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Több mint negyven évvel ezelőtt 
úgy kerültem Kocsordrn papnak, 
hogy a hatóságok dr. Abrudbányai Já
nos lelkészt internálták, s az egyház 
engem bízott meg a helyettesltéssel. 

Húsvét első napján kezdődött szó
széki szolgálatom, s arról beszéltem, 
hogy Jézussal kereszthalála és elte
meltetése után nem történt semmi. Az 
evangéliumok Jézus testi feltámadá
sáról és az Ores sÚTÓI szóló leírásai 
gyönyörű költészet, csak idill (csak 
allegÓria), mert az az igazi unitárius 
húsvét, ha Jézus bennem támad fel. 

Támadhalott fel ezerszer is testben 
- ha bennem nem támadt fel, akkor 
az én lelkem maradt olyan üresen, 
mint az úások üres sírja. 

Bakos János barátom, az akkori 
kántor, több évtized múlva is emléke
zeU erre a prédikációra. 

Mikor egy-egy társaságban kiderül, 
hogy unitárius pap vagyok, sokszor 
megkérdik némi bántó szándékkal. 
hogy mit ünnepelünk mi húsvétkor, 
és hivatkoznak az evangéliumi tudó
srtásolcra. 

Ha a vallás puszta poézis volna ha 
a hitigazságok csak költói képek ien
nének, ameireknek értéke attól függ . 
hogy mennyne színesek, akkor a nyi
toU sír s Jézus testi feltámadásának 
legendájánál mi, uniláriusok is meg. 
állhatnánk. Hiszen ki merné tagadni , 
hogy szép az. a keresztény költészet . 

Azonban éppen iu válik el a vaUás 
a poézist61. Ez az a hely, ahol az uni 
tárius ~ilfelfogásnak: a dogma-egyhá
zak. hitfelfogásával szemben teljes 
nyfltsággal és teljes határozotlsággal 
állást kell foglalni a megismert igal.
ság mellett 

. Melyik ez a megismert húsvéti 
Igaz~g? ~~ negatIv módon akaJjuk 
me&JelölOl , ISmételnünk kell a fentie
ket: 

HÚSVÉT 
Az öröm iinnepe 

Jézusnak sírja nem volt Ures, és Jé
zus testileg nem támadott fel. 

Azonban az az idő. amelyikben az 
unitárius keresztény hit csak negáció 
volt. Istennek hála. elmúlt Ezért 
megklséreljük pozitiv formában meg
jelölni a mi unitárius isten-hitünket. 

Egy tübingeni - nem unitárius -
teológiai professzor írta, hogy "a ke
resztény hitnek az ereje nem történeti 
adatainak hitelességében van. Jézus 
sírja lehetett üres. Jézus testileg feltá
madhatott . mindez a mi élő hitünket 
semmiféle formában nem befolyásol-
. " Ja. 

A vallás a mi felfogásunk szerint 
nincs kötve hist6riai adatokhoz, és 
nem külső történetiségen alapszik. 
Hegyek mozdulhatnak meg, renghet .a 
föld, s történhetnek csodák: ha lelkem 
marad változatlanul a régi, akkor szá
momra vallásilag mindez nem jelen
tett semmit. Festői képekben lehet be
szélni a tavasz ébredéséról, a virág
nyílásról , meg a madár énekléséról, s 

aztán diadalmas pátosszal lehet elsza
valni .. íme a feltámadás". Mindennek 
a valláshoz nincs semmi köze. A val
lás az egyénnek lelki magánügye. A 
lélek kell, hogy megújuljon. Jézus a 
mi lelkünkben kell, hogy feltámad
jon, ha valóban van húsvét. 

Nem a tavasz a húsvét, s ncm a tes
tileg feltámadolI Jézus a húsvé~ ha
nem az én kereszlrejesz{lell , bűneilól 
megliszlult S a jézusi életre feltáma
dott lelkem a húsvét' Én, a búnös, de 
a bűneimtől saját Golgotámnak nagy
péntekjén megtisztull ember kell. 
hogy feltámadjak a Jézus példája sze
rint való földi életre, ha számomra 
van húsvét. 

Az igazi húsvéti öröm, ha nem szu
nök meg az alvó emberi lelkek éb
resztóje lenni, ha új életet, örökkéva
lóságot tudok teremteni . Ez a húsvéti 
öröm. "Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül 
igaz Istent". Ján.17.3 

Dr. Jakab Jenö 

Anton)'. IIdlko nJza 
, 

Istentől Aldott Húsvétot Kívánunk! 



A Magyar 
Nemzeti Múzeulll 

A Helikon Kiadó, együttműködve a milánói Electa-val, 
amely a világ nagy múzeumainak bemutatására tör:ekszik: 
most a maga nemében rangos múzeumi vezetőt.. kiállítási 
katalógus-könyvet ad az olvasóki!"önség kezébe a Nemze
ti Múzeumról. meJy tartalom. muvészI kivitel és ár tekin
tetében is elnyeri tetszését. S<?ron kö~etkeznek a legna
gyobb magyar múzeumok és kiállításailaól készülö köny
vek, s a világkiáJJitásra összeáll egy sorozat. 

A Magyar Nemzeti Múzeumr61 szóló szerkezete ~tte
kinthetö: bemutatja múltjá~ fejlődését (beleértve az épüle
tét is), leírja állandó kiállftásait. Előnyére szol~á1, hogya 
kiállítási ismertetők rövidre fogouak, de a kiállításokat tá
togatóknak gyakorlati vezérfonalak. Jelentóségéhez mér
ten elüt a magyar koronázási jelvények vezetőJe: több sz6 
esik a MAGYAR SZENT KORONÁRÓL. A könyv szer
zői - élükön Fodor István fóigazgatóval - az egyes múze
umi szakterület olyan reprezentánsai. mint Kovalovszki 
Júlia, Kovács TIbor, Lovag Zsuzsa és Tóth Endre. A kötet 
fotósai is remekelnek kép- és színhatásaikkal. 

Fodor főigazgató tanuJmányából kitűnik, hogy Nemzeti 
Múzeu"munk ma történeti múzewn. Feladata a magyar nép 
és ruld történetére vonatkozó tárgyi emlékanyag gyújtése, 
őrzése, tudományos feldolgozása és bemutotása A gyűjtés 
felöleli hazánk egész történeimét A világ sok országában 
azonban a nemzeti múzeumok nem mind történeti proftlú
ak, számos helyen képzőművészeti jellegűek vagy kincstá
rak. - A múzeum alapítása egybeesett a magyar történelem 
e korszak.váltásával. az újkor nemzeti öntudat kialakulása 
és a polgári szabadságeszmék eiteIjedéséveI. A magyar 
közművelődés és tudományosság e!só modem intézmé
nyét gróf Széchényi Ferenc (1754-1820) alapította és hoz
ta létre. A kor neves szakemberei támogatták: az éremtan 
területén, egykori tanára, Schönwisner István, a magyar 
címertan megalapítója, Kovacich Márion György, a régi 
oklevelek nagy Szakértője, s a Martinovics-féle összeeskü
vés későbbi vértanúja, Hajnóczy József, aki könyvtára ki
alakításában segített. Széchényi a tudományosan megala
pozott gyűjteményét a nemzetnek ajánlotta fel. Azzal a 
szándékkal, mely Bessenyei György és Kazinczy Ferenc 
jeles tetteit is mozgatta: a magyar nyelv és nemzeti kultúra 
korszerűsítése s intézményes alapjainak lerakása. Látták, 
hogy e nélkül nem alakulhat ki a modem nemzeti öntudat 
s ez az út vezet a társadalmi elörehaladáshoz. 

I. Ferenc császár és király 1802. nov. 25-én (190 eszten
deje) adta hozzájárulásá~ Igy ez a nap a Magyar Nemzeti 
Múzeum születésnapja. A továbbiak: során az 1836-os or
szággYŰléS megszavazott összegével új múzeumépület 
építését kezdték meg. A tervezéssel József nádor Pollack 
Mihályt (1773- 1855) a magyarországi klasszicista építé
szet legnagyobb mesterét bízta meg. Pollack ekkorra hír
nevet szerzett a vidéki magyar kúriák: és kastélyokkal (6 
építette a nádor alcsuti kastélyát), Pesten a régi Nemzeti 
S~nházza1, a régi Vigadóval és a Ludoviceummal. Mun
kái közül legkimagaslóbb a Nemzeti Múzeum épülete. 

.A múzeum gYűjteményanyaga napjainkra óriásivá nótt, 
mmtegy I 300 OOO tárgyat foglal magába. Épületében je-
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Jenleg 3 állandó kiállítás található: a régészeti, a magyar 
nép története és a koronázási jelvények kiállítás. 

A KORONATEREMBEN találhatók a magyar koroná
zási jelvények. 1978-ban - 33 évi távollét után - az Egye
sült Államokból kerültek vissza Az együttes tartalmazza a 
középkori királykoronáúsok legfontosabb jelvényeit a 
koronát, a jogart, az országalmá~ a kardot és a palástot, 
amelyekkel koronázáskor a szertartást végző f6pap az Is
tentől származó hatalmat ráruházta szentelt olajjal az UtaI
kod6ra. A magyar koronát már a 13. századtól .. Szent Ko
roná"-nak neveznek. A koronázási jelvények közül a pa
lást bizonyíthatóan Szent Istvántól származik. István ki
rály és Gizella királyné készíttette és adomáriyozta 1031-
ben a székesfehérvári Szűz Mária tiszteletére szentelt 
templomnak. 

Magyarország népeinek története az őskort61 a honfog
lalásig kiállításvezető fejezetek két szakavatott szerző 
munkája. A Kárpát-medence történelme természetes föld
rajzi egységból fakad s válik majd a régi, történelmi Ma
gyarország keretei vé. 

Magyarország története ahonfoglalástól 1849-ig kiállí
tás különösen látványos. A magyar nép történelme a ke
resztény magyar királyság kialakulásával vett új irányt 
Szent István király intézkedései a korábban félnomád ma
gyarságot a keresztény Európa áIlarnaiuak sorába emelte. 
A királyi hatalom jelképes központja a koronázó- és te
metkezőhely: Székesfehérvár, az udvar székhelye, az ÁI
pád-kori Magyarország fővárosa: Esztergom volt. 

A magyar történelem legjelentősebb uraJkodóját is meg
ismerhetjük a tárlók során: Hunyadi Mátyást (1458-1490). 
Apja Hunyadi János, személyes vitézsége és had~ezéri ké
pességei révén emelkedett az ország kormányzőjává. Eu
rópai jelentőségű nándorfehérvári győzelme (1456) - em
lékére a keresztény világban szól a déli harangszó -
visszavonulásra kényszerítette a török hadakat. 

A mohácsi vészt követően három részre szakadt ország
ban leginkább az ERDÉLYI FEJEDEI EMS ÉG őrizte meg 
függetlenségét. 

Az 1830 körül az új nemzeti refonnmozgalom egyik 
vezéralakja, a kor legkiválóbb és áldozatkész főnemese 
gróf Széhenyi István volt. Az 1832-36-o~ pozsony' ma
gyar országgyűlésen kezdte polItikai működését r .. tal 
ügyvédként Kossuth Lajos, a . később, szabadságharc 
vezéralakja. A múzeumban láthatjuk . . hogy a magyar forra
dalmat Ausztria kegyetlenül megtorolta. A forra~om és 
szabadságharc tárgyi emlékeit itt ereldyeként 6rzík. A be
mutatott tárgyak sorát a 13 aradi vértanú tábornok arcké
pe, Batthyány Lajos ereklyéi és a magyar rabok börtönben 
készített emléktárgyai és a meglorlás évell:x'5l származó 
magyar nói gyászruha záJja le. A történelem kerekét 8Z<!n
ban nem lehetett visszafelé forgami. Magyarország megm
dult a polgári átalakulás útján. A remekmívű köte~ kuta~
sokra is ösztönző bibliográflát is ad. (Electa - Helikon !G
adó Budapest 1992.) 

Dr. Domonkos János 
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Az unitárius egybáz a tordai edictum 4~. ~.vfordul()" 

járól 1993. január 13-án ~rdáD - ~ UOItárlUS .~emp
romban _ tartott rendkívüli fötaoécs unnepélyes ulésén 
emlékezett meg. 

Az alábbi beszámolót dr. Kovács Lajos pUspök és dr. 
Erdö JáDOS pUspökhelyettes állal küldött megemlékező 
fnlsokból á1Utottam össze. 

"Mert az bit Istennek ajándéka" 

A kolozsvári Szabadság clmű napilap a tordai edictum· 
ról fenti elmen közölt részletes tudósltást A hálaadó isten· 
tiszteletet követően ismét feJelevenedett e történelnu mo
mentum nagy jelentősége. hisz amikor Európa többi orszá
gában a protesfánsok a legkegyeUelll'bb tUdözéseknek vol· 
tak kitéve Erdély földjén teljes vallásszabadságot htrdet
tek a rentkk. A tordai országgyűlés évfomulójának ünnepe 
Igy lényegesen több unitárius egyházi ünnepnél. Túl fele
kezeteken és viszá]yt szító évszázadokon a toleranc~a. az 
egymás - a más - iránti megbecüslés ünnepévé, szimbólu
mává kellene váljan, mint ahogyan a humaruzmust. haladó 
szellemiséget jelképező unitárius vallás is mindmáig ezt az 
Uzenetet képviselte és élteti tovább. 

• 
(Sz. K.) 

Dr. Kovács Lajos ptispök megnyitó beszéde 

Főtisztelendő Rendkivüli Főtanács, kedves atyámftai, 
testvéreim! 

Ebben az ünnepi órában szavakban ki nem fejezhető 
meghatódottsággal, és gondviselő Istenünk iránti mély, 
tiszta hálaadással emlékezünk. Lelki szemeink elé próbál
juk idézni azt a 425 esztendővel ezelőtt, 1568. január 6. és 
13. közti napokban végbement történelmi jelentőségű ese
mény~ a tordai országgyűlés határozatá~ mely a leküsme
reti- és vallásszabadság törvényét kimondva. az unitáriz
mus állami elismerését és egyházunk megalapítását jelen
tette. Ennek az egész Európában példa nélkül álló történel
n;i ~er:né~ynek a k~zéppontjában a XVI. század nagysze. 
ru, host világának kiemelkedő személyisége, az erdélyi re
formáCIÓ egyik legkiválóbb képviselője, Dávid Ferenc áll. 
Mert egyházunk alapítója és első püspöke példaképe az 
Igazság és Világosság felé nehéz lelki tusák, gyötrő vivó
dások árán fokozatosan közeledő rendkívüli vallástörténeti 
s~eélyiségnek. Mindent elsöprő erővel lángolt lelkében 
az I~azság sZUntele~, fáradhatatlan keresése, az igazság 
ulám oltha~tlan le~ és szellemi swmjúsága, mely egész 
reformáton munkáját meghatározta. Ehhez a szüntelen, lá
zas keresés~ez t~rmészetszerúen, szervesen kapcsolódott a 
szabadság irán~ szent rajongása, mely a tordai ország
gyűlés nagyszeru határozatában csúcsosodott ki és a türel
messég nemes eszméjével elszakíthatatlanul egybefon va, 
nevét halhatatlanná tette. A hit- és lelkiismeretszabadság 
elv,éne~ törvény általi kimondása, mely korábbi ország
g~uléSI határozatok megkoronázása volt, és amelyben Dá
VId F eren~nek döntő szerepe volt. örök diCSŐsége annak a 
szabadelvu, haladó lelkületnek, mely egyházalapítónk 
egész állásfog.lalá~t ragyogó színben állítja elénk, mert a 
legnemesebb JéZUSI eszmények diadalát jelentve az elkö
vetkező. nehéz, válságos idŐszakaiban az unitári~s egyház 
szellemi sz1nvona1ál döntő módon meg 'határozta. 

Szeretettel köszöntve rendkívüli, emlékező F6taná
csunk tagjait és kedves vendégeinket, Unnepi gyúlésUnket 
megnyitom. 

Torda, 1993. január 13. 

A hálaadó istentiszteleten prédikált dr. Rezi Elek teol. 
tanár. 

Az ünnepség tárgysorozata: 

- A tordai országgyűlés határozata, felolvassa Kovács 
Sándor V. éves teol. hallgató. 

- A reformátorok állásfoglalása a vallásszabadság kér
désében, előadó Kovács István teol. tanár. 

- János Zsigmond emélyi fejedelem valláspolitikája, 
el6adó Simin Domokos csíkszeredai lelkész. 

- A tordai ediktum teológiai alapállása, elaódó dr. Erdő 
János teol. tanár. 

- Az unitárizmus elkötelezettsége a vallásszabadság 
irán~ előadó Dr. Donald Harington ny. amerikai unitárius 
lelkész. 

- Vallásszabadság mint alapvető emberi jog, előadó Ro
bert Traer, az Unitárius Világszövetség főtitkára. 

- A vallásszabadság érvényesülése országunk alkotmá
nyában és a gyakorlatban, előadó Mikó Lórinc egyházi ta
nácsos. 

- A vallásszabadság és a kolozsvári unitárius isko
la. előadó dr. Bodor András ny. egyetemi tanár. 

- A tordai edictum tükrözódése az irodalomban, előadó 
Török Tamás magyarországi Iró. 

• 
A tárgysorozatban feltöntetett dr. Robert Trau az IARF 

t15titkára üdvözletét Irásban ktUdte meg, melyet magyarrn 
fordított és felolvasott dr. Rezi Elek teol. tanár. 

Dr. D. HarringIon sUrgós amerikai útja miatt beszédét 
átadta feleségének, Szánthó Anikó tiszteletes asszonynak, 
aki azt magyarra fomltolta és felolvasta. 

Angliából dr. A. Long, a Manchester városában műkö
döU unitárius teológia dékánja és tanára - aki Kolozsváron 
is tartott régebben előadásokat - meleg hangú levélben 
üdvözölte az emlékew Főtanácsot. 

Levél Bud.peströl: 

Ünneplő gyülekezet! 
Kedves Testvéreink! 
193 l-ben Budapestre neveztek ki szolgálattételre. Azóta 

. a magyarországi részeken munkálkodtam, és örömmel 
vettem a hírt. hogy Tordán Főtanácson emlékeztek meg a 
tordai edictum 425. évfordulójáról. 

Életkorom és egészségi állapotom nem teszi lehet6vé, 
hogy veletek együtt Tordán ünnepelhessek. 

Engedjétek meg, hogyemlékeztessem az egybegyúlte
ket arra, hogy az emlékezetes tordai edictum annak idején 
csak a történeti Erdély területére mondotta ki a Dávid Fe· 
rene hitének követői részére a recepta.religiol. A Habsburg 
uralom évszázadokon át nem terjesztette ki ennek hatá-

• 
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Iyát. Erre csak 1848-ben, az akkori forradalmi tavaszon 
került sor. az 1848. XX. tc. kimondotta, hogy e naptól 
kezdve az unitaria vaUás is törvényesen beveUnck nyilvá
n(ttatott. 

A feljegyzések szerint az 1848. évi erdélyi omág
gyűlés, mely IdmondoUa Erdély és Magyarország egyesü
lését, az unitárius erdélyi f6úr, tarcsafalvi Pdlffy Jdnos el
nöksége alatt született. Erdély a magyarországi ország
gyűlésre kéttagú küldöttséget jelölt ld. Az egyik küldött 
tarcsafalvi Pdl/fy Jdnos volt, akinek személye és tevé
kenysége ismert volt Kossuth , Széchenyi és társaik előtt 
Ök javasollák az országgyúlés első alelnökéül megválasz
tani tarcsafalvi I'dlftJ Jdnosr . Az országgyűlés majdnem 
teljes egyhangúsággal ezt elfogadta 

Okmányok tanulmányozására már nincs elég id6m, Igy 
csak megemlftem azt a hagyományos hiedelmet, hogy az 
unitárius I'dIftJ miatt lörténl meg annak idején a fenti dön
tés. 

Isten áldása legyen a nagy évfordu16n jelenlevő tisztes
ségtevőkön és adjon erőt, hogy továbbra is az unitárius to
lerancia szellemében végezzétek egyházépít6 és megtartó 
munkátokat 

AtyafISágos üdvözlettel: 
Ferencz József 

ny. unitárius püspök 
Fenti levelet a zárszó el6tt Andrdsi Gy6rgy elóadótaná

csos olvasta fel . 

• 
Olvasóink !igyeImét dr. Szabó Árpdd tanulmányára -, 

melyet a kolozsvári Szabadság cúnű napilap némileg rövi
dítve közölt - külön felhlvjuk. 

Vallásszabadság és uoitárizmus 

( ... ) A vallá<,zabadság, mint alapvető emberi jog, egye
dülálló a ma~a nemében, ugyanis az egyén teljes autonó
miáJát JelenIt hitbeli elválas,tásában. Mivel a vallás elvá
laszthatatlan kisérője az emberi tudatnak, minden ember 
személyes vallással bír, és minden közösség kollektív val
lással rendelkezik. A vallásszabadság tehát nem egyszeru
en csak törvényes Joga a személy erkölcsi integritása vé
delrné~e~ a ~atalom er6szakoskodásaival szemben, hanem 
érzelm. Jog IS, ahogyan az ember lojalitásában érvényesül, 
amellyel vallásos hitének, ill . egyházának tartozik. (m) 

A vallásszabadság eszméjében azonban két egymással 
ellentétes cél konfliktusa mutatkozott meg kezdettől fog
va: eg~fe.lől az egyenlő tisztelet és megbecsUlés vala
,"?ennyl hltfelfogás és vaUás iránt , másfelől a dogmatikus 
türelmetlenség, amely magába foglalja az uralkodó hit ter
Jesztését és mások megtéritését erre a hitre, és törvényesíti 
a másokkal szembeni diszkriminációt vallási alapon. 

Az un!tárius vallás annak a gondolatnak a jegyében szü
letett .és ~mosodott Dávid Ferenc refonnációjában. amit a 
t~rdal ediktum jézusi szellemben így fejez ki: ,,3 hit Isten 
aján~éka, ez hallásbóll~szen, mely hallás Isten igéje által 
::b '. Ezért számára a vallásszabadság az ember legszen
az JOgának ~ érvénresUlését jelentette, mivel Isten elétt 

6 gyennekeiként mmd egyfonnák vagyunk, ezt megélni 
csak máso~ ~ti tiszteletben és szeretetben lehet Dávid 
Ferenc a hUVlták során ezt így fogalmazta meg: "A hit kér
désében nem a hatóság karjával, hanem az ige igazságával 
és a lélek szeretetével kell eljárni". 
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A magára maradt egyháznak azonban csakham 
kellett tanulnia, hogya vaUásszabadság mások ~~ 
nem ezt, hanem az uralkodó vaUás" türelmetlensé ét é 
er6szakosságát jelentette. Már a XVI. század Vég~ al" s 
néhány évvel az unitárizmus felvitágzása után, egyh~~ 
zunknak élet-halál harcot kellett vívnia a megmaradásért 
( ... ) . 
, Ha Dávi~ Ferenc az. unitárius hit alapelveit fektette le. 
ugy Egyedi György hitünk. megmaradásának elveit ala
pozta .meg. Fel~merte, hogy egyházunk az erdélyi történe
lem Vih~eré~l között csak úgy maradhat fenn, ha életet
~évé tesZi a mm6ség gondolatát ,.Nem a sokaságban re'
lik az érték, és ez független az id6t61" - hirdette. TIszJ" 
látta ~ élte, hogy a minöség nagyobb hatalom. mint a 
mennyISég. Ezzel az Isten által nekünk adott hatalommal 
azonban meg kell tanulnunk. helyesen élni. 

Ez a minöség-szempontú önértéktudat, amely az evan
géliumból .táplálkozott és társult az egyetlen szilárd társító 
er6vel, a bSzta erkölccsel lett erőforrásává egyházunknak 
a követleew századok megpróbáltatás.aiban. Számban fo
gyatleoztunk, anyagiakban szegényedtünk, üldöztek és 
megbportak, elvitatták kereszténységünket, megfosztoltak 
templomainklól és iskoláinktól, de lélekben megtömi hi-
tünkben elsorvasztani soha nem tudtak ( ... ) , 

Az üldözés és az erősw vihara a XVffi. században zú
dul teljes erejével egyházunkra és vallásunkra. Csoda-e ha 
az események: súlya alatt sokszor tesznek fel ilyen kérdé
seket: ba az igazság a mi oldalunkon van, miért nem pár
tolJa Isten az igazság harcoSait? Mi célja van Istennek ve
lünk, mid6n annyiswr és olyan keservesen látogat meg? 
Az egyház sorsát Jézushoz hasonlítják: ..A fátum, amely 
nekünk adatot~ Krisztusunk fátuma" - jajdul rel ifj. Koz
maMihály. 

Buzogány Mózes, mid6n felsorolja a veszteségeket, Igy 
folytatja: "Mindezeket elhallgatnám, de nem lehe~ hogy 
ne keseregjek! Mit cselekedjék az eklézsia népe ilyen álla
potban?" - kérdezi. "Kétségbeessék-e, szIvét megkemé
nyltse-e, hogy ne érezze Isten ostorát? Avagy odaadja lel
kél a fenevadaknak? Nem, semmiképpen! " Nem elég a 
kesergés, pozitiv és konkrét lépésekre van szükség a meg
maradáshoz! Honnan meríthettek, maradt-e erőforrások? 
Igen, s ez nem volt más, mint a hitből táplálkozó minOségi 
önértéktudat, és a senki által el nem vehető bel56 szabad
ság. ( ... ) 

A XVIII. század végére aztán besüt a felvilágosodás 
napja egyházunk vihartól szaggatott létére, legalábbis egy 
sugara életmentően érkezik: hozzánk a Túrelmi rendelet
ben. Hatására mintegy fellélegzik: a sokat szenvedett kö· 
zösség, és magára talál a veszteségek pótlásáMn. ( ... ) 

De vajon a felvilágosodás, s a XIX ." század többi eszme
áramlata behatolt a vallás világába és olt ott elindította a 
változás alapvetóen új folyamatár a vallásszabadság igazi 
lényegének érvényesUlése felé? Az a rény, hogy a század 
közepén, az 1848-00 országgyűlés újból törvénybe iktatta 
és kinyilvánrtotta a vallásszabadságot, megváltoztatta a 
hitfelfogások és felekezetek egymáshoz való vszionyát az 
együttműködés irányában? 

Korántsem! Semmi sem változott a felekezeti gyanak
vás és elfogultság, a vallási megkülönböztetés éppen az 
maradi, ami volt De ez már a jelenbe vezet minket. 

Jelen helyzetUnk: felvázolásál, ünneprontó szándék nél· 
kül, ezzel a kérdéssel kezdem: Miért van az, hogya vaJ
lásszabadság eszméje és annak érvényesülése elsősorban a 



kis csoportok. közösségek. másszóval a vallási kisebbsé
gek számára létkérdés? Miel6tt válaszolnék, a k~r~és tUk: 
rében megállapíthatjuk együtt, hogy az 1568-w tordai 
edikl~mnak éppen az a tény ad rendkívüli jele~t6~get ~ 
értéket. hogy az akkor szWetelt és annak az umtárius hit
nek eszmei hatás-ira, amely akkor történelme legragyo
góbb és sikeresebb korszaJdit élte. Nem I~tét ~ tehát 
állala biztosítani, hanem érvényt szere:Ull a lelküsmeret 
szabactsagának és a keresztényi szeretetnek. 

A XX. század végének modem korszaka hasonlóan szo
morú képet mutat, mint az előző századok. A vallások 
nemcsak a köztük lev6 nézetkUlönbségek felszámolását 
mulasztották el. de nem sikertllt megtanulniok az együtt
élést és egyUttmúködést Isten közös atyaságának és az em
ber testvériségének eszméjével összhangban. ( ... ) Ahe
Iyet~ hogy az emberiesség új formáit beillesztenék érdek
lődési kör!llcbe, s átfognának minden embert, nemcsak sa
ját felekezetOk tagjait, a világ vallásai m~csul ragasz
kodnak saját teológiájuk és elfogadott dogmáik szentségé
hez, s fe,nntanják maguknak az igényt, hogy csak Ok az 
igazság és a kijelentés bu10koS3l a kiválasztott kevesek 
számára. 

badság a korlátozások és tiltások megszUntetését jelenti-e 
csupán az egyén joglinak érvényesulésében, vagy pedig 
olyan szilárd törvényes alapnak a megteremtését, amelyen 
a vallások és intézményeik. de maga az állam is konffik
tus-mentesen tud múködni. A vallási tUrelem, a szeretett61 
és tisztelett61 eltér6en. lényegében negatív erény és csu
pán a más hiten Iev6k meglúrését jelenti. Ezét olyan pozi_ 
llv lépéselcre van szükség a vallások és felekezetek részé
rlSl. amelyek kölcsönös szeretetet és tiszteletet fognak 
eredményemi. ( ... ) 

Dr. Szab6 Árpád 

A FOtanács Jenei Dezsll fOgondnOK zárszavával és Kol
csár Sándor közUgyigazgató imájával ért véget. 

• 

Ezért a vallásszabadság eszméje a jelenkori világban 
nem csupán a türebnet kell biztosítsa a hagyományos val
lásos hitek sokféleségében, hanem egy mély lellciségben 
megnyilatkozó hiten és a közös emberiség felfogásán kell 
aIapuljon. A kulcskérdés ma az, hogy vajon a vallássza-

A magyarországi unitárius egyházközségekben minden
hol ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a történel
mi eseményről. a neves évfordulóról, mely nekünk éppen 
úgy llnnepUnk volt. mint a Tordán összesereglett unitáriu
soknak. 

KöszönetUnket fejezzUk ki az anyagot killdóknek, fenti
ekben egy egyháztörténeti és világi eseményról adtunk 
számot. 

Összeállította: dr. Ferencz József 

Török Tamás 

TORDA 
Víg esztendő: 1568. 

A meghívást még 1992 októberé
ben adlák át, Kolozsvárott jártamkor. 
A tordai országgyűlés 425. évforduló
ján, ez év januárjában az Unitárius 
Egyház Rendkívüli Főtanácson emlé
kezik meg a lelkiismereti és vaUász
szabadság világméretekben elsó ízben 
történt állami kinyilatkoztatásáról. mi 
több, törvénybe iktalásárol. Tartanék 
elóadást arról , hogy mely írok mely 
művekben foglalkoztak Tordával. Is
mertem Orbdn BaMzs Torda város és 
környéke c. műfajteremtő monográfi
áját, Passuth Ldszló Víz tükörére kró
nikát írni c. dokumentumregényét. 
megnéztem a század három nagy tör
ténebni sorozatát: H6man-Szekjú 
Magyar történetét, az 1987-ben meg
jelent Magyarország Története c. so
rozatot, az 1988-ban megjelent Er
dély Történetét, de ez utóbbiak jósze
rével még a várost sem említik nem
hogya világjelentóségű 1568:as or
szággyűlést. Ekkor érkezett meg Ko
lozsvárról a módosított kívánság: 
nem Torda. hanem a tordai ediktum 
"tUkröz6dése" az irodalomban _ ez 
legyen az előadás tárgya. Mást nem 

tehettem: megkerestem a lexikális 
anyagismerettel rendelkező iroda
lomtörténész barátomat, akí kérdé
semre zavartan kezdett töprengeni, 
hogy mit is tartalmazott a tordai edik
Ium? Ezenközben én meg azon tÖPM 
rengtem , hogy a történeti összefogla
lók miért hallgatnak el egy eseményt, 
amely egy balsors-régen tépte, veresé
gekhez szokott országban a páratlan 
revelációkénl, víg esztend6ként lenne 
számon tartható, s alighogy mind a 
három esetre megtaláltam a magyará
zatot, megjelent az Erdély 'Ibrténete 
pótkötete, egy tanulmánygyűjtemény. 
a következő ide vonatkozó szakasz
szal: 

,.Ne hallgassuk el. sót domborítsuk 
ki, hogy az ún. uralködó vallásokra 
jellemző erőszakos térítésekkel, 
templomfoglalásokkal, de még kifeje
zetten a földesúri joggal szemben is 
(I) születtek országgyűlési határozaM 
tok. Például Tordán. 1568 júniusában 
(helyesen: januárjában)." 

Az irodalomban azonban - értsünk 
alatta elsősorban szépirodalmat - a 

tordai ediktum nem tUkrözódik, leg
feljebb érintőlegesen, ide számítva 
még a magam ebben a korban játszó
dó regényét is (Erdélyi MefISztó). 
Tóbben mondIák végül, hogy ha az 
irodaJomban nem is tükröződött , a vi
lágtörténelemben annál vakítóbban. 
Hírét vették? EIteIjedt? A lellciisme
reti és vallásszabadságot törvénybe 
iktató erdélyi fejedelem, ldno! Zsig
mond tesIŐrparancsnoka, az olasz Gi
anandrea Gramo. megbízása szerint, 
kémjelentéseket is küldözgetett Ró
mába, tehát elképzelhete~en. hogy 
egy új, eretneknek minősített vallás, 
az unitárius születéséről ne küldött 
volna jelentést (az Ediktumot, tör
vénybe iktatása előtt, az ország
gyGIésen Dávid Ferenc hirdette ki), 
M az akkoriban formálödó EgyesUIt 
Államokba, Amerikába a hírközlési 
viszonyok figyelembevételével a hír 
nem juthatott át. Mégis, az Ediktum 
utdn több mint kétszáz évvel fogal
mazta meg Thomas Jefferson, nyil
vánvalóan véletlenUl éppen unitárius 
elnök a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
amely után pár évvel egy későbbi el-
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nök. James Monroe a következő fel· 
iIatOI küldle a Kongresszusnak: 

"Tagadhatatlan igazság. hogy val· 
lásunka/ s külső jelek által gyakorolt 
isteni lisztele/ünket csak elménk s 
meggyőződésünk. s nem kinyszer{tés 
által ha/ározhatni meg. Minden em· 
bernek jussa van le/kiesmirele. meg
győződése szerinti Vil/lásl Jcijv~tni . 
Ezen juss a természettol adotl s eltde· 
genftheterlen. Mindenki kötelessége 
ugyan Teremtöjét tisz/elni. de oly mó
don. mini azt ki·kj Teremtőjéhez /eg
mlJlóbbnok véli ... Minden ember sza· 
badnak és fiiggetJennek szülelik. s 
egyforma feltételek alatt avalódván a 
társaságba, egyforma jussokat is 
nyer. Társaságba létökkor lelkiesmé· 
rete jussait meglar/ják magoknak. ez
ze/ /eMt egyforma szabadsággal él
he/nek. " 

Ilyen sugárzó hatása volt a tordai 
ediktumnak, melyet maga Mo:uoe 
aligha, Monroe magyar, fordítója, az 
Erdélyból az Egyesült Allamokba lá
togatott Bölöni Farkas Sándor annál 
inkább ismerhetett, de ez a körül
mény csak magyar szóhasználatára 
lehetett hatással, a tartalmi jegyekre 
nem, mégis aligha kétséges, hogya 
szóhasználat mennyire szoros függ· 
vénye a tartalomnak. Még kevésbé 

• 
kétséges, hogy az Egyesült AlIamok 
történetét földolgozó munkák - a mi 
történetlrásunkat béklyózó meggon
dolások híján - a Függetlenségi Nyi
latkozatnál nem kevésbé kiemelten 
közlik a Monroe·feliratot, e korát 
megelőző, tehát népszerúsítendő. ön
bizalom-gerjesztő dokumentumnak 
ott az a rendeltetése, hogy közkinccsé 
váljon. 

A történelmi alaphelyzet szinte 
azonos volt, Torda mégis több mint 
kétszáz évvel előzte meg a Függet
lenségi N yilatkozatol, s csaknem há
romszáz évvel Monroe-t. Anglia az 
Egyesült Államokat gyannatának. te
kintette, a szabadságot és az önren
delkezést Angliával szemben kellett 
kihirdetni, míg Erdélyt Prágán és Ró
mán kívül még egy harmadik külső 
hatalom is fenyegette, a várható ke· 
resztény támadás ellen előrenyomu· 
lássa! védekező Sztambul. Torda iga· 
zi jelentőSégéről írtak: ugyan az Egye
sült Államokban, de csak már négy· 
száz évvel Torda után, s ki más, mint 
egy MagyarországrÓl jött unitárius 
lelkész, SzenHványi Sdndor. aki 
1964·ben jelentette meg New York
ban, a Ké1.iratkönyvtár c. sorozatban 
a Magyar Vallásszabadság c. köny
vét. A Magyarországi Unitárius Egy. 
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ház egykori lelkész·clnöke és a Pol· 
gári Demokrata Párt elnöke igencsak. 
már Torda ismeretében írja: A tizen· 
hatodik századi magyar vallásügyi 
törvények. s azoknak. ill. azok irányd
nakfolytatása még nagy nemzeti erő· 
forrásaink lehetnek. 

A csend oka 

A tordai ediktum hazai elhallgatá· 
sát SzekfŰ Gyula meg is indokolta. 
Hiába sz6lt az ediktum a türelemről. 
ha hatása olyan rövid életű volt. hogy 
életre kelte után néhány évvel ke· 
mény megtorlásokal hoztak. vallás· 
ügyekben. (E megtorlások azonban 
nem Dávid Ferencék intézkedései 
voltak, éppen az ediktum következ· 
ményeként őket, elsősorban magát 
Dávid Ferencet sújtották, mit sem tö
rődve a törvénnyel. Bő tíz évvel ké
sőbb Dávid Ferenc a dévai vár börtö
nében halt meg.) Az ediktumot Szek
tu rossz példát adó lázadásnak tekin
tette "az Istentől rendelt hatalom el· 
len", s ha nem is hallgatta el, eléggé 
egyértelműen elítélte és kicsinyítettc 
a jelentóségét. Az 1987-ben megje
lent Magyarország Története viszont 
már egyfajta pártirányította nemzeti 
közgondolkodás jegyében hallgatott 
Tordáról, mint egy mégiscsak vallási 
mzogalom önmegval6sításáról. Jef· 
ferson-Monroe után a következő (for· 
rásmegjelölés nélküli) visszajelzés, 
Schiller Don Carlos c. tragédiája ki
vételnek számított, gyakran eló is ad
Iák nálunk. Pedig: a drámában a né
metalföldi protestáns fonadalommal 
rokonszenvező Posa márki, máltai 10· 
vag azt kéri a spanyol inkvizíció által 
bábuként mozgatott Fülöp királytól, 
hogy "adja meg nekünk a gondolat 
szabadságát." Schiller több mint két
száz évvel később, 1787-ben fogal
mazta meg a tordai gondolatot (vajon 
ismerhette?), a történelmi valóságban 
azonban Fülöp a /ordai országgyűlés 
előtt néhány Mttel szolgá1tatta ki a 
protestantizmussal és Posával rokon· 
szenvező fiát, Carlost az inkvizíció· 
nak, Torda jelentkezése tehát már a 
gondoaltszabadság elleni erőszakra 
adott válasz lehetett. Nem sokkal az 
országgyűlés előtt fordíttatta le János 
Zsigmond fejedelem Heltai Gáspárral 
egy spanyol szerzetes Háló c. pamf. 
let jét, amely a spanyol inkvizíció áb
rázolásával és jellemzésével mintegy 
kikövezte a Tordához vezető utat, ké· 
szítette elő a tordai világforrradalmat. 
melyet az utókor történetírásán kivül 
soha senki nem semmisített meg (a 
törvény törvény maradt, s ebben kü· 

lönbözött az oly sokban hasonló 
1956. októberi . vfvmányoktól). Az 
1988·as Erdély Története, a módsze-
res agyonhallgatás következtében in
kább csak megfeledkezni láls'l..Ott Tor
<Járól, de az /988. végén megjelent 
pótkÖtet már annál nagyobb hang
súllyal vállalkozhatott az évszázados 
mulasztás pótlására. 

. 
A mai Torda 

A megemlékezés sz(nhelye nem a 
katolikus templom, ahol a rendek 
1568-ban összegyűltek, hanem .a ké
sőbb épűlt unitárius templom, hiszen 
a szimp6ziumot az unitáriusok rende-
zik, saját születésük pillanataira em
lékezve. Miközben bemegyünk a 
templomba, félénken nézünk szét 
emlékeztet-e valami a buldÓlerekre, 
amelyek alig öt éve felvonulásra ké
szen álltak, hogy körbevegyék és a 
földdel (!) tegyék egyenlővé a több 
száz éves templomot. De Torda szel· 
teme hihetetlen e.rével él, talán még a 
rombológépek visszaforditását is o 
éne el, s a hálaadó nyitó istentisztele
ten Torda szelleme szárnyalhatja a 
kupoláig ezer hívő ajkán a gyönyörű 
unitárius himnuszt, a 214. ének 2. 
szakaszát: "Egy Istenünk, egy édes 
hazánk, Áldd meg e hont, Isten, jó 
Atyánk! Itt nyertük a szent örökséget, 
Hirdetni az Istenegységet. .. (Az 
"édes" jelző eredetije: "magyar".) Az 
ének száll fel a kupoláig, s nincs em· 
ber, aki ne gondolna rá, hogy az örök 
Tontát semmilyen nemzetiségű föld
be se lehet beletapOsni. Magyarul 
számyal, hogy ,Jt! hazánkban, bérc 
ölében, A nép szívében Vert gyökeret 
hitünk. Szent e fOld nekünk. Ó áldd 
meg hazánk. jó Istenünk!" 

,,Itt nyertük a szent örökséget!" 

A szent örökség: a kereszténység 
újraegyesítése, az önkényesen rang
létra· fokra állitott keresztény feleke· 
zetek egyenjogú:sítása. Hiába dertilt 
ki a törekvés Jézus·szellemúsége. ez 
nem kisebbítette a kockázatot, amit a 
fejedelem és Dávid Ferenc vállalt És 
az általuk kavart vihar támasztotta 
hullámok egyre szélesebb körben 
csaptak szét. s mosták el a szabad· 
ságellenes gondolkodásmódot:.. ~~tat· 
tak új utat Európának és az UJvilág
nak. Dávid Ferenc, Jefferson, Mon· 
roc, Nagy Imre, bizonyos sze~szög
ből nézve GorbaCSOV is - a tISZtára 
mosott úton egymás után bukkannak 
fel az ember ágaskodásának, tehát lé~ 
tének szabadságát engedélyező, ml 



.öbb: önfeláldozó példájukkal az em
ber egyetlen járható útját kijelölő 
nagy alakjai a történelemnek. Remé
lern. hogy az 6 nagyl'víi munkásságuk 
emlékét ködbe burkoló csend csupán 
a felejtés jól ismert. megszokoU 
csendje. és nem a korlátoltan átgon
doll elhallgalásé. 

A Nap kering a Föld körül? 

Az 1569-e5 váradi hitvitát, amely 
Torda után bő egy évvel unitáirusok 
és helvét-katolikusok (refonnátusok) 
között zajlott. János Zsigmond feje
delem így zárta be: " ... a dispuJáció
nak: véget vetünk, mert országunk 
egyéb gondjai kényszerílenek, hogy 
Erdélybe keUjen menntink." (Mintha 
határátlépésre utall volna, amelyet 
ugyan semmiféle elkü1önülés nem el
őzött meg.) 

Tavaszias nap cir6gatja a tordai 
öreglemplom elötti teret, amelyen 

több mint négyszáz esztendeje az 
ágakat pendítve. tördelő fagyban hin
tó torpant meg: a fejedelem érkezett, 
s a kálvinista-magyar egyház püspö
ke. Dávid Ferenc, mögöttük a jézusi 
kereszténység helyreállításának szer
véti gondolatát Erdélybe hozó udvari 
orvos, Giorgio Biandrata (magyaro
san már: Blandrata György). Bemen
nek a csontdenneszt6en hideg temp
lomba, ahol majd korukat évszáza
dokkaI megelőzve, törvénybe iktatják 
a lelkiismereti és vallásszabadságot. 
A bent következő jelenetet Körösfői 
Kriesch A1adár festette meg, ma már 
klasszikusnak számílÓ, az egész vilá
gon elterjedt fesbnényén, melyen a 
festő a gondolatol kinyilatkoztaló Dá
vid Ferencet, hiteles egykoní minta 
híján, a maga kora legnépszerűbb 

magyarjáról , Liszt Ferencről mintáz
ta. Dávid Ferenc mondanivalója nem 
repült a képpel világgá, silt mi ma
gunk is, a szinte kötelező nemzeti ön-

bizalom-sorvasztás jegyében már alig 
értjük-ismerjük e jelenetet Még ak
kor sem, ha az ou történtekt61 aligha 
s~m(tható függetlennek, hogy ennek 
kijelentése után: "a k6zség ... olyan 
prédikátorI larlhasosn, az kinek lan/
lása ó nelde lerszik", Dávid Ferenc 
még tíz esztendőt ha élt, János Zsig
mond fejedelem pedig három év múl. 
tán halt meg iszonyatos kínok között, 
melynek okát nem adják pontosan a 
korabeli feljegyzések, de emlitik 
hogy súlyos betegsége e klnolcra ne"; 
lcielégftő magyarázat Elgondolkozta
tó, hogy amikor. a .. mégis mozog a 
Föld" Galilei-jét egyhangúan rehabi
litálták. az ugyanezt nem sokkal ko
rábban más szavakkailcijelentő János 
Zsigmondot még szándék szerint 
sem, és ha nem, miért nem. 

(Részletek a Hitel c. folyóirat 
1993. márciusi számában megjelent 
tanulmányból.) 

Szépfalusi István • 

Teremtsünk békét! 
Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a maga

tarás!val, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 

Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, 
ne kérkedjetek. és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 

Ez a bölcsesség nem felülröl jön, hanem RUdi, testi és ördögi. 
Mert ahol irigység v~. és viszálykodás, ott zúnav81 és minden
féle gonosz tett található. 

A felülről val6 bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, 
méltányos, engedékeny, irgalommal b jó gyUmölcsökkel teljes, 
nem rénrehajl6 és nem képmutató . Az igazság.gyümölcse békes
ségben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.. 

(Jakab 3,13-18) 

SzónoIci kérdéssel kezdődik a mai igehirdetés. Ha tel
szik: pmvokációval. Lehet, hogy Icimeríti a sértési, ám lás
suk . Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? 

TISztelet az il
lemnek, hogy nem szólalt meg senki! Biztosfthatok min
~enk.it arról, ~ogy nem tekintem a hallgatást annak, hogya 
Jelenlevők ... Igy mondom: nem figyeltek az e1s6 monda
tokra, s azért vállalták ,.az ellentétet", az ellenkez6t .. Ha
mis alázatoskodás lenne. 

Egyébk~nt nyugalom, nyugalom, nincsen helye a féle
lemnek, hiszen levelének elején a szerző mindjárt bizIaló 
~zót mond: "Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kér
Jen ~lcses~get Ist.entól, aki készségesen és szenuehányás 
nétkul ad mUldenkinek, és (ti. az ilIet6 biztos lehet benne) 
meg is kapja ..... (Jak. 1,5). 

Ne~ kell tehát érte köteteket végigbUtykölni, érdeme
sebb inkább arra figyelni, hogyan állította a feje tetejére, 
Jakab nyomán, Pál a korabeli csopol1gondolkodást és lé
~.tt fel harmadik erőként. Ó már aktualizáll elJlatárol, po_ 
htikusan fogalmaz. A kérdéshez újabb kérdést ruz. 

,1101 a bölcs? Hol az írástud6? Hol e világ vitázója? Nem tet
te-e bolondságg! Isten a vil'g bölcsességét? Mivel tehát a világ a 
saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsessé
gében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által Od· 
vöntse a hívőket És miközben a zsid6k jelt kívánnak, a görögök 
pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Kris"?'st hirdet
jük, aki a zsid6knak ugyan megUtköz..és, a pogányoknak pedig 
bolondság. de maguknak az elhívottaknak. zsid6knak és görö
göknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az 
Isten "bolondsága" bölcsebb az emberei: bölcsességénél, és az. 
Isten ,,erot!ensége" erosebb az emberek erejénél." 

(l . Kor.I,19kk.) 

JeUemző a polemizálás a Jakab féle fogalm.úsra is, de 
ő a gyakori ali életrevalóságol az emberi, de főleg az igaz 
keresztény létet érti a bölcsességen és nem a fiI~z6fi3.1 
megismerés., avagy az írástudók bólesességét Vag)'ls nem 
vitázik "az ókorban megszokott, szinte ál1andóan hasznáJt 
és vitán felUl jogosultnak elismert gondolkodásmóddal" 
(Korner Károly, Hellenizmus. Róma, zsidóság. Kö~
Bécs, 1969. 2IO.kk.). A gnosztikusok lehetnek reálpohti
kusok, de az apostol számára a keresztény bölcsesség nem 
azonosítható a reálpolitikával. 'llibb annál. és azonkfvill 
más. Jakab számára az életvitel, az életfolyWás - JctUönö:" 
sen is az erkölcsi - dönti el a gyakorlatban, ki a bölcs, ml 
a bölcsesség. 

Ezzel a fogalmawssal viszont kivált(hat) eUenállást ,~ 
másik oldalon". Hiszen "a felülről való bölcsesség 
(17.vers) mondatkezdés tennészetes folytatása a kegyc;,s 
zsidó számára. azonnali válaszként adva van: .. a Thóra . 
Ó viszont hajlamos a moralizáIásra. 

Pál mindenesetre ebben Jakab szolgálatában állhatott. 
hiszen az írása számít a legrégibb 6skeresztény iratnak."s 
levelét a zsid6kereszténység összességéhez, a ,,12 törZs -

• 
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. é . s m"g nem tud a páli pogánykeresztényekről. 
höz mt ZI, 1,;.. • • O tá ·án . kább 
Vagyis írása a páli miSSZiÓi utak előtt, 5 J • - an 
korábban - már ismert Iehetett . ' 

Jakab halá",'l is lehet tehát a páli toológla: "Krisztusban 
tehát nincs zsidó. sem görög. nincs szolga. scm szabad, 

. 'érti sem nő mert ti mindnyájan egyek vagytok a nincs II l, • 

Krisztus Jézusban" (GalJ,28). 
Más szóval azt is állíthatjuk. hogy az igazságot mindig 

sak több oldalról közelíthetjük meg. Avagy: a bölcsesség 
~t is jelenti, hogy ha valamit kimondunk, akkor legalább 
két irányban kell gondolkodnunk. neralán hadakoznunk. A 
festészetben ismert a fekete-fehér ábrázolásmód. A gon
dolkodásban lehetetlenség. A politikai gondolkodásban pe
dig a tudatos félrehallás nemcsak keui5s. inkább számra,lan 
lehet. Ez az .. osztogatás" tennészetesen nem ökölVlVó 
módszer _ egyet jobbra, egyet balrn, szépen váltogatva -, 
hanem az egyetemest megközeU'teni akaró bölcsesség. 

Morali.zá.l Jézus? Semmiképpen! Először is nem 6 teszi, 
legfeljebb az apostol. Megteszi a mai egyház is, mondhat
ná erre valaki. De szabad visszakérdeznünk? 

Annyira morális a mai világunk, hogy nincsen szüksége 
példákra, eszményképekre, továbbsegító bölcsekre? Per
sze jól tudjuk, mindez önmagában véve még nem megol
dás. Csupán kisérlet. De annyit bizonyára megér! 

• 
I. Bik/t1en viJdgban.feszültsigekben ilő kankrlt gyüle

kezeti helyzew céloz meg a mondanivaló. 

Ez a mai igehirdetés is konkrét helyzetben élő gyüleke
zetben hangzik el. A prédikátor számára ugyan ismeretle
nek a helyi adottságok. ellenben sejt valamit abból a társa
dalomból, amelyben ez a Budapestbelvárosi unitárius egy
házközségél. 

A néhány nappal ezelőtti kOllllányváltoztatással lépés
váltás történt. Felszisszent tőle a társadalom. 

Képletesen szólva: Nem sikerült a kisebb, avagy a na
gyobb sebességbe zökkenő nélkül betenni a sebváltót. 

Lehetnek keresztények ebben a gyülekezetben, akik 
bölcsességükkel dicsekednek, valójában azonban balgák, 
mert csak egyéni , irigy szempontból tudnak bárininemú 
változáshoz viszonyulni, és azonkívül még mindent job
bantudóknak. is vélik magukat. Lámmegmondtamozók is 
lehetnek ~oraikban. Állásfoglalásuk viszont annak. külső, 
beszédes Jele, hogya bölcs életvitelhez hiányoznak náluk 
a belső előfeltételek. Következésképpen fennhéjázó ön
megbecsülésük: hazugság! 

• 
2. Békélfen világban.!eszültségek között kell megsz6/a/

tarni a békét teremtő mondanivaldt. 

T~észetesen itt nem a szent ágostoni értelemben veU 
.. belso békességről van szó - békétlen a szív. amíg Isten, 
Benned meg nem nyugszik - , hanem arról, amely félelem
mentes:n beleszól, de legalábbis megszólal, szólásra je
~ntkezik egym~snak feszülő súlyos, ellentétes helyzetek
b n. Akkor, a~ikor a .. haUgatni arany" bölcsessége általá

an .. nagY?bb bölcsességnek túnüc De ez a hallgalás ép-
~n a ~~lS bölc~sség megnyilatkozási fonnája. Ez a föl-

, ev gt em~n temészet része, mely felállít ugyan ma
gának elméleti életbölcseletet, de a mindennapokban ha
~mon ~évő démonítás miatt visszahúzódik, elnémul. 

mennyiben ez a gondolkodásmód betör az egyházba' 
megtépázza a gyUlekezetek életét, az irigységekb61 vi~ 
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szá1yt szUl, ebböl zúnavar. káosz lesz, következésképpen 
elszabadul a pokol. 

Nem így Pál! így mond a korintusiakhoz: "A tökélete
sek között - micsoda gúny! - azonb~ mi is bölcsességet 
szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedel
meinek bölcsességét, hanem Islen titkos bölcsességét szól
juk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten örOktől 
fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei 
közUl senki scm ismerte feL ... (l.Kor.2,6-8). Erről rövi
den csak kettől. 

A keresztény bölcsesség megnyilvánulásainak jelei oly
kor felismerhetetlenek a világban, társadalmunkban is, el
lenben kézzelfoghatóak a gyülekezet életében! MásodIa
gos tehát mindig a ,,külső" hatás. 

Az az üzenet, amelynek továbbadására az egyház elbr
vatotl: bölcsesség! "Mi is bölcsességet szölunk ... " Tehát 
nem valamilyen dilettáns üzenetet továbbadó apostolok 
vagyunk. Következésképpen szószékeinken semmi helye 
az amatőrködésnek, az evangéliumot kizárólag profi mó
don szabad hirdetni! 

Mit értek amatM:ödésen? Például azt, amikor valaki ki
zárólag a Szent Lélek Istenre történő hivatkozással - nem 
pedig annak segítségül hívásával! - abban bizakodik, 
hogy "megadatik majd nektek. mit mondjatok .. ... C,it. 
10,19) . 

Luther egyik barátját kérdezték egyszer meg tanítványai 
- asztali beszélgetéseiben feljegyezte a reformátor a tör
ténteket - "tapaszta1ta-e már a Szent Lélek Isten sza
vál/hangját a szószéken? ,,Hogyne - válaszolta -, egyik 
alkalommal készületlenül mentem fel a szószékre. re
ménykedtem a Szent Lélekben, s az megszólalt". 

- Valóban, és mit mondott, hogyan mondta? 

- Azt mondta, Paul, Paul du bist faul! Egyszerűsítve 
fordítom: Pali, lusta vagy, nem készültél! 

• 
Engedje meg ez a mai gyülekezet, hogya következők

ben az ighirdetó önmaga számára alkalmazza a mai Igét 

Az elmúlt hét végén, Budapesten olvastam a hírt, hogy 
osztrák egyházam menekülttanácsadó hivatala - 1990 ja
nuárja óta bizonyos értelemben utódom - felszólítoua az 
osztrák gyülekezetet arra, hogy az állami törvények fi
gyelmen kivül hagyásával is fogadjanak be nyilvánvalóan 
illegálisan az országban tanózkodó menekülteket, avagy 
kitoloncolásra váró külföldiekel. 

Nem tudom követni a felsz6lftót! 
Igaz, hogy az osztrák belügyminisztériumi szigor, han

gulatkeltónek túnó módon hangsúlyozza becslését: száz
ezer illegális személy tartózkodik az országban. s ugyan
akkor a feketemunkások alkalmazása, az állami költségve
tés becsapása országunkban .. tisztességes átverésnek" szá
mít. Az etikai indítóok színezi ugyan a törvényszegő ma
gatartását, de a .. nem keresztény" és ellentmondásos bel
ügyi intézkedések ellenében ezért még nem lehet a gyüle
kezeteket társadalmi engedetlenségre felsz6lftani. 

A Magyar Lelkigondoz6 Swlgálat nevében ezért, Bu
dapestról a felhívást elutasítva. felajánljuk együttműködé
si készség ünket arra, hogy minden ismert. illegalitásban 
élő, munkát vállalt magyar helyzetét Ausztriában megkí~ 
séreljtik lörvényesíteni. 

• 
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3. BIUI/en ' Iildgban. feszüIlslg, görcs. elÖül/el, meg
rögzódőlI klnyszerklpzetek felolddsában akar segflslget 
nyújlan; az evanglIium. 

Ezt az evang6liumot nevezi Jakab apostol .. felülről való 
bölcsességnek", melynek jellemző sajátosságai: elöször is 
tiszta. azután békeszerető, méltányos. engedékeny, irga
lommal és jó gyUmölcsökkel teljes, nem rés1J'Chajtó és 
nem képmutató. 

Az igazság gyUmölcse: Talán rejtett, ismeretlen köz
mondás~ tartalmaz a zárómondal. A hamis 6.~ a hazug igaz
ságról szó~ó res7.éd egymáshoz való viszonyáról és követ. 
ke7.ményelről lehet renne SZó. 

Jaj annak az egyháznak, mely nem tudja megőrizni tisz
taságát mindennapi 61etének legapróbb részlelkérdéseiben 
is! 

. A~nak tudatában, hogya J6zust követO kereszténység 
Igehlfdetésébc reépf~t~e kora hellenista és rabbi bölcse.<;
~g6t. mondom a mru, Jelenlévő, vagyis konkrét budapesti 
gyüleke7.ctnek: teremts Unk békét térségünkben, társadal
munkban, egyházunkban, családunkban, önmagunkban. 
S~k beszé~nek sok az alja - tartja a népi bölcsesség. 

Jaj annak. az egyháznak, mely zavarosban halászik, ki
használva felekezetek. pártok viszáJyail. 

Jaj annak: az egyháznak, mely képtelen méltányos lenni: 
történelemben - múltban, mindennapokban - jelenben, s 
nem képes együl! örülni mindenki (bárki) eredményének, 
sikerének. 

Bef~Jezem. FIatalságom éveinek egyik kedves éneke jutott 
a mlllap eszembe, így énekelIUk: .. o Sion ébredj, löllSd be 
kOldeléscd, Mondd a világnak, hajnala közelg ..... , s a ref. 
ren: ,.Légy örömmondó, ~kekövet, Hirdesd: a Szabadító 
elközelgelelll" , 

• 
Jaj annak az egyháznak, mely az engedékenységel 

gyengeségnek lartja, s megtagadva az alá7.alol, csak lálvá· 
nyos sikerekre törekszik, követendő útnak pedig az ecclc · 
sia triumphaJist tartja, nemzetiségi kérdésekben is. 

Kicsoda a bölcs és értelmes közöllelek? - kérdezlUk az 
igehirdetés .e~ejé~ . A békekövet. mondjuk a végén. E7.ért 
adtam a mm Igelurdetésnek azt a címe!: Teremlsű"k. békét! 

Budapesi, 1993. február 14 . 

Jaj annak az egyháznak. mely a maga számára, s így a 
társadalom számára mihaszna. 

Jaj annak az egyháznak, mely jó gyümölcs helyen sa· 
vanyút, rothadtat, látszat-szépet rínál, ad tovább hívei 
nek, világának. 

Jaj a részrehajló, pártos egyháznak, mely a hilben 
pártgyOlekezelekel szervez, napi pártpolilikál folyIaI. 

Jaj a képmutaló, máSi vaUó és élő, vagyis a nevenincs 
egyháznak. Pártatlan harcra van szükség a képmutatás 
ellen! 

Jaj a képmutaló, magamulogaló, palásl- és nem hil · 
közponlú egyháznak! 

• 

Van-e valaki, aki nem tudja, hogy 
Vargyas a világ közepe. Ha igen, biz
tos nem ismeri Ilonka nénit, Siska Fe. 
rencnét, aki ott született. Édesapja ka
tolikus, édesanyja családja a XVI. sz.
tól unitárius. A szülői házban a vallási 
tolerancia jegyéren nevelték 4 öccsé
vel együlI. Szülőföldjéről egyedül el. 
szakadva kerUlt fel Budapestre, ami
kor még azt hitte, hogya hazaula7.ás. 
hoz csak vonat jegy kell, útlevélre már 
nem lesz löbbé szükség. KölÖdésc 
családjához, Erdélyhez olyan erős 
vol~ hogy 1948·ban súlyos beteg lett , 
és Kórházba került. Az orvosok sem
milyen bajt ne.m tudtak megállapítani, 
de Bonka ném egyre rosszabbul volt. 
~arabás tiszteletes úr meglátogatta, 
urvacsorát adott neki és ettOl kezdve 
fokozatosan jobban lett. A honvágy, 
~C". cz voh a baj neve, enyhUIt a lel. 
ki vlga'>7.tól és a tudattól, hogy nincs 
egyedül. Később évtizedekig tartó. 

Unitárius sorsok 

gyógyílhalallannak íléll belegségéből 
szinlén csodával haláms módon gyó' 
gyult fel. 6 czt nem csodának nevezi, 
hanem kijelenti : én tudom, hOBY lsten 
mindig vele voll. Vele van. Elete vi
harában, betegségeiben, munkájában 
jókedve, segítőkészsége, hite soha el 
nem hagyta . Házasságaiból utód saj· 
nos nem származott, de Vargyason, 
sőt Erdél yszerte 40 keresztgyenneke 
van, akikről szeretetteijesen gondos
kodik. és runikor lehet. meglátogatja 
őket. Nagy családja van, nincs egye
düI, mert. szavait idézem: az én 6des 
gyennekem az unitárius egyház! Ezt 
érezzük mindannyian. Ezl érezte Or
bókné Szcnt·lványi Ilona lelkésznő is. 
aki a bciktatása utáni szeretetvendég'Jégen 
e S7.av-dkkaI mordou. neki köszönetet: 
úgy érzem Ilonka néni, mintha anyám 
helyett anyám lenne! 

Siska Ilona néni . kedves presbite
rUnk már évek ól.a nyugdíjas. de ha 

munkahelyén valaki hiányzik vagy 
sürgős munka van, Ől hfvják, hogy sc· 
gítsen. Ha az egyházban szere· 
lel vendégség vagy valamilyen más 
Unnepség van, 50-60 emberre vásá· 
rol, föz, mosogat fáradhatatlanul. Ha 
gyerek~k nyaraJnak, elmegy, szétné~ . 
minden rendben van·c. Az, hogy VI· 
rág diszf" vasárnaponkén I a Nagy 19· 
nác utcai templomot. javarészt az ö 
érdeme. Mindenen rajta van a szeme, 
mi hiányzik, mi rossz, mit kellene 
venni. Ide egy kis teritő kell. oda egy 
kis virág, vigyázzunk rá, hogy mindig 
szépek legyünk! Ha megkérdezem t6-
le, hogy van, csak legyint és fájós lá~ 
baivaJ fut a dolga után. Ilonka né~1 
csak egy van! Ezért kell nekUnk IS 

nagyon vigyázni rá. Jó egészséget ki· 
vánunk neki és nagyon hosszú életet. 
mi , gyermekei, az Unitárius Egyház. 

Bencze Franciska 
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Fejezetek az unitárius sajtó történetéböl 
1861-1947 

2. rész 

Az előw számban bemutatott Keresztény MagvelŐt idő
rendben az UnilNius Közlöny követte. E lap 1888-1948-
ig jelent meg Kolozsvárott. mellékJapok is tartoztak hoz
zá: a Fiatalság Barátja és a Nők Világa. 

A lap mintegy húsz éven át a Gámán János és örökösei 
nyomdából kerilll ki, ezt követ6en a nyomdák szmte éven
te változtak. végUl a sort a TIpográfia Pallas (Lengyel Al
bert könyvnyomdája) zárta 

Az Unitárius Közlöny indulását megelázte az 1885-ben 
alapfloU Dávid Ferenc Egylet egyleli Értesítóje. 1887. ok
tóber 6-án jelent meg rendlávUli számként a folyamatos 
kiadás eiM a lap. amelyben a szerkeszIŐk célként jelölték 
meg a Keresztény Magvetó programjához való csatlako
zást. a vallásos és erkölesös élet ébresztésére irányuló iro
dalmi munkálkodást. 

A teljes megjelenés alaU szerkesztóként dolgoztak a kö
velkew unilNius elődök: Nagy Lajos. dr. Boros György. 
dr. Brassai Sámuel. dr. Borbély István. Pap Domokos. dr. 
Kiss Elek. pálfi Márton. dr. Varga Béla. Szent-Iványi Sán
dor. Ünnössy József. Benczédi Pál. dr. Abrudbányai János. 
dr. Kovács Lajos. 

Az átfogó ismertetés csak néhány további munkatársa 
nevének felsorolását teszi lehelóvé: Fanghné Gyújtó Iza
bella, Perczelné Kozma Flóra. Raffaj Inna, Tarcsafalvy 
Albert, Gyórfi István. Ferencz József. Kóvári Jakab. 1.6-
rinczy Dénes. dr. Simén Dániel. 

A Dávid Ferenc Egylet alapítói: Brassai Sámuel elnök 
és tilkára. Boros György igen sokat tettek a lap létrehozása 
érdekében. és az egyleti életet is felvirágoztatták. Felolva
só esteket. elóadásokatlartottak vallási. kulturális és egyéb 
témákban. 

Megemlítem. hogy az egylet kebelében létesUlt fiókegy
letek egyike. az Ifjúsági Egylet is alapított lapot a Kéve
kötéSI. amelyről egy későbbi részben beszámolok a kedves 
olvas6knak. Az Unitárius Közlöny a mindennapi élet 
gondjainak megoldásá""" útmutatóként swlgált. az egyle
tek részére nyilvánosságot biztosított, az unitárius szellemi 
hagyománYOk folyamatossága érdekében életrajwkat kö
zölt az egyház alakjairól. 

Figy~lemmel kísérte a más országban élő hitrokonok 
m~nkáJát. valamint irodalmi, egyháztörténeti pályázaton 
díjazott műveket jelentetett meg hasábjain. 

A lap fO énleme voll. hogy progmmjátóllávol állt a fe
lekezeti szűkkebliiség. ahogyan a Dávid Ferenc Egylet 
sem zárta ki tagjai köréból a más vallásúakat 

Az Unitárius Közlöny tartalmi jellegzetességében téma. 
köreit illetően a leggazdagabb lap, melyről az egyes rova
tok tesznek tanúbizonyságot 

Az. ÉI~trajzok is rokontdrgYlÚlk rovatban jelentek meg 
az umlNius elődök ill. kortársak munkásságáról szóló ÍIá
sok. Az Egyhdzi és iskclai mozgalmak az egyház iskolái. 
v~ kapcsolatos ügyekről tájékoztatott, az Egyleti Élet pe. 
dig a fiókegyletek működéséről, eseményeiről tudósftott. 

A Hazclnk és a kül/őld rovata benSŐséges hangulatot 
árasztva szólt az emberi élet hétköznapjairól. 
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Az Unitárius f.<.özlöny volt az egyetlen, amely 1918 és 
1921 között ·me&lelenl, sőt a U. világháboní alau is miikö
dött, míg a többi magyar nyelvú unitárius lap hallgatásra 
kényszerült. A 4Q·es években kisebb terjedelemmel, rend. 
szenelenebbül jelent meg, ez abban az időben érthető volt. 

Az illetékes romániai hatóság 1949·beo tiltotta be az 
Unitárius Közlöny további megjelenését. 

A hatvan éven át miiköd6 folyóirat 1990 júliusában 
több évtizednyi haUgatás után folytathatta tevekenységet. 
ekkor már az 1971-ben szintén újraindftott Keresztiny 
Magvető mellékleteként feltüntetve. Az ugyancsak 1990-
ben újjászervezett Dávid Ferenc Egylet kUlön lap megje
lentetésére engedélyt nem kaphatoU volna, ezért szerepel 
melléklelként 

Dr. Szabó ÁrpM az első számban jelölle meg a korábbi 
hagyományokrn épülO célokat ..... az imádságban és mun
kában kifonnáll hiiséget és kitartást. valamint a jelen való
ságban fogant. de Istenre tekintó és a jövót épító remény
séger szeretnók munkálni e lap sajátos eszközeivel." 

Az Unitárius Közlöny melléklapjai 

Fia/alsdg bard/ja 

1892-ben indult. az unilNius rrataloknak kívánt a jóra 
nevelésben folyamatosságot biztositani. 

E lap alkalmanként jelent meg 1892-Jól 1897 -ig. 

A Fiatalság barátja imákat. bibliai részeket ajánlo!! a 
fiataloknak:. Vasdrnapi iskola címmel magyarázatokkal el· 
látolltörténeteket közölt, játékokkal. rejtvényekkel szóra
koztatta olvasóit Gazdag grafikus kidolgozással tette 
szemléletessé mondanivalóját Lelkes szerkesztOi: Boros 
György. Brassai Sámuel és Nagy Lajos voilak. 

1898-tól rovalként kerüli be az UnilNius Közlönybe. 
mint melléklap megszúnt. 

Nök Világa 

1902-től 1908-ig jelent meg kéthavonta ill. negyedé
vente. f&zereksztöje Boros György -.:olt. 

Ferencz József az első számban így Udvözölte a Nők 
Világát: .. A nök szószéke lesz. mert a nő a hitével hegye· 
ket tud elmozdItani." 

A szerkesztönek a következö munkatársak: segíteitek: 
Fanghné Gyújtó Izabella. Perczelné Kozma Flóra, Raffaj 
lrma. A lap feladatául tűzte ki a valláserkölcsi elve~ ler· 
jesztését. a keresztényi szeretet hirdetését A m~&Jelent 
egyéb írások cikkek szóltak a népviseleb'ól a házllparr6l. 
a beteg gye";'ekek ápolásáról. a nOk feladatairól. 

1908 után Nők Világa lapból az UnilNius Közlöny ro
V313lett. 

Muszka Ibolya 

(FolyI. a köv. számban) 



•• 

Magyar Unnep? Igen ... 
Március nyolcadikát nőnapként Onnepeljük évtizedek 

6ta hívők és nem hívők együtt. Ki tudja, hogy ezt a mar· 
xis~ találták...e ki vagy mások; annyi bizonyos. hogy ha· 
zánkban a marxista hatalom honosftotta meg. Az emberek 
á1ta1áb3n etfogadWc; a saját és a munkahelyi közösségek 
ezen a napon fp:jezték: ki a nők iránti tiszteletüket 

1992-ben, a nőnap előtt, a legnagyobb kormányzó párt 
női szervezetének vezetője kijelentette: ~t kell tenm ~ nő
napot március 25·ére. Ez a nap ugy,:\ms Szűz Máriával 
kapcsolatos emléket idéz, az Angyali Üdvözlet emlékét 
(Lukács L 26-38). A szándék világos. Szüntessünk meg 
egy kommunista hagyományt (valóban az?), és valtásl ha
gyománnyal kapcsoljuk össze a bszteletadást, tenné
szetesen a vallás egy nagy női személyiségének ünnepén. 
GyOmölcsolt6 Boldogasszony azonban a katolikus liturgi. 
ában jelentos nap, tehát olyan gondolatról van szó, amely 
államvallásnak számftja a katolicizmus~ a másval1ásúak 
nézeteinek, hithagyományainak a figyelemre érdemesfté
sét nem tartja szükségesnek. 

Nem ismerem a hölgy életkorát. Feltételezem, hogy jó
val fiatalabb nálam. Akkor pedig a marxista időkben ne
velkedett, és valószlnúleg a családban meg féUegátis hit
tanórákon ismerte meg a vallást Bz a megismerés pedig 
nem lehetett olyan intenz[v, mint az én generációrné. Nem 
dicsekvésként mondom, hanem tényként: tizenkét évig jár
tam egyházi iskolába. 

Vallási ismereteimet ezután is bőségesen gyarapftották 
az irodalmi tanulmányok. Tulajdonképpen több keresztény 
egyház tanításá~ történetét ismerhettem meg. Ha a javas-

Miniportré 

lattevő nem tudja. hogy a katolikus egyházban március 25. 
napja most már inkább emléknap mint Unnep, a mondottak 
?"iatt érthel6. De tájékozódnia kellett volna az emléknap, 
IUetőleg ünnep általános értelméfÖl: a világegyház mindig 
Jézus·Unnepeknek tartotta, nem Mária.Unnepnek, hiszen 
az angyal Lukács evangéliumában a Megválló földi útjá
nak meglcezdését jelentette be. Hazánkban lett Mária-Un
nep a Magyarok Nagyasszonya.kultusz miatt 

A .. Gyümölcsoltó Boldogasszony" Szúz Máriát jelenti. 
de a nap elnevezése az idegen nyelvekben nem utal Mán. 
ánL A hazai hagyománynak ebben az elkUlönUlésében 
nem látok nemzeti jelleget. bár maga a magyar elnevezés 
nagyon szép. 

1993 márciusában meglátjuk, milyen sikere lesz a ja
vaslahlak, és ka!>-e hivatalos támogatást. 

Mint látható, bírátok és kételkedem. De mégis: a 06-
szervezet vezet6je mondott bizonyos igazságot Maga sem 
tudja, hogy mennyire! Március 25-ét én mindig megünne
pelem. Egyszemélyesen, meghitten. Felteszem a lemezját
szómra valamelyik Bartók-múve~ majd J. S. Bach Magni
ficalját. 

Most is ezt fogom csinálni: háromnegyed óra tisztelgés 
és elmélkedés. Mert ez a nap valóban Unnep. TavaszUn
nep. Szép linnep. Szép magyar ünnep. Bartók Btla szüle
tésnapja. 

Dr. Bán Ervin 

Hűség; Megbízhatóság 

- talán ezekkel a szavakkal jellemezhető leginkább az a 
hIvünk, testvérünk és barátunk, akirő l rövid portrévázlatom 
sz61: Gálffy Gábor. 

HOséges vallásához, egyházához, készsége a feladat· 
vállalásban, ~egbfzhatósága a végrehajtásban teszi őt 
egyházunk évtizedek 6ta aktiv, hasznos tagjává. 

Ré!i1i unitárius ,családból, Székelykeresztúrr61 Indult élet· 
pályáJára olyan ISkolatársakkai , mint Báró József, Simén 
Domokos, Péter Loránt , Elekes Huba és mások. Súlyos 
balesetet vészelt át 1940-ben, szOlei és a mindenható Is~ 
ten segltségével. .. 

1 ~9 óta él Magyarországon, alkotómunkát végezve fon. 
tos,. lntézményekben, szakmája, a vegyészet és a biol6gia 
teruletén. 1987 ~ta nyugdijas, 2 felnőn gyermek apja a 2 
unoka nagypapáJa. ' 

Egyházun~kal mindig szoros kapcsolatot tartott, a temp· 
lomb?' ~ legntkább ~setben hi~nyzon, és mindez jelen idO
ben IS Igaz. V?ltak IdOleges tlsztségei (pl. egyházközségi 
gondnok két cIkluson át), és olyanok, amelyeket az ötve. 
nes, ~ hatvanas évek 6ta folyamatosan látott, lát el, mint 
pres~ite~ vagy/és az Egyházi Képviselő Tanács tagja. Te. 
hát világIként ~yidejúleg akarta és tudta szolgálni a buda. 
pesti egyházkozség, illetve az egyetemes egyház Ogyét. 

.Jelenleg olyan újszerli feladatban vállaloroszlánrészt 
mint az egyházi sajt6figyelO-szolgálat, de közremCiködik ~ 

Unitárius ~:let szerkesztésében és több, ad hoc munka el
végzésében, pl. teMrozás, fordftás, stb. 

GG - ahogy én .. rövid~em" ót - mindezt (mozgáskorláto· 
zottsága ellenére) derűvel , pedánsan végzi, miközben pél
dás családi életet él, és nem restell beballagní Budáról az 
egyházi központba akárhányszor hfvják (de hfvás nétkül 
is) . Kapcsolatteremtő adottsága sok jóbaráttal ajándékozta 
meg itthon és külföldön egyaránt (utóbbiak között . van R.oy 
Smith, Donald Harrington és felesége Szánth6 AnIkó, WJ1h· 
am Shulz, Andreas Hess és mások). 

Vendégeink egyik állandó kISérője, fuvarozója, tolmácsa, 
és ebben segfti őt több idegen nyelv kiváló ismerete. Nem 
mulasztja el a vidéki avató vagy megemlékezö alkalmat, 
ahogy jelen van a budapesti egyházközségek szeret~t· 
összejövetelein és a Dávid Ferenc Egy/et rendezvényein 
is, mely egyletnek egyik alelnöke. 

GG OrzI az Osi erdélyi föld, a Széketyföld iránti hOséges 
vonzalmat, aggódását, miközben fáradhatatlanul kOzd a 
Magyarországi Unitárius Egyházért. "Pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen ... ~ Rokonszenves, a::endes 
szavú egyénisége egyszerre fogékonya német hittud?s 
Drewermann kritikus tantételeire, és az egyház belsO baJa
inak értő orvoslására. A mindenkori helyzet szerint adagol 
humorból, komolyságb61. Csak a lényeg marad ugyanaz: 
dolgos, féltö szeretet az unitárius jövőért . 

Dr. Lörincz Ern6 
• 
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Egyházközségeink életéből 

• 

Szeretetvendégségek 
a budapesti 

egyházközségekben 

1993. február 6-án került sor a Nagy Ignác u. 4. sz. alatti 
templom gyülekezeti tennében az év első szere
telvendégségére. A vacsorával összekötött rendezvényen 
az áhítatol Hon 'álh Erzsébel, refonnátus lelkipásztor, teo
lógiai tanár tartotta. Az est fénypont ját Kiss Törék I/dik6 , 
nagyváradi művésznő fémjelezte. aki "A múUat s jöven
dOI" című elOad6estjéböl szavalt nagy átéléssel részleteket. 

Az összejövetel első részét Gyarmarhy S{mdomé szava
lattal ,.árta. Ezt követ6en elfogyasztoUuk az egyházközség 
szorgos kező asszonyainak f(jztjét. ami ez alkalommal szé
kelykáposzta volt. 

1993. február 20-án a Hogyes Endre u. 3. sz. alaui 
templom gyülekezeti tennében ismét meghitt környezet
ben és hangulatban találkozhaUak egyházközségünk Mvei. 
Az áh ílalot Balázsi László, ftizesgyarmati unitárius lelkész 
végezte. Ót követően Recse/ly/di Fekete Miklós író önélcl
I1ljzszerii beszámolót tartott . melyben ílÓi hitvallását, élet
szemléletét tárta a hallgatóság elé. A beszámolót Balogh 
Éva szavalatai tették meghittebbé. Az összejövetelt itt is 
vacsora elfogyasztásával zártuk. ami ez alkalommal z6na
pörkölt volt . 

Sándor Gy. Mátyás 

Pestszentlőrinc 

Ez évi első gyUlekezeti összejövetelét január 24-én, d.u. 
6 órakor laJtouák PeslSzenUőrinccn . 

Dr. Jakab Jenő lelkész bibliaolvasása után lbrök Tamás 
beszélt a közelmúltban megjelent .. Unitáriusok" c. köny
véről. 

Sok kérdés. javaslat hangzott el az előadással kapcsolat
ban. és mindenki az eli smerés mellett azt hangsúlyozta 
hogy hézagpótló a könyv. és kívánatos egyházunkon klvui 
lS propagálni. Sok múlik a lelkészi hivatalok terjesztői tc
vékenységén is. 

Egyed Mózes olvasott fel verseiböl. stllusosan kapcso
lódva a könyvismenetéshez. 

Mánha Judit énekművésznő nagy sikerrel adoll elO szé
kely népdalokat. Sok, őszinte tapsot kapolt. 

A kitűnő borsoSlokány a Bézsenyi Gyuláné vezette 
asszonyok munkáját dicséri . 

Két torta került ezúttal árverésre. Máthé Attiláné és r tu
hár Jánosné adomány aként. 

A nyertes. O. Szabó ISIván színmúvészrol kiderült. hogy 
nem is szereti a tortát... 

Jakab Jenö 

• 
Farsang a Nagy Ignác utcában 

A farsang sok felnőll és gyerek kedvenc ünnepe. 
Az Unitárius Egyház tél búcsúztató jelmezbált rendezett 

a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben. A gyerekek sze. 
retik a különleges. érdekes öltözékeket. ezért a meghirde
tett versenyre szüleikkel együt! lázas izgalom maj fogtak 
hozzá az álarcok és ruhák elkészítéséhez. A várva ván nap 
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1993. február 13-án köszönlöU be. Bár a rendezvény 16 
órakor kezdiSdöu. a szorgos cserkészek már jóval e lőbb 
hozzáfogtak az enni· és innivaJók elkészítéséhez. Az 
ügyeskezű .. szabók" kezemunkájának eredménye a sok öt· 
letes jelmez: a farkaskutya. a cowboy és az őrült filozófus
nó. Míg a zsüri meghozta döntését, a közönség és a ver

senyzok együutáncoltak Sdndor 11-
dikóm!. aki régi magyar láncokat 
mutatolt be a jelenlevóknek. A ver
seny győztese két boszorkány Icu. 
de az igazi meglepetés a katicabo
gárka volt. Vajon ki rej tőzölt az 
álar<: mögött? A mulatság végére 
megtud hall uk, hogy hitokt3tóok 
Muszka Ibolya 'voll a hérpcltyes bo
gárka. A műsoros esI rendezője és 
szervezője is Muszka Ibolya és Va
dady Attila volt. A vidám rendez
vény vendégei között köszönthet
tUk Orbókné Szent-Iványi Ilona lel
késznóI, aki kislányát. Ilonkát is 
magával hozta. 

Ez a vidám farsangi délután so
káig keUemes élményt jelenI ki
csiknek és nagyoknak egyaránt! 

Perei O rsolya 
13 éves 

, 

I 
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Beregi szórványunk 
életéből... 

Ünnepség keretében emlékezett meg a Kelet-Ma
gyarországi Szabadelvű Protestáns Kör a ~25 éves 
lelkiismereti és vallásszabadság törvénybe Iktatásá
ról, illetve a Magyar KuHúra Napjáról. 

Az ünnepség keretében kerOH sor a helyi gimnázi
um és szakmunkásképző intézet közös aulájában a 
szabadelvű protestáns kör életét és kuHurális tevé
kenységét bemutató kiáll~ásra, illetve a gimnázium 
folyosóján a magyar könyvnyomtatás évszázadai C~ 
mú kiáll~áson több unMrius könyvkuriózum is látható 
(Keresztény Magvető 1861-bOl, Kanyaró Ferenc: Uni
táriusok Magyarországon 1891-bOl) 

A 425-ös évforduló tiszteletére egy éremsorozatot 
adtak ki , (János Zsigmond unitárius fejedelem, Dávid 
Ferenc unitárius püspök, Balázs Ferenc kuHúrmisszi
onárius, unitárius gondolkodó, Iván László ifjúsági 
hitoktató lelkész tiszteletére), amely érméket az uni
tárius egyháznak ajánlanak fel jutalmazás céljából. A 
Dávid Ferenc emlékérmet a jó egyházi munkáért (Pro 
Ecclesia), az Iván László érmet a jó ifjúsági munkáért 
kapnák a jutalmazottak. A Ferenc érmet a 
szabadelvű protestáns kör osztaná ki az egyházi 
missziós munkáért. 

Az ünnepségsorozat kuHurális műsorral egybekö
tött koszorúzással záruH a protestáns kör gyülekezeti 
termének folyosóján lévő Balázs Ferenc - emléktábla 
megkoszorúzásával. 

Nagypénteken a kör ősbemutató ra készül Vásá
rosnaményben. 

Az unitárius feldolgozású Kolozsvári Passiót mu
tatják be istentiszteletükön. 

.. 
Felbös Szabolcs 

swrványgondnok 

Füzesgyarmat , 
Igy élünk mL 

Elkezdődött hát lsten szeretete folytán ez az esz
tendeJe '~ az e~utó időnknek. Sikeres esztendőt zár
va, álmaInkat meglehetősen nagyra mértük. 1993-
ban szeretnők m.egannepelni Templomunk épftésé
nek 90 .. évfordulólát. Már a januári hangulatot úgy kl
vántuk !rány~am , hogy abban helyet kapjon éz a tö
rekvésunk IS. Az annepi évnyitás után ezért a hónap 
legkimagaslóbb eseménye a számadó közgyűlésünk 
volL De előtte ésutána is zajlott az életünk. Január 
elsején töretlen, bIzakodó hangulatban köszöntöttük 
az UI esztendőt. Sok hlvOnk kiváncsi voH arra a be
számoló ra~ ~melyben az elmúlt esztendő fontosabb 
eseményeit Ismertettük. Az ünnepi istentiszteleten 

felolvastuk a Mag~arors~ági Unitárius Egyház POs
pökhelyettesének uJévo Jóklvánságaij. Ez Odvözlést 
köszönettel vettak, és Igyekszünk minden közös cél
ban, törekvésben erőnkhöz, tehetségOnkhöz mérten 
részt vállalni Egyetemes egyházunk érdekében. 425 
éve voH az Erdélyben levő Tordán egy országgyűlés 
amelyen egy vIlágtörténelmi jelentőségű törvényi 
hoztak, a vallásszabadság törvényét, mely szerint 
mIndenki azt ~ vallást gyakorolhatja, mely feHogásá
val megegyezIk, mert a hIt lsten ajándéka - fogal
mazta meg a DávId Ferenc vezette kis vallásos kö
ZÖSSég, a János Zsigmond, választott magyar király
fejedelem vezette Erdélyben, mely szintén kicsi voH 
egyéb nagyhatalmakhoz viszonyilva. Erre az ese
ményre emlékeztank Mnapunk második vasárnapján 
templomi istentiszteleten. 

A harmadik vasárnap hozta el a számadás alkal
mát. Sok érdeklődő figyelemmel hallgatta a számok
ban is kifejeződőtt mozgalmas életünk minden törté
nését. A számadó gyúlés foglalkozott azzal a gondo
lattal IS, hogy valamIképpen a parókiát újra kellene 
épfteni. A közgyűlésünk kér szeretettel minden vallá
sos lelkű embert, ~ogy ha közöttünk lelki nyugalomra 
találnak, bátran löJlenek Templomunkba ünnepeinkre, 
összejöveteleinkre. Ké~ük az egykor nálunk keresz
telt, konfirmált, esetleg esketett testvéreinket, hogy 
jöjjenek vissza a szeretett közösség kebelébe, mert 
már nincs mitől félniük, tartaniuk. De bárki meghall
hatja hlvó szavunkat. E féHő hívással fordulunk min
denki felé, mert rettenetesen elszaporodtak' a vallá
sos köntösbe bújt szélhámosok, és jó lenne megóv
nunk egymást a rettenetes csalódásoktól. 

Harmadik vasárnapja délután elvittük az újévi jókí
vánságait kis gyülekezetünknek a Szociális Otthon 
lakói számára is. Kedvesen fogadtak, mint minden 
ilyen Istentiszteleti alkalommal. Az elmúlt évi megma
radt lapszámokból közel 50 példányt osztottunk ki, 
hogy azt olvassák az Otthon lakói szabad idejükben. 

Január utolsó vasárnapja délutánján megtartottuk 
az esztendő első vallásos teadélutánját. A szokott 
gyermekistentisztelet megtartása, valamint a felolva
sás elhangzása után az imateremben eHogyasztottuk 
az agapét, amit kedves nőtestvéreink készftettek 
most is. Illesse köszönet! 

Már e hónapban is kellett szóljuk a vigasztalás 
szent, bibliai üzenetét. Egy Furtán született, de pá~á
val ideköltözött és itt éH testvérOnk, Untervéger Mi
hály búcsúztatásán szóHunk emberi együttérzéssel. 
68 évesen adta lelkét vissza Teremtőjének, nehéz 
szenvedés után. Január 16-án délután 1 órakor kIsér
tük el utolsó földi útján. Az örökkévaló lsten adjon 
csendes pihenést neki, a veszteseknek vigasztaló
dást. Kis lapunk továbbra is vá~a minden érdeklődő 
támogatását oly módon, hogya nehezen elóállftott 
példánYOk ne maradjanak eladatlanul, elolvasatlanul. 

(Részletek a Balázsi László lelkész áHal sokszoro
sRott "Keresztény ébredés" c. füzesgyarmati havi ki
adványból.) 

.. 
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Az Egyházi Képviselő Tanács ülése 

Idei első tanácskozását a főhatOOág ' I993. február 27-én 
tartotta. Bevezetőként az ElIT legutóbb (1993. XII. 15.) 
hozott határozatainak végrehajrásárói, illetve az elnökilc:& 
intézett ügyekroJ, egyházi esemén~ekr61 hangzott el rövid 
beszámol6. A testület ezt egyhangúlag tudomásul vette. 

A napirend központi anyagát képezte a gazdasági bi
zollSág dokwnenlációja az 1992. éVI zárszámadásról és az 
1993. évi költségvetésről, melyet minden EKT tag írásban 
is kézhez vehetett 

A zárszámadás flIbb adatai: álhozat 1991-ről 798.762,
F~ bevételI992-ben 7.598.950,- Ft, kiadás 1992-ben 
7.466.935,- Ft, maradvány 930_777 ,- Ft. 

A hozzászólók méltatták az elóterjesztók szakszerű, át
tekinthető kimutatásait, hiszen ilyen pontos. világos szám
szaki képet a pénzUgyekről EKT még nem kapott. A testU
let örömmel vette tudomásul a JX>zitív mérleget, és egyön
letiien jóváhagyta az 1992. évi zárszámadást. 

Az 1993-as költségvetés flIbb eloirányzatai: álhozat 
1992-r61 930.777,- Ft, tervezett bevétel 11.115.594,- Ft, 
tervezett kiadás 11.026.784,- Ft, várható maradvány 
1.019.587,- Ft. Mivel a központi állami tamogalás végle
ges összege a jelentés időpontjában még nem ismert, az 
EKT a költségvetést mint ideiglenest fogadta el, dr. Koz
ma Tamás inclftványára azzal a kiegészítéssel, hogya Teo
lógia Intézet számára nevesített külön tétel is foglaltassék 
bele. 

A zárszámadás és költségvetés részletes bonIásban adott 
hiteles képet a MVE pénzforgalmáról, betekintést nyújtva 
a személyi és dologi fejezetekbe, a nyugclfj- és a deviza
számlákba, a betétkönyvek és értékpapírok állományába. 
Az EKT az elvégzett munkájukért jegyzókönyvbe foglalt 
köszönetét és elismerését fejezte ki a GB tagjainak, vagyis 
dr. Kis Zoltánnak, Fülöp Júliának, Schmidt Gábornak, ifj. 
Bencze Mártonnak és Orbók Attilának. Elégedetten nyug
tésta a főhatóság azt a tényt is, hogy az egyházi adminiszt
ráció bizonylati fegyelme megfelelo, a társa
dalombiztosílási járulékok fizetése rendszeres, és az 1992. 
évre esedékes adóbevallás keila idaben szabályosan meg
történt. 

A továbbiakban beszámoló hangl-Ou el az Unitárius 
AlapítvánYróI. \Iásd kUlön ismertetés lapunk más hasábja
m), és egyháza mgatlanamk vlSSzaigénylésének a folyama_ 
táról. A Nagy Ignác utcai ház visszakerUlése még további 
felső szintű tárgyalásokra vár, - a H6gyes Endre utcai épu
~et visszaadása ugy~or már eldőlt ez év júliw l-től 
Ismét egyházunk tulajdonaként töltheti be sokrétű rendel
tetését. 

Az EKT az Elnökség inclftványára behatóan foglalko
zott Unitárius Kiadóhivatal létrehozásával', és ennek tervét 
határozatilag jóváhagyta. Eszerint a dologi és személyi 
feltételek megteremtésével, a püspökség székházában, a 
MUE keretében, reményeink szerint már a kOzeljöv6ben 
elkezdheti működését a kiadóhivatal, úgy is. mint szellemi 
miihely (könyv- és újságkiadás, képeslap, szórólapszer
kesztés, jcgyzetsokszorosflás stb.), és úgy is, mint értéke
sító egység (bolt). Nyomdai háttérre máris van kedvező ki
lálás, a cél pedig, az önfenntartó gazdálkodás elérését 
szem előtt tartva, az unitárius sajtó és irodaJom minél in
tenzívebb szolgálata 

Unyeges refonnok útját jelölte ki az EKT az .. Unitárius 
Élet" vonatkozásában is, amikor kimondta. hogy intézke'l
ni keU az el6fizeta-toborzás és példányszámnövelés, a ter
jesztési munka javílása érdekében, továbbá a teIjedelem 
bővítése, illetve havi megjelentetés irányában. A testület 
ugyanakkor - saját kérésére, érdemei elismerésével - lel
menteUe U)rök Tamást átmeneti időre vállalt ffiszerkesztői 
tisztéból, s e funkció eUátásával ismét Orbókné Szent-Ivá
nyi Donát bízta meg. 

Végül az EKT foglalkozott Huszti János ny. püspök fel
IOlyamodásával, és úgy döntött, hogy 1993. április 3. nap
jára összehlvja az Egyházi Fatanács rend!ávüli ülését. 
Egyidejűleg - a püspüki látogalázak nagyobb hatékonysá
ga érdekében - kimondta, hogy az egyházközségeknél a 
vizilációt megelaz6en tüzetes pénzUgyi-számszaki eUenör
zést kell végezni. 

dr. Lörincz Ernő 

Unitárius Alapítvány 
A M~gyarországi Unitárius Egyház Elnöksége és egyházközségei, valamint a Kelet-magyarországi Szabadelvű Protes-

táns Kor, 240.000,- Ft induló vagyon na!, Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. székhellyel, .Unitárius Alapftványt" hozott létre . 
.. Az alapftvá~y ~élia t~mogatni a MUE szeretetszolgálati és karitatív tevékenységét, hitéleti, szervezeti és intézményi mű

ködés~t, hazai kozélet1 és nemzetközi kapcsolatainak bövltését első püspökünk, Dávid Ferenc szellemében, a szabadelvű 
teológ1a, a haladás és tolerancia jegyében. 

Az alapftvány nyitott, ahhoz támogatóként minden bel- és küHöldi természetes és jogi személy csatlakozhat akár va
gyontárgy, akár készpénzfelajánlással vagy más segltö szolgáltatással. 

Az alapftvány kezelöje hét fóből álló kuratórium; ennek tiszteletbeli elnöke a MUE mindenkori pOspöke. 
Az alapltó okirat szerint az al~pftványi készpénz-vagyon Sa%-át tartÓsan lekötve kell tartani! - az ezt m?Qhaladó ré~ 

a hozadékkal és ~ .nem pénzbeh vagyonelemekkel egyOtt lehet a célok érdekében felhasználnI. AlapftvánYI tám~atás ki
ZárÓlag pályázat utján nyerhető el. A pályázatok kifrása és elbrrálása a kuratórium feladata' a közzététel az Unltánus Élet-
ben történik. ' 

Az Egyházi. ~épvise.1ö Tanács 1993. február 27-1 Ulésén megválasztotta 5 éves Idótartamra az alapftvány kur~tóriumát, 
igy en~ek tagJa1: Dr. K1s Zoltán, Nyitrai levente, Kiss Mihály, Balázsi László, Vadady Attila, Orbókné Szent-IvánYI IIo.na és 
dr. ~Onncz EmO. A megalakult kuratórium még ugyanazon a napon saját soraiból titkárt és elnököt választott , (elnök: dr. 
LOnncz ErnO, titkár: Vadady Attila) 

ReméljOk, hogy a ha~arosan hivatalos bejegyzésre kerOIO Unitárius Alapftvány célszerű gazdálkodással, akiN támoga
tó erövel egyházunk küldetését lsten és ember szolgálatában eredményesen töltheti be. 

LE 
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Egyházi 
életünk hírei 

ll. János Pál pápa esztergomi se
gédpüspökké nevezte ki, és Rómában 
szentelle fel Magyarország legfiata
labb puspökél, dr, Terny6k Csabát 
Erre az alkalomra levélben köszöntöt
te 6t Bencze Már1Qn puspökhelyettes. 

• 
A Budapesti Zsidá Hitkör.<ig a get

tó felszabadJlásának 48. évfordulója 
aJkaImából megemlékezést és kosw
rúzást tartott, ahol egyházunk képvi
seletében Bencze Már/IJn pUspökhe
Iyettes és dr. LOrincz Erna főgond
nokhelyettes is elhelyezte a kegyelet 
koswrújál 

• 
A Mü"ladisi is KözoklJJ/JÍSi Mi

nisztirium által szervezett pedagógus 
továbbképzőn Orb6kni Szent-Iy!!nyi 
Ilona lelkésznő előadást tartott ..Az 
unitárius egyház szerepe a magyar 
történelemben" cimmel. 

• 
A Műyeladisi és KözoklJJ/JÍSi Mi

nisztérium az Emberijogi, kisebbségi 
és vallásagyi bizottsággal közösen ér
tekezletet tartott az egyháUlk 1993-as 
költségvetéséról, illetve tervezetéről. 
A megbeszélésen egyházunkat dr. Ja
kab Jena lelkész jogtanácsos és ifj. 
Bencze Már/IJn egyházi titkár képvi
selte. 

• 
A Miniszterelnöki Hivafol Politi

kai Államtitkárságán belül a volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzeté
nek rendezésére alakult Egyeztető Bi
zottságok állami résztvevők és egyhá
zi vezeték részére megbeszélést tar
tott, amelyen Barták Béla főgonánok 
és ifi. Bencze Márton egyházi titkár 
vett részl 

• 
A Magyarországi Krisna-tudatú 

H{yők K6zössége a Hilton szállóban 
rendezett "Krisna-tudat: vallás vagy 
szekta?" cúnmel konferenciát és tu
dományos vitaf6rumot, melyen dr. 
SzJanIWc1.Y Zollán presbiter atyánkfia 
vett részt. 

• 
A Magyar BibliaUfrsulat Kurató";" 

umdlc. ülésén, melyet ez alkalommal a 

Baptista Egyház székházöban tartot-
• tak, felkérésre a bevezet6 igeolvasásl 

és áhitatot dr, SzlJJnkóc2,J Zoltán tar
totta. 

• 
A KerestJiny-Zsid6 Tánaság 

1993. évi közgyúlésén több neves 
egyházi és világi vezet6 közé az el
nökségbe választották Bemu MáT
/lJn paspökhelyettest a Magyarországi 
Unit&ius Egyház képviseletében. 

• 
A Műyeladisi is KazokIJJtási Mi

nisztlrium az egyházzenei oktatás in 
dftásának: érdekében a USzl Ferenc 
Zeneművészet; Főiskola Egyházzenei 
Tanszékivel együttműködve munkabi
zottságot hozott létre, amelynek ala
kuló Illésén egyházunkat Bácskay 
Ágnes pestszentlőrinci kántor képvi
selte. 

• 
A Martin Luther King EgyesOlet, 

- amely a rasszizmus, a fajüldözés, és 
a diszkrimináció ellen alakult meg ha
zánkban, - az Amerikai EgyesIlIt Ál
lamok budapesti Nagykövetségének 
erkölcsi támogatásával kulturális estet 
és jótékonysági vacsorát rendezetl 
Egyházunkat a rendezvényen Bencze 
MárlJJn pUspökhelyettes és Barl6k 
Billl tOgondnok képviselte. 

HÍREK 
A Művelődési Közlöny negyedik 

száma 21(}...214. oldalán sorolja a hit
oktatás tankönyveit. Hét egyház: a lÓ
mai katolikus, a görög katolikus. a re
formátus, az evangélikus, az izraelita. 
a MagyarolSzági Baptista és a Ma
gyarországi Unit&ius Egyház közti itt 
azoknak: a munkáknak: a sorát. ame
lyeket hiuankönyvként használhaIó
nak javasol. 

• 
Nomen est omen, mondja a latin. 

azaz a név előjel. Budapesten a Dávid 
Ferenc utcában. egy bérházban talál
ható az Arcanum Bt., ahol Magyaror
szágon először számítógépre vitték a 
KMoti Gáspár által fordHotl Bibtiát. 
Tudományos kutatólól a tanulóig, pré
dikációra készül6t61 az egyszeru ér
dekl6d6ig mindenki használhatja az 
adatbázist A vállalkozás, amely nem 

vallási indíuatás6. swretné a katoli
kus. refonnátus és az ökumenikus 
Biblia-fordításokat egyszerre megje
lentetni. így mőd nyílna a szövegek 
összehasonlftó elemzésére is. 

• 
A Duna Kör azza) a kéréssel for

dult levélben a pápához, hogy emberi 
együttérzését és spiriluMis teltinlélyét 
latba vetve, amint módjában áll, 
emelje fel szavát a nemzetközi közvé
lemény és a szlovák fél előtt a Duna 
elterelése miau. 

Folytatja segélyakcióit 
a Magyar Ökumenikus 

Szeretetszolgálat 
adélszláv államokban 

1200 tonna tOként élebniszersegélyt 
juuatott el nemzetközi együttmiiködés 
keretében a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálat az elmúlt esztendőben 
Horvátor.;zágba. Boszniába és Szerbi
ába. A segélyek szét0S7tására ffiként 
Bijeljinában, Zupanjában, Slavonski 
Brodban, ZadaIban és Belgrildban ke
rűlt sor. 

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat ezekben a hetekben is 
folytatja segélyakcióit mindegyik dél
szláv államban. 

A Szeretetszolgálat közlése szerint 
az idei délszláv segélyakciójuk mérté
ke meg fogja halaáni az ebnúlt esz
tendeit. 

Budapest, 1993. február 25 . 

Magyar Ökumeoikw 
~zeretetszolgálat 

FELHívÁS 

A régi hagyományokra való te
kintettel új fannában szeretnénk 
feléleszteni az Unitdrius Iparres
IüleleI, a Gazdasági BizOl~~ 
szervezésében. A megalaku . 
Unitárius Válla/kezdi Kőr célja 
egyházunk: anyagi támogar~.sa, és 
az egymás közti gazdasági kap
csolatos megalapozása. 

Jelentkezés: ifj. Bencze Mdr
Ion, egyházi titkár. 111-2801. 
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Unitárius ok 
kitiintetése 

A Magyar Köztmaság EI~öke - a 
miniszterelnök javaslatára - Irodalmi 
munkásságának elismeréseként a. M~~ 
gyar Köztársasági Érdemrend TIsztI
keresztjét adományozra Sánta Fe
renc írónak. vaJamint mú.~észi tevé
kenységi elismeréseként Utö Endre 
operaénekesnek. a Magyar ÁJIami 
Operaház igazgatójának. 

-A kitüntetéseket Göncz Arpád a 
Parlament Nándorfehérvári tennében 
adta át január IS-én. 

Külföldi hírek 
Tekintélyes keresztény. zsidó. mu

zulmán tudósok részvételével nemzet
közi konferenciát tartottak januárban 
"Zsidók, keresztények és mobame
dánok dialógusa" cfJ!lmel a Grazi 
Akadémia, az Afro-Azsiai Intézet, 
valamint a pro Oriente Devú ökume
nikus alapítvány grázi szekciója ren
dezésében_ A találkozó résztvevői kö
zós felhívást adtak ki, amely rámutat: 
A világban végbemenő katasztrófák 
láttán fe\hívjuk a vallásokat, hogy kö
zösen lépjenek fel az igazságosságért, 
a megbékélésért és a békéért. A há
rom Abrnhárn-vallás hívői - zsidók, 
keresztények, mohamedánok - az egy 
Istenbe vetett hitük révén különleges 
módon szövetségesei egymásnak. 

A három vallást képviselő úgyne
vezett JMC-csoport 1989 óta létezile 

Zs, Nagy Lajos-Hunor 
Emlékalapítvány 

Az 1992-ben FUzesgyarmaton fia
talon elhunyt Zs. Nagy Lajos emlé
kére a szülők alapítványt hoztak létre 
a .~üzesgyannati Unitárius Egyház
kozségnél. Az alapitvány induló ösz
szege 50.000 Ft , célja: fiatal diákok 
támogatása. Kibővülése esetén az ala
pítvány súlyosan beteg gyermekek 
bel- vagy külföldi költséges kezelésé
hez IS segítséget kíván nyújtani. Az 
alapítvány teljesen nyitott mindenki 
s~ára, a csatlakozási szándékot 
kélJUk mihamarabb jelezni. 

Jelentkezni lehet: Zs. Nagy Sán
dorné Dajka Irén, Takarékszövetke
zet Fűzesgyarmat vagy Balázsi Lász
ló, Unitárius Egyházközség, Füzes
gyarmat címeken. 
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HALOTTAINK 

Isten Veled Alizl 

Balázs Károlyné 
Nadler Alice 

Apai és anyagi ágon unitárius szü
lók gyermeke volt. Budapesten élt. 
mint gyennek. Jtt járt unitárius hittan
ra dr. Iván László és Pethő István ta
nítványaként. Az ifjúsági leányegylet
nek, majd a Brassai Sámuel unitárius 
ifjúsági körnek volt buzgó tagja. -Erettségi után kereskedelmi intéze-
tekben helyezkedett el. 

1940 őszén vállalata lehelyezte 
Besztercére és ott a Filep Imre vezette 
szórványnak volt szorgalmas tagja. 
1945-ben házastárnával egyUtt előbb 
Szegedre került, majd újra Budapestre 
költözött és féltestvéret ápolta és tá
mogatta évtizedeken keresztül, s a 
szóróparceUában helyeztette örök 
nyugalomra. 

-E1ete ulolsó éveiben fogadott le-
ánya segítségével Győrbe költözött 
Álmában érte a halál. Éva nevú foga
dott leánya kérésére Győrben a teme
tőben búcsúztattuk Orb6kné Szent
[vdnyi Ilona lelkésznő szép gondola
taival, a győri lelkész Göncz Mihály 
adta az énekkíséretet. Emlékezetére 
SOOO Ft-ot küldött a budapesti gyüle-, 
kezetnek emlékül Balázs Eva. Kö
szönjük. 

Emlékezetét. akik ismerték - sokan 
vagyunk ilyenek, kegyelettel meg
órizzli" 

1993-ban elhunyt 
budapesti híveink 

FJ, 

- Bodor Géza, nyugalmazott asz
talos. 71 éves korában. 

• 

- Dr. Szekeres Józsefné Illés An
na, nyugalmazott adminisztrátor. 67 
éves korában. 

• 

- Bíró László, nyugalmazott mú
szaki rajzoló, 80 éves korában. 

, 

- Papp Mózes, nyugalmazott laka
tos, 17 éves korában. 

, 

- Nagy Lászlóné Csép Erzsébet 
nyugalmazott adminisztrátor, 73 éve~ 
korában. 

• 

. - Polgár Istvánné. özvq!' 'lyll gdf_ 
Jas. 94 éves korában. 

• 
- Dr. Molntir JenCi Antal, nyugal

mazott jogtanácsos, zenei író. 91 éves 
korában. 

• 
- Miityás György. nyugalmazott 

gépkocsivezetá, 76 é~es korában. 
• 

- Dr. Barabás Zoltiin akadémikus, 
kutató professzor, 67 éves korában. 

Isten adjon elhunyt testvéreinknek 
esendes pihenést az anyaföld ölében, 
lelküknek üdvösséget, a hátrarnara
dottaknak pedig vigasztalást. 

Felhívás 

A Bu~ti Egyházközség 
Szociális BizQttsága fogadóórát 
tart minden hónap e\só hétflijén 
9-12 óra között a Nagy I. u. 2--4. 
sz. alatti egyházközség II. emeleti 
irodájában. Tel.: 111-3094 

Laptulajdonos: 
a Magyarországi UniCárius Egyház 

FOszerkeszlÓ: 
Otbókné Szent.fvanyi 150na 

A szerkesztőség munkatársai: 
Sám'" Gy. Mátyás. GáJffy Giba<. 

Bencze Franciska 

ASZeOlesltooég chne: 
V., Nagy Ignác utca4. Budapesl 1055. 

Telefon: 111-2801 

Tefjesd a Magyar Posta. 
EJófl2ethető 

bánnelyhfrtapkézbesllópostahivatalnál, 
a hh1apkézbesítőknél, a Pos!a hlriapOzfel9iben 
és 8 H irlapelőfizetési és Lapellátási lrodánél 

(HELlA) Budzpest XIII .• lehel u. 1(1(8 
_ 1900 _. közvetlenOI vagy postautalványon, 

valamint átutaléssa' 
a HEllA 21&-96 162 pénzforgalmi jelzószémra. 

Évi előfizetési dij: 180,- Fl 
Egyes szám ára 30 .. Fl 

Index: 25 842 

KészOl! 8 Cerberus Kft. gondozásában 
(Budapest V .• Kálmán Imre u. 23. 

Tel.: 132-3511) 
Felelős vezető: Scl!micll Gábor 
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