ólak.ba dugták, hiszen ök koruknát 
fogva nem lehenek hadifoglyok. öl 

Megemlithetem azt a családot is, 
ahol az apa szerb, az anya horvát, a 
9yerek magyarnak érzi magát. Es ő~ 
most hová lartoznak?! ln nem kérdeZI 
tőlük senki sem, de olll1on._. A tábor· 
ban egyOn élnek magyatok, szerbek, 
horvatok, bosnyákok. Nem elkűlön.OI· 
ve, együtt. Nincs vita, veszekedes, 
egyforma a sorsuk: menekOItek min?' 
annyian. Ha hazamennének, talan 
szomszédok lennének. Es akkor ... ? 
Megint kellene egy 17 éves kis em· 
berke, aki azt a SZÓI, hogy szabad· 
ság, könnyes szemmel mondja? 

Rtncze Franciska 



oe II 

- Tordán jártam -
A !Ordai cdictnrn 425. é"fordulój:iról. jclcnc6ségérOl ol · 

\'ash:lUunk az Unitárius Élct húsvéti S7~1mában. En most 
aTTÓl a hcn.roségcs. fclejthetetlen llnncl'~gról akarok s7.61-
ni. melynek hivmalos rés~.lvev6je voltani ifj. 8 ellc:t Mtir
/011 egyházi titkárr:il 1993. március 20-án Tord.1n. Az iln
nepségcl al. EMKE (Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület 
_ elnök: Dtil'itJ GyI/icI ) s7.ervezle illetve rendezte. 

A szó szoros értelmében egyiitt lélegezIlInk kb. 3000 
emberrel. egy tÍJt sem lehetett leejteni a katotikus temp
lomb.1r1. ahol ln 10 órakor :11. ökumenikus istentisztelet 
kezdódölI. Megható érd ... volt ou állni az unit:trizmus böl
csőjéné l. Az istentisztelet szónokai: 

Jf/kubi/r)'; Gylirgy gyulafehérvári róm, km. segédpüspök 
Dl: CsOm Ktilml1l1 erdélyi egyházkerületi re(omlátus 
püspök 
Dr. CJtl'islOph Kleill s7~1s'l evangélikus pilspök 
Dl: KOI'tics Lajos unit(\rius pUspök 
Mó;e.f Á/pM evangélikus pUspöj( 
RI'i; r l' pm róm. kat . püspök 
Tökés LIIs;/ó Királyhágó-mclléki reform{rtus pUspök. 

Mind:mnyian hangsúlyo7.ták. hogy a jelenben is érvé
nyesülnie kell Torda s7.c llernének. Az linnepség jelentösé
gét kifejezte , hogy minden egyház a legmagasabb szinten 
képviseltette magá!. Levélben k!ildtc cl Odvözletél számta
lan egyh:'I7.i és világi szervezct clöljárós.1ga, vajda~ág i , 

szlovákiai, horvátors7 .. 1gi magyar .~ze rvczetek , és Je
!i!I:/ls:k)' G~:(/ magyar külügyminisztcr is, valamint dr. 
Paskai Ltis:/ó cS7,tergomi bfboros érsek: a Magyarországi 
Unitárius Egyház nevében B CIl/':t' MárlO/! püspUkhelyet
tc." és BI/nák 8 ~lfj fógondnok. 

Akkor és ou elhinem dl'. KOI'dcs Lajos püspökünknek. 
hogy el tudjuk egymást !>~lere t e tl el és türelemmel "szen
vedni", és három nelllzct négy cgyenlő vatláss.11 békében 
megfér egymáss.11. 

Az ökumenikus istentisztelet után a delegáció"al át
mcntiink a tordai míI7.cumha . ahol megnéztük KÜI'ösjói 
KriesrlJ Aladtil' fc.~l ményét. amely Dádll Fel'e/l cel ábm
w 1j;, a~. on;1 .. 1ggyilléscn, a va tlás.w,abads.1g kihirdetése pil
lanatában, Tord.1 város polgármestcre román nyelven be
s-lédel mondOII. és megkoszoruzták a képel. 

Reprodukcióbilll számlal;m~-lOr lá\l:lIn a muvct, minden 
unitárius luvatalban mcgtalálhaló. mégis a maga vaI6s.'l.gá
b:m, s-l.Ínes\)cn Icnyilgö1.6 látvány volt. 

-

A múzeum u!án a tordai unitárius temploIll kövctkezctt. 
Bár soha ncm J.irt:ull még bennc. úgy éreztem _ hazaér_ 
keztem:,~ fe~,ér falak . a legszcbb famgoll szós-!.ék az ,.Egy 
a: ISlc/1 feltrattaI. az orgona alatt az unitárius d nler. Fa
ragott csillár. belevésve: "Halolt kislányunk emlékére ado-, .. lll. nyO-/Ja". 
Tud~állYos LlIésszak kezdődött: Bcru/a Kálmáll beteg. 

sége miaU az elt'iadását Dávid Gyula olvasta fel. Csell'; 
Elek. Comil Ml/rU(1II román akadémikus. Várkonyi Ág/les 
tönéllész S"/ .. 1kdolgoz:uaikat olvasták fel a valtáSS"l.abad
s.1grol. Kle!'n pUspök német nyelven tartott el6ad:'lst. végUI 
dr. S;abó Arpffd a Teol6giai Intézet unitárius rektora s-lólt 
az egybegyűltckhez. 

Az Unnepségcn jelcn vol t Csoor j Sd",Jor. a Magyarok 
Világszövctsége elnöke. Szócs Oba. az RMDSZ alelnöke, 
1011 Rm;ll. a Tomán Nemzcti Para.~'ltpfirt clnöke. M oll/OS 
Lajos és Káli/Ol' Ll/jos (rók is, Z.1róimát mondott F(lulkas 
Fere/lr helyi lelkész. 

Az unitárius templomból az étterembe vonul tunk, ahol 
II delegációt minden igényt kielégftő ebéd várta. 

Ezután átmcntUnk (I S~-'nMzba. ahol óriási tmnszparcns 
hirdette a színpadon: .. Nem ellgedtetik senkinek, hogy 
senkit fogs.1ggal. avagy helyéből való priválással fenyö
gessön :ll. tanításérI. " A Kol01,svári Magyar Opcra kóruS.1 
S:oko/ay Sdndor új múvét 001.1 e16, ez voll az. .. ősbemuta
ló". Közben a Kolozsvári Magyar Szfnház S"LÍnés-lci cso
d:'IlalOs Dsill(J Jelló- és Remél/yik Sl1l1dor-ven;cket S7.aVaJ 

tak. 
Ezzel ért véget az Unnepségsoroz;u. jóval este 7 óm 

után. 
Másnap délel őtt jelen voltunk a kolozsvári templomunk 

istentis7.1clctén. ahol a tordai ünnepségen is részt "cu LeO/r 
H opper unitárius lelkész. a Lelkész Szövetség elllÖke 
szolgált :lZ USA-ból. Beszédét lJr. Erdó János főjegyző 
fordította. Megható volt látni a teológusokat . akik külön 
p.1dsorban hallgatták a prédikációt. . . 
Miel őtt a templomot clhagytam volna . Ulokb.111 megsl

mogattmn a kerck kövel. melyen átlva, Ddl'id F ert/IC átté
rÍlcUe Kolozsvár népét az uni tárius hitre. 

Csodá latos. szfvet-Iclkct gyönyörködtet ő, hitet és öSS'le
tartást erősítő iirlllepségsorozarnak Ichettcm részese - kö
szönet érte! 

lk lJeke Ildikó 
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Egyházközségeink életéből 

Szeressétek és védjétek 
fl ternJészetet! 

Szerintem sok Hyen és ehhez 
hasonló kirándulásra lenne szük
sége az egyháznak, hogy megis
merkedjenek a hívek egymással. 

a tűző nap elol , s gyümölcsöm olt
ja szomjadat. 

Én vagyok a gerenda, mely há
zad tartja , 

A Budapesti Unitárius Egyház
község kirándulást szer:vezen a 
Budai hegyekbe. Dr. KIs Zoltán 
vezetésével . 

A helysz!n mindenki által Ismert 
volt, és mégis - a tavasz ol~a~ 
kOIönös csoda - azl is megénntl 
aki nem hisz a természet erejé
ben. 

A gyalogtúra közben nem lelejt
kezve meg a természet alkotójá· 
ról, rövid istentiszteletet tartott Or
bókné Szent Iványi Ilona lelkész· 
nő és Sándor Gyula Mátyás teoló
gus. 

én vagyok asztalod lapja , 
én vagyok az ágy, 
melyben fekszel, 
a deszka, amelyből csónakodat 
építed. 

Én vagyok a házad ajtaja , 
bölcsőd fája·koporsód fedele. 

Azt hittem eddig, hogya "meg
részegült a sűrű levegölői" csak 
költői túlzás, de most éreztem, 
hogy nem az. 

A lűravezető és a Víz; termé· 
szetjáró szakosztály vezetője 
megtanította nekünk az erdő fohá
szát , amit leirok az olvasóknak is. 

Vándor, kl elmégy mellettem 
hallgasd a kérésem: NE BÁNTS! 

AZ ERDÖ FOHÁSZA 

Gyalogtűránkat késő délután le
jeztük be, és testileg-lelkileg fel
frissülve tértünk haza, bízva ab
ban, hogy a jövőben gyakrabban 
és többen találkozhatunk a termé
szetben. 

Mindnyájan sápadI városlakók 
lévén szinle harapluk a liszta le
vegőt. A kirándulás a l1 -es busz 
végállomásáról indult szombaton 
9 óra 30 perckor. A türavezető az 
ul megtétele elött néhány szóban 
ismertette a napi programot. 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, 
ne emelj kezet rám! 

Én vagyok a tüzhelyed melege 
hideg téti éjszakákon, én vagyok 
tornácod barátságos fedele, 
melynek árnyékába menekülsz 

Torday Nagy Szabolcs Zsolt 
(16 éves) 

Beregi szórványunk 
életéből 

Kelet-Magyarországon a beregi unitárius szór
'lányból kinövö szabadelvü protestáns kör mára már 
fogalom és kiker01hetetlen. 

A megyei sajtó nap mint nap foglalkozik a kör kul
luráUs munkájával. A legfrissebböl közzéteszCink egy 
tudósítást. 

Beregi protestánsok 
a magyar nyelvért 

Vásárosnamény (KM - BE) - A Kelet-Magyaror
szági Szabadelvü Protestáns Kör tagjai főként a Be
reg térségében lévő falvak lakói körében fe~enek ki 
eredményes közéleti tevékenységei, de munkássá
guk ismert Szatmárban, űjabban pedig a kárpátaljai 
telepCiléseken is. A kör vezetősége szervezésében 
rendszeresen tartanak népfoiskolai sorozatokat iro
dalmi esteket, továbbá sikereket értek el a cserkész
mozgalom felélesztés ében. 
. A kOzeliövő rendezvénye; közül a szervezök sze
nnt az április 9·i nagypénteki Koloszvári passiójálék 
ősbemutatója Igérkezik a legizgalmasabbnak. Ennek 
a kolozsvári passiónak az eredete a XVII. századba 
ny~1ik vissza. A kolozsvári unitárius nagykonyvtártlan 
őrzik az 1662-ből származó szász, illetve az 1696-
ból való ~ag'yar unitárius passió eredeti példányál. 
Erdély umtánus gyülekezeteiben élő hagyomány a 
kolozsvári passió, a Vásárosnaményban előadandó 
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váttozat ezeken alapszik. Az elképzelések szerint 
egy hagyomány megteremtésének a napja lesz a 
mostani nagypéntek, ezután ugyanis szeretnénk 
minden évben e lőadni a passiójátékot. 

A Kolozsvári passió ősbemutatóját a vásárosna
ményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és szakmun
kásképző iskola aulájában április 9-én délután 4 órai 
kezdettel rendezik meg. Az áhítatot Nyitrai, levente 
unitárius lelkész tartja, majd a mátészalkai Adám Je
nő pedagóguskónJs adja elő a passiót Csányi lászló 
vezényletével . 

A másik nagy vállalkozásuknak azt a rendezvény
sorozatot tartják, amely a magyar nyelv ápolását. va
lamint az irodalmi ismeretterjesztést szolgálja. Tob
bek között a Beregi Magyar Nyelv Hete programjai 
adnak erre lehetőséget. Ebből is szeretnének hagyo
mányt teremteni, és minden évben egy héten át ki
emelten is lelhívn! a figyelmet a nyelvmüvelés fon
tosságára. 

Idén a költészet napjáról április 13-án emlékeznek 
meg, amikor a gimnáziumban délelőtt 10, illetve dél
után 2 órakor szavalóversenyt és [ró-olvasó találko
zót rendeznek . 

Ekkor mutatják be a kör egyik költőtagja , Kállai 
Emőd : Érintsd meg a jövöt crmü , löként az ifjúságnak 
szánt verseskötetét , mely a Szabadelvű fOzetek el
nevezésű sorozat 1. számaként jelent meg. A kötet
ben szereplő versek egy része angol nyelvű műford~ 
tás ban is olvasható. 

(Kelet·Magyarorsz~g, I. évf. 81. szám) 
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Köszöntés, köszönet." 

Nagy ünnep voll számunkra, amikor 1993 március 14·én 
püspöki vizitáció érkezett egyházközségOnkbe. 

A györi unitárius, immér önálló egyházközség h~8jnek 
szive Oszinte szeretettel köszöntöne ez alkalommal Ben
cze Márton püspökhelyenes. valamint Bart6k Bé/a fögon
dok urakat. Köszönet illesse azt a hal buzgó budapesti 
egyháztagol, éJén az egyházi titkát úrral, akiket érdekelt, 
hogy hogyan élűnk mi és elkrsérték útjára a püspöki vizitá
ció vezetöit. 

Egy maréknyi unitáriusként szeretnénk példa! mutat,ni, 
hogy az egyetlen. magyar földön született vallásnak V~ JÖ
vOje. Nagy löbbségUnk nemrég települ! át Erdétyból uJ ott
honába. Vannak gyermekeink, unokáink, s b[zunk abban, 
hogy a 425 éves magyar vallást tovább ápOlják és adják. 

Ebben a városban 1992 szeptember 20-a, az önállósu
lás óta már többször nyomtaMk ki újságban ezt a sz6t, 
hogy un~árius, ami azelOn szinte ismeretlen volt. A ~ol~ár
mester úr tudja, hogy történelmi egyház vagyunk, mindig a 
helyünkön, az evangél ikus és református után követke
zOnk. Igy frat ki - igen helyesen - a hivatalos nyomtatvá
nyokon, am~ az országban nem sokan gyakoroln~k. Ezért 
is illesse kOlön köszönet Kolozsváry Ernő polgarmester 
urat. 

Most itt, ha kevesen vagyunk is, mindenben részt aka
runk venni, a város életében is. ott voltunk Halottak Nap
jan a költemetőben, a Szentlélek templomban, a doni hő
sök emlékére tartott ökumenikus istentiszteleten, majd 
március IS-én a 48-as hOsők emlékmOVénél tarton koszo
rúzasnaI. Jó volt ott látnunk minden alkalommal lelkészün
ket, Göncz Mihályt, aki a szolgálataival képviselte egyház
községünket. Majd mint meghívottak, ott lehettünk avaros 
250 éves emlékilnnepélyén. 

A Kossuth Lajos utcai relormatus gyülekezeti teremben 
tartjuk istentiszteleteinket, minden hónap masodik vas ár-

Az Egyházi Főtanács ülése 
, 993. április 3-án a Magyarországi Unitárius Egyház 

(MU E) Főtanácsa rendkivüli ülést tartott. Az egynapos ta
nácskozás déleJöttjén legitimaciós testületi ügyek, a délutá
ni ülésszakban Huszti János volt püspök fegyelmi ügye 
szerepelt a napirenden. 

Az 1988. őszi Zsinat óta a lőhatósági testületekben és 
tisztségviselOkben elhalálozás, lemondás, illetve egyéb 
okok folytán olymértékü változások következtek be, hogy 
szükségessé vált az üresedések pótlása, az ideiglenes 
mandátumok véglegesftése. Igy sor került 12 rendes főta
nácstag, 6 örökös főtanacstag, 12 egyházi képviselőtaná
csi (EKn tag megválasztására, továbba új egyházi t~kár, 
főgondnokhelyettas, jogtanácsos, teológiai intézeti lelügye
ló gondnok megválasztbára. A Fotanács ugyanakkor .fel
töltötte· azaz megújltotta az Egyházj Fegyelmi Bizottságot 
és a Fotanácsi Fegyelmi Bizottságot. A szervezeti törvény 
módos Ms ával a legfelsőbb testület szentesftene a MUE 
operatIv igazgatbát, irányltását végze öttagú vezetögrémi
um, - az Elnöl<.ség jogálláSát is. 

Örvendetes aktusa volt a tanácskozásnak a győri önálló 
unitárius egyházközség megalapftása, melynek elElzmé
nyérOI lapunknak többszö, volt alkalma tájékoztatni. Végül 
a totanács másfél évre szól6 jogalkotási programot loga
dott el, mely lelöleli a szervezet i, a legyeImi, a kinevezési -
választási és nyugdfj törvény megalkotását (va9Y úüáalko
tasat), továbba egyes belsO statutumok _ teológiaintézeti, 
hivatalügyviteli szabályzat - kidolgozasál. 

napjan és a nagy ünnepek elsőnapián úrvacsoraosztással 
egybekötve. Megtartottuk a David Ferenc emlékünnepet, a 
Karácsonyfa ünnepélyt, mindannyiszor gyermekeink közre
működésével. Az énekvezérünk is még gyermek Ifj. Izsák 
István, aki most készül a kontirmáció; ünnepélyre. Jelenleg 
az anyáknapi megemlékezési ünnepségre készülünk, szin
tén gyermekeink szerepeltetésével. 

Köszönet agyOri retormatus egyházközségnek, élén lel
készével, Binner FerefICCe/. Nélkülük nem tudnánk egybe
gyOIni, Ok bocsájt ják rendelkezésünkre istentisztelellartás
ra imatermOket. Isten aldja meg az egész gyülekezet éle
tét. 

Szeretnénk. templomot, lelkészi lakast es gyülekezeti ter
met épheni, hisz Hegyeshalomtól Pápáig jönnek a volt er
délyi unMriusok. Reményünk van, mert Igéretet kaptunk, 
hogy a györi önkormányzat területet ad számunkra. Itt löl
tétlenül szükségünk lenne, Dunántúl egyik központjában, 
saját épületre, ahol talalkozhatnánk és ifjaink által építhet
nénk a tovö vallását, az unttarizmust. 

5mbó Ildikó 
II gyóri egyhb.kö1.ség tagja 

A fötanácsülés délutáni szakaszában a testütet gyakorla
tilag fegyelmi tárgyalast folytaton le, melynek végeredmé
nyeként jóváhagyta és II. fokon megerösftette a Huszti Já
nos ügyében elsőfokon 1992. XII. , 2-én hozott döntést, 
(lásd Un.Élet 1993. évi 1. szám). A fegyelmi határozat ez· 
zel véglegessé vált, vagyis ;cgerös és végrehajtható. ... 

A rövid tényszerű ismertetéshez néhány megjegyzés k I
vánkozik. Az Egyház vezetése 1991. óta súlyos terhet ci 
pel azérl, mert lemondott püspöke nem szamolt el a rábf
zott javakkal és ügyekkel. Hosszú türelmi idő és számtalan 
békés kfsérJet ellenére sem sikerült lojális módon felszá
molni a zavaros örökséget. Ezárt döntött az Egyházi Kép
viselő Tanács a fegyelmi eljáras megindftá.sár61, majd fel· 
lebbezés tolytán rendkivüli Főtanács összehIvásáról, (mely 
adott esetben a legfelsObb és végső egyházi fórum.). A 
rendkIvOll fötanácsü!és elsődleges Indoka tehát a fegyelmi 
törvény előfrásaiban gyökerezik, és ha már e sajnálatos 
kényszerből összehIvasa szü~ség~zerűvé valt , alk~!o,:", 
nynt az ideiglenes megbIzásos t!szts~ek végleges bet?~!'
sére, illetve a megfogyatkozott testuletek választas utJan 
történő kiegészftésére (megújításara). 

Az április 3-i összejövetel tehát kifejezetten belsO problé· 
mákkalloglalkozó, munkaOlés jellegCi tanácskozás volt , kü· 
lönösebb formaságok és kOlső meghf.!ottak nélkül. Jegyző
könyv! anyagába bármely egyháztag betekinthet, akárcsak 
a fegyelmi iratanyagba, hiszen cél a minél h~elesebb infor
málas az egyházi élet, az egyházigazgatás és gazdálko
dás minden kérdéskörében. 

nr. LőrincI. J.: t nö 
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Hírek 
Dr MOLNÁR MTKLÓS genfi 

egyc;cmf tanár atyánkfia a múli év 
végén védte mcg a Magyar ~u~o
mányos Akadémián disszertáCIÓJát, 
melye t az 1956-05 magyar forradalom 
és szab.~ghan: témakörében dolgo
zol! ki .. .A !Udomány doklora~ cím 
megszcr7.ésthez - It.::l késve is, dc -
szívből gratulálunk. Meg keU jegyez. 
nünk. hogy Molnár professzor v:1la
mikor 345. sz. János Zsigmond cser· 
készcsapalunk tagja volt. s mai csapa
IUnk miiködésél is lámogmja. 

• 

A roUerdami Remonstráns gyillekc
zel MllrillUs Koeslrr lelkész vezelésé· 
ve l a tavalyi látogalást viszonozva, öt 
napol töltölI a Budapesti Unilárius 
Egyh:izköl.Ségnél. A Nagy Ign:1c utcai 
templom vas.imapi istcn tisztcletén a 
holland lelkész ki fejezte örömét, hogy 
:I ket hasonló hi telveket val ló egyMz
n:lk ismét sikerül t S7.oros.1bb kapcso
latot teremteni egymással. Az esti fo
gadásan. melyet a Budapest i Unitári
us Egyhá7.k:07.ség asszonyai rendez
tek. érdekes beszélgetés és l.1p:lSZ
talatcscre alakul t ki a két egyMz tag

jai között. 

• 
.. .. 

KOSZONET-
NYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind
azoknak , akik adományukkal 
elosegítették, hogy Ki s Bálint, 
Kis Mihály hódmezővásárhely i 
lelkész fia , külföldi gyógykeze
lésben rész.esü lhessen. Az orvo
si beavatkozás megtörtént, a 
család visszaérkezett Németor
szágból és a kisgyennek jól 
van. 

Fellúvás 

EgyMzi központunk ez év ápo· 
lisától ingyenes orvosi tan:lcsadást 
rends7.eresÍlett, vémyom:ísmérés_ 
sel. a Budapest , V. N3gy Ignác u. 
2--4. stim alatt . 

Dr. Német Emlí atyánkfia várja 
nyugdrjasainkat, lelkés'.reinket, al . 
kalm31.()uainkat - minden egyMz
tagunkat - csOtönökönként dc, 10-
töl 12 óráig. 

8UN[TÁRIUS~LET 

HALOTTAINK 

LÖRINCZI MIHÁLY 

Nagy fájdalom és szomorúság érte a Uj. 
rinc.zi és Vékás családot. ElveszItették lő
rincli Mihály kántortanfIÓ testvéo1nket. A 
hozzátarlOl:ók gyászában al: unitlirius egy
ház is osztozik, hiszen Misi bácsi életének 
87 esz!9Odeje aJan szinte mindvégig anya
szentogytlázunkat szolgál!a klIntorkén~ ta· 
nJtóként Erdélyb8n és BvdapllSten. 

CsekefaJván szeletett 1906·ban, Szé· 
kelykereszl(ma járt az unilarius gimnázi
umba, majd 1926-ban Széllely\lereszlúron 
uerze" tanrtói oklevelel Ezzel egyidőben 
elvégezte a kolozsvári Unitárius Teológia 
kántori karát is. ahol diplomát szen:ett Pá· 
Iyája kezdetén a Nyikó·mentén. SzékelyfOl· 
dön több helyen is szolgált. mIgnem Ho· 
moródszentpálra kefillt. mely életének egy 
szép hosszú állomása lett. Ide kövelle őt 
Julóka néni. hUséges felesége, aki ovón5 
volt. EgyOn szerveztek a közösség életét. 
dalárdát aJak1101lak. szÍ'ljátszókört hoztak 
Iéire székely leányok és legények száma· 
ra. Itt áIdolla meg a Jóisten hézasságukat 
egy leanygyermeld<eI. Juliával. 

Misi bácsit magyarsaga, a nemzetiség 
melleni lQállása miatt helyezték át az unitá· 
rius faluból . egy relonnátusba. Kisgalamb· 
lalvára 19S1·ben. ltt is lolytatta tanftói . kán· 
tori munkáját Kisgalamblalvanak köszón' 
hetö. hogy a család megismerkedett egy 
hazulról elkerillt kiváló sz~ legéonyel, 
Vékás Domokossal. aki megkértl:lleányuk 
kezél. Innen menl nyugdijba Lőrinai Mi· 
hály. s ahogy teltek az évek.. végüt is úgy 
döntöttek 1977-ben. hogy áttelepiilnell. Je. 
anyukhoz Budapestre. Nehéz idöszak voll 
ez Misi bácsi és kedves fel9sége számára, 
ele b~'d~pesti templomainkban. hflleink kö' 
rében otthonra talállak. Meg rudták osztani 
gondolataikat, nehézsegeiket az in éléS 
öreg székelyeld<el. 

Lörinczi Mihaly példát mutatott mind· 
annyiunk számára. hogyan keU minden ne· 
hézség ellenére szolgálni népOnket s egy' 
hazunkat. kitartva a sötátebb korszakok· 
ban is . KöszönjOk sok szép butiapesti szol· 
gálatál. Temetésán Orbókné Szent·lványi 
Ilona lelkész szolgáll. népes gyászoló gyO· 
lekezel előtt 1993. ápr. 23·án. az Óbudai 
temetőben. 

KöszönjOk a Vékás család száp adomá· 
nyal. melyet Lörinczi Misi bácsi emlékére 
lizetlek be a Budapesti Egyházközségbe. 

Emléke legyen örökké áIdottl 

Dr. KOVÁCS PÉTER 
életének 84. évében. 1993. február 17· 

én. rövid. de sUlyos betegség után elhunyt. 
nemes lelkét visszaadta teremIÖjének. 
Hamvait a X. ker. Újköllemetöben 1993. 
mátQ.,s 24·éo de. 10 órakor helyeztél< 
örök nyugalomra az unitárius valJás szer· 
tartása Sl9finl. ~ egyházi szolgálatot 
Benczll Mánan pOspökhlllyelles úr végez· 
te , a slmál Vékás Domokos aryánktill II 
Székely Kör o""ében bUcsUton al el. 
hunyn6l. 

Or. Kovécs Péter 1909·ben stGletetl ilo 
Nyárádmenti kis nékel)' faluban, Szenthá. 
romságon. 64 évvlIl ezel6n. 1928·ban 
hagyta III II Székelyker8llztúri Tanftóképt6 
Intézel padjait. s \Uóla lényegében végig ilo 
népn8\lelés. a nép és a nemzet szolgálatá. 
ban a~ott VIliacD$ uázadunk 6t slIm ki. 
mélte. MegismIIrte 8 kisebbségi magyar 
501'50t Erdélyben. melyet a szab'iK!ság és 
testvériség jegyében szóval és lettel egya. 
ránt szolgatt Végigszenvedte a tI. világt\á. 
boru kátvériéját, mint honvédzászl6s ás vi. 
sel18 annak szomoru kOVelkllzményét a 
nehéz hadifog5ágot. Hautérése után a 
család Magy&rorszagon egyesOli újra. 

Or. Kovacs Péter termékeny életlInek 
utols6 szakaszát a budapesti Szent László 
Gimnázium igazgat6ialléot töltötte, gazda. 
gon kamatoztatva egész életútján szerzett 
tapasztalatait 

A nemzel jeleS8inek sOfSa, hogy meg. 
pl'Öbáltatások és sZllnvedések nehéz útjain 
haladva. életOk ezrek élelének világk6 fák. 
lyéia legYIIn, Ó is egy ilyen fáklya volt. 

HosszU élllte jelent5s aJkotásokban bő. 
velkedik. 111hál gazdagnak ás szerencsés· 
nek mol\dhaló élet volt. Az igazmondás. a 
nemzetléltés és a közösségi sorsvállalás 
példája volt. 

Fáradl teSIII nyugodjék békében, szelle· 
mil maradjon köztank fiatalon kOzdésre és 
alkotásra buzdítón, 

Emlékét hIYen megöriuOk. 
Vékás Domokos 

Közlemény 

Megváltozott Bencze Márton 

pOspökhelyeltes lelkészi laká· 
sának és irodájának lelel onszá· 
ma. Az új számok: lakás: 215-
1054, iroda : 217-6171 

"''''=' I Magyaron! igl niliri.lIEtJYhiz 

Föstlll'lIen16:. 
Orb6ll;ni Szent. Iványi Ilona 
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