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Csak abból, amink van 
"Nem adhatok mást , mint mi.l~nyegem " - mon.dja ~a. 

dách Luciferje Az ember tragédiájában. E~hez ml, um tá
riusok megkeressük annak tükréb~n, amit Jézus tanít, 
Isten fiainak is azt a lényegét, anu ellentétes a gonosz 
lényegével. Megkeressük és számon tartjuk minden hit. 
testvérünk lelki lényegét, aki j ó kincséböl hozza eló a 
jót. 

Mert vagy azt fogadjuk el, hogy jó a fa, és jó a gyü
mölcse is, vagy azt, hogy rossz a fa, és a gyümölcse is 
rossz. Hogy mi unitáriusok vagyunk, az alapveWen ösz
tönöz mindenik fát jónak elfogadnunk, és vele együtt a 
gyümölcsét is j ónak. 

Félszáz év híján fél évezredes tapasztalatunk, h ogy a 
csalódás minden esetben ki:zárható, mert elkerülhetö. 
Csak tudnunk kell hozzá mindenki gyümölcsét arra 
használni , amire jó. Isten rosszat nem teremtett, vala
mire minden gyümölcs jó. 

Az élet színterét, a Földet azért mi se tekintjük egy
szerüen csak egy munkamezonek, melyen minden mun
ka megtermi a maga gyümölcsét. Csatatérnek kell lát
nunk, teljes terjedelmében a munka mezejét, melyen a 
jó és a rossz magot hozó füvek, fák csatája dúl. - És me
lyen a jó magot hozóknak segítségére kell sietnünk. 

Ebben a harcban minket az tesz unitáriussá, hogy a 
rossz növények magvát csak a kenyérben látjuk rossz
nak. Nem az egész Földről, csak a kenyénnezö'kröl akar
nánk kipusztítanL - Mert 

nunk kell mindannyiunknak, hogy egyetlen Földünk és 
kicsiny hazánk rossz gazdáivá ne legyünk. 

Augusztus nekünk a keresztény Magym-ország meg
alapításának napját hozza el , amire nemcsak a katoli
kus magyarság emlékezik. Ezen a napon nem számit
hat, hogy ki katolikus, ki nem. Csak az számíthat, hogy 
ki keresztény és ki magyar. - De ezen a napon se juthat 
eszünkbe Magyarországot kisajátftani. 

Ebben nekünk példát kell mutatnunk mindazok felé, 
akik velünk együtt élnek. A jó fa jó gyümölcsét kell fel
mutatnunk, melynek védelmét mi nem úgy gondoljuk, 
hogy megkülönböztessük, netán üldözzük, vagy irtsuk is 
azt, aki más. Fiához szóló intelmeiben lstván király jó
nak látta, ha befogadjuk az idegent. - És csak a türelem 
jegyében ápoljuk, védjük azt, ami a mienk. Arra tanít ez, 
hogy ne okoljuk az idegent a mi rossz tennéseinkért, ha 
az ó fája jól terem. Mert nem az árt itt a mienknek, ha
nem az, ha mi nem teszünk meg érte mindent. 

Hadd juttassák eszünkbe a fentiek, hogy nemzeti tör
ténelmünknek is van egy Kenyérmezeje. Keményen súj
tottak le ott a fegyveres betolakodókra. A csata nemcsak 
gyözelmet, hanem hadizsákmányt is hozott. Ebböl Bá
thory István szatmári föispán két templomot építtetett 
Bátorban és egyet Gyannaton. 

Ma is állnak ezek a templomok. A gyarmati templom 
tornya ugyanolyan erdélyies, mint a kocsordi unitárius 

templomé. Az egykori csata 
mi már tudjuk, hogy ami 
nálunk rossz , az valahol a 
maga helyén jó kell , hogy 
legyen. Tudjuk aBibliából 
hogy a gonosz Luciferként 
való megszemélyesftése is 
eredetileg jó volt azon a he
lyen, ahová teremtette Is
ten . Amit pedig Isten te
re~tett,. csak Isten pusztít
hatja ki. A mi feladatunk 
nem a pusztítás hanem 
hogy minden fát a 'maga he
lyére tegyünk . Hogy megke
ressük neki azt a helye~, 
ahová teremtette Isten. _ 
És amint Jézus tanítja: aki 
keres, az talál. 

István király intelmei 
fiához Imre herceghez 

tanulságaivaJ együtt őrzik a 
múlt minden gyüm'iflcSét. A 
jövö felé figyelmezietve hir
detik, hogy jó gyümölcsöt 
csak jó fától várhatunk. 
Nemzeti múltunk gyü
mölcseit kináló fák ezek a 
tornyok. 

Mi tehát nem fogadjuk el , 
hogy rossz a fa, és rossz a 
gyümölcs is, amit az terem. 
Minket ebben az unitárius 
hit mellett az a nemcsak 
unitárius mondás is igazol, 
hogy: rossz fóld nin cs, csak 
rossz gazda van . _ Vigyáz-

(részlel) 

. Emrek oktib61 Mt , szerelmetes fiam , szívem édessége, 
sarja", jövő reménysége, kérlek, megparallc5(}lom, hogy 
milldeniitt és milldenekbe" a szeretetre támaszkodva ne 
csak atyafisdgodhoz és a rokonságod/un, vagy a ft!embe
rek/rez , avagy a gazdagokhoz, a Slomszédhoz és az itt lakó
hoz légy kegyes, hallem még a kiilföldil!kJrez is, s61 mi,,
del/ki/tez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakor/ása ve
zet e/ a legf6bb boldogság/wz. Légy irgalmas mjwte" erő
szakol szellvedó1röz, őrizd sz(vedbell milldig az ;sltm; jll 
tést: "l.rgalmassdgot akJzrok és "em áldozatot." Légy tilrel
mes mmde"ekhez, IIemcsak a JUltalmasok/wz, lIal/em azok-
1I0z, akik IIem fémek II lIata/omhoz. Amtáll légy erős, IIe
Ilogya szerencse tlilságosall felvesse", vagy a ba/5(}rs leta
SZftSO!I: Ugy alázatos is , Iwgy lsten felmagasztaljo'l most 
és a JövőbelI. Légy majd mértékletes, hogy m/rtl ke" tlil 
sel/kit se ~iblt~s vagy kárhoztass. Légy szelfd, hogy soha
se /wrcolJ az Igazság ellen . Ugy becs1iletes, I/Ogy sz4l1dé
kosaI! 5(}/1Il sellkit gyalázattal ne illess. Ugy szemérmes, 
hogy elken'lld a bujaság mi"dCII bilzit va/amim a/sa/ál 
iJ'szt l:illz6jét.«.. . ' 

A jó fát évszázadok, · 
évezredek tapasztalatával 
nemesítgetik. Gyümölcsét 
nem abban az évben szüre
telik, amelyikben ültették a 
fát. A diófa 15-20 évvel az 
ültetés után terem, a haza 
gyümölcsét ezeréves fájár?) 
szedik, a hit gyümölcse.l~ 
kétezer év múlva se termI 
más, mint az a fa, amit Jé
zus ültetett. Erről a fáról ol
tották a mi hazánkat. Ne
mes G)1lmölcse a mi nemze
tünk. És amint az alapigé
ben írva van: "gyümölcséról 
lehet megismerni a fát". 
Ámen. 

Nyitrai l evente 



Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története 
a XVI. és XVII. században 

A GOncl Zsinat. 1566. • 

Egri lukács hitvallásának ismertetése az elözö számunkban a gönci 
zsina! elé terjesztett propozlci6i szerinI történt. A zsinatol 1566. január 
26-ra hMAk össze a 1915f>. TISza-vidéki kálvinista esp8rességekpapiaL A 
zsina! jegyzókónyvéböl k~únj k, hogy Egri Lukács vialkozó par1nere a 
bibliafordftó Károlyi Gáspár lehetett, és jellemző VO~ , hogy mindkét/él 
fegyelmezte magát. mintha kompromisslumra törekedtek volna. lehel 
azonban, hogy abban bIzIak. partnerlikel meg lud}ák győzni a maguk 
igazáról. Különben Erdélyben is ez VO~ a hangnem ezekben az idöld:Mtn 
Dávid Fetencék és Méliusz Pélerék között, és a hangnem csak a késób
bi v~ák során taju~ el. 

Közben lukács pap helyzete egyre nehezebbé vált a szúlóvárosá· 
ban, bár va/ószlnú, hogy hivei ragaszkodtak hozzá. VárkapMnya, Ma
gocsy Gáspár és udvari papja, Szegedi Gergely felfogásukban GenI lelé 
kőzlekedlek, és 1566 nyarán két peregriná!6 diákot, Thuri Mátyást és 
Szikszai He/lopaeus Bálintot Krakk6n és Wittenbergen keresztül Genfbe 
irányftották, velük Bézának (aki ekkor Genfben a protestáns teológiai ta
nára volt) ajándékot és ajánló levelet is küldtek. Szabó János Gyözö, 
Eger reformáci6jának újabbkori kr6nikása azt is feHételezi, hogy ennek 
céija a két diák lelkészftésa volt az un~áriusok etten. Amikor az év v&
gén a fökap~ány magtudta, hogy nem marad Egerben, studenS&~ haza· 
rendelte, és Szikszail agri tanR6vá, majd lel késszé tette. Idöközben 
ugyanis Egri lukácsot Ungvárra hMák mag lelkésznek, aki reálisan fel
mérte a helyzetét, és ellogadta a meghívást 1566 utolsó hónapjaiban. 

Egri Lukács Ungyáron lelkész 
Megválasztása két feltételezést enged meg. Az egyik szerint az ung· 

vári esperesség lelkészei közölI többen rokonszenvezheItek vallásos 
fellogásával, de az sem zárható ki, hogy a város föklbirtokos kegyurai 
közül a Homonnai Drugeth család valamelyik tagja rokonszenvezell 
ezekkel az eszmékkeL Az kétségtelen, hogy Egri elődje, Ungvári Deme
ter t 566. öszén még Ungváron van, eMvozása Ulán is hOságes marad 
a Szentháromság·hithez, és mini szerednyei lelkész, ezt képviseli a Lu
kács papot elmarasztaló kassai zsinaton. Debreceni Ember Pál feijegy
zései szerint esperes is volt Egri, de vele egy időben szerepel egy 
Göncz András nevO lelkész is ilyen minőségben. Szabó András, kíváló 
református egyháztörténész feltételezése szerinI az ungi esperesség 
lukács pap hatására kezd elszakadni a Szentháromság-h~löl, és Dávid 
Ferencék irányába indul, amit igazolni látszik az a tény, hogy 1567. leb
ruári debreceni zsinaton a fetsö-Tisza-vidéki kálvinista lelkészek magje
lentek, de az Ungvár környékiek nem voltak jelen. 

Források utalnak. arra, hogy a jeles ungvári lelkész -De conlroversiis 
fidei questionibus' eimen 1567..oon Ir egy teológiai múvet, am~ kézírás· 
ban terjesztenek, de sajnos e~eszett. 

Az un~árius misszió lelerösödése erős ellenhatást váHolt ki az érde
kellerúleteken, de felfigyel rá Európa ortodox pfOtes1áns közvélem&
nye is. Georg Maior Willenbergböl, Béza pedig Genfböl erOs ellenállás· 
ra iUetve ellentámadásra biztal}a a magyar Szentháromság-h~őket. ok 
el is fogadják a kih~ást , és szervezkedni kezdenek. Mível ebben a kér
désben ellentél nem vok a kálvini és a lutheri gyülekezetek közölt, a fel
s6-lisza-vidéki papság ökel is bele k~ánta vonni a vitába. Sziksz6ra 
lerveztek egy széles körO zsinatol a kérdésben. Meghf.rólevelef"fogal
mazlak. a gyOlésre, majd Károlyi Gáspár, Moht Ferenc és aKolozsvárról 
nemrég hazatért Szikszai Fabriczius Balázs alálrásávallevélben keres· 
lék meg a lutheránus Schwendi Lázár kassai lökapitányt, a Habsburg· 
halalom észak·magyarországi képviselöjét. Ebben engedétyt kértek a 
zsinat ra, lelkérték elnökének. Kérték még azt is. hogy kényszerlse Egri 
Lukácsol a zsinaIon val6 megie1enésre, adjon menlevelet a szomszé
dos Partiumból érkező lelkészek számára, és inlézkedjék a lutheránus 
atyaliak megjelenéséröl. KOldöUség vitte a levelet Schwendihez, aki 
azonnal el is utas'ona a benne kérteket Az okok nyilvánvalóak lehel· 
tek. A papság nem elbzetes engedélyt kért, hanem kész lények elé 
akarta á11~ani a lökap~ányt. A lutheránus leHogás a Szentháromság kér
désében nem, de más kérdésekben éles ellenlIMben áI~ a kálvinista né
zelekkel. Végúl pedig Schwendi a Iulheránus egyház szemponl)ai sze
rinl igyekezel! megoldani a kérdést. 

2 UN ITÁRIUS ÉLET 

.lö.rtént azo~ valami, ami döntóvé váh Egri Lukács életében Ezt 
FrOhhdl T~ás IS megerődi, nevezetesen: Schwendi let1igyell Egri lu. 
kács 8Szméire és szereplésére. Alókapitány 1567 decemberében pa. 
~ adhaton a letart6ztatására, ami meg is történt. BCandrata már 
1568. Január 27-é~ r~ utal az eseményekre a tengyeleldlez rott le
velében. Az. .erdélYlek Méhusznak lulajdon.}ák az akci6t annak ellenére 
hogy KárolY' <:'áspár a Váradi Disputa során ( 1569-be~1 egyértelmúe~ 
magának Vlldlkál}3. Egri lukács legyózésél . 

Hűség a börtönben 
Egri lukács eHogatása könnyen ment A Schwendi kap~ány jogható

sága alá tartoz6 Ungvár1 maga a lökap~ány erödene meg, és lálla el 
e!~ örségg.el. A loglyat Kassára száltftották, és itt .ftélkazésl" tartonak 
folone. A zSlnal etnöke - valószlnúleg Schwendi intenciói szerint _ Fröh. 
lich Tamás kassai elsOpap, lagiai pedig a felvidéki lutheránus és a felsó
tiszai kálvinista prédikátorok közúl kerúkek ki. Szinhelye a kassai luthe
ránus pap háza. Ny.olc n~ig tartott a zsinat, amelynek során Egri lu. 
kács huszonhét téZist telJesztett elő álláspontjának megismertetésére 
és ig~olására. Ezekről a tézisekröl Kathona Géza, jeleos hittanlörté
né~z Irja, hogy Gönc előterjesztéseihez képest tovább radikaizálódtak, 
lel;es pártluzamosságban Dávid Ferenc teológiai leltogásávaJ. Különö
sen sok vita nem lehetell, mert a Szantháromság-hfvők - akik ugyan
csak huszonhét pontban vázo~ák IeItanlá$ukat- el entételeket á1ttat· 
tak f~I , de egyik ponIban sem v~atkoztak. vagy éNe~ek a lOgOIY álás
pont jával szemben. Fe~élelezhetó, hogya nyolc nap alan inkább meg. 
győzni akartak., nem pedig v.ázni. A tárgyalásmód is igazo~ hogy a 
vádlott elmarasztalása nem kétséges. A viia után a résztvevők aláM 
egy hitvallás· formulát a Szentháromságról, maid a zsÍ'lat feloszlott. A 
foglyol március 15-ig még Kassán tartották., késObb a Toma magyei 
Szádvár várába szállftollák. Rabságának lellételei elviselhetök voltak. 
FOtóll szobája vo~ , tisztességesen étkezhetetI, könyveket kapott olva· 
sásra, és pap~ az lrásra A külső világgal val6 érinlkazéstöl azonban el
zárlák. Egri a logságában is kitartolI elvei mellell: követehe, hogy ügyé
ben tartsanak z.sinatot, amely elóll szabadon védheti álláspontját. Fröh
lich Tamás j6voHából fennmaradt egy verse, amely sok szempontból ha· 
sonló Dávid Ferenc egyik elégiájához. Erös ellenállása eredményeként 
1572-ben áMték Jászóválba, katolikus őrizet alá. III a források szerint 
a Bibliat tanulmányozva, .magtért", szabadon azonban nem bocsálot· 
ták. 1574. elején beteg leli, és a jász6vári börtönben meghalt. 

Missziójának hatása 
lukács pap sorsáb61 érthető, hogy missziójának kevés eredménye 

maradhatott fenn, akár emlé~ is. Lelkész·követöjét csak egyet isme
rünk név szemt, Csanádi Imrét. 1551-ben iratkozik be Wrneobergbe, 
m~d szenlelése után olasziszkai, 1555-t61 abaújszántói lelkész. 155!. 
ben Erdódön, majd 1S66-ban Kassán tOnik fel . 1567. január 3O-án ~I~· 
rin~árius lellogásáért a városi tanács örökre kitihja Kassáról. Egy Iderg 
még a FeMdéken bUjkál (1568-ban pl. S~os vármegye foglall:ozik a kt
tikásával), de gyökereI nem lud ereszteni. Erdé~ megy, ~otasz~l· 
királyon lesz un~árius lelkész és esperes. CSanádi l".!rén k~ul ~ég több 
lelkészröt tesznek emlftésl a fomisok, de I'Iév nélkul. Ezeket IS kény· 
szerftellék a Szentháromság elfogadásának alálrássallörténó megerb
slésére. 

Világi követői is vokak, aki< közül 1570. jún~us 1~-én , !an.Uvall~tn;ás· 
ban bukkan fel például Kassai Orbán neve, aki .Egn lukács prédikátor 
lan~ását dicsérte ... és az Imre pap tanlását is ... igen dicsérte'. A nevek 
elenyésztek a századok viharai alatt, de kétségtelen, ~ogy nem voh 
eredmény1elen Egri Lukács missziója. Felté!elezhetö az IS! hogy Trom: 
b~ás János, gazdag unitárius kereskedő, ak! a dunakanyan és a dunán 
túli unitárizmus lelkes pártfogója volt, budai menekült Iévé_n, a_.föváros 
eleste után Kassán nevelkedell, ebben a városban leli kovetoJévé az 

un~árius eszméknek. 
Egri Lukács elhallgattatása után bezáruHak az unitárius misszió ka· 

pui a királyi Magyarország felé. Szász János 



HITÜNKRÖL 
IX. rész 

A vaJJlisgyakorlat kérdései - az imádkozás helye és ideje 
.Jmádkozni b.1rhol és bánnikor lehet. dc tudnunk keU, hogy ft 

hely és az idő erosen kihat az imádkozás mináségére:' (Idézet az 
előző részb6L) 

Lakni is lehet a szabad ég ala tt. dolgozni is ft pihenés óráiban. 
de még a mozgásképtclen növények közül is annak van szeren
cséje. amelyik a ncki legmegfelelőbb helyen és időben ,terem. A 
madár se mindenfelé röpköd. hanem csak ott, ahol fiókárnak élei· 
met talál. Nappali madár ncm jlir éjjel. éijcli mad!r ncm jár nap
pal az é lelem ulM. 

KIl!önösen évényes ez a vándonnadárra, melynek napra ponto
san meghatározott életrendje helyhez és időhöz alkalmazkodik. 
Évmilli6kkal korábbi költőhcJyeikrc pontosan visszatérnek. és 
délre költöznek II té l elöl. Az embert se jellemzi II kiszfunfth alat·· 
lanság. Ellcnkc7,óleg: lét fclt étclcihcz az ember is aJkalma7.kodik. 
Azokal sok-sok erőfeszítésse l teszi magának alkalmasabbá. 

Az embemek u~sti létfeltételci mellett lelki létfeltételei is van
nak. Ezek javításával, hozzájuk való alkalmazkodásukkal sokkal 
rosszabb a helyzetünk. Erősen elhanyagolIUl: őket, mióta figyel
münket testiségOnk köti le, mióta az a meggyózódésünk. hogya 
lelkiekról nem szerezhetünk pontos ismereteket, illetve fáradozá
sunk ezen a téren kevesebb eredménnyel jár. 

Kevés vigasztalást nyújt ebben Pál apostol tanítása, aki szerint 
elég nekilnk az Isten kegyelme (2.Kor.12.9.). Mi az elegendónél 
is több eredményre vágyunk. különben elhanyagoljuk a vallás
gyakorlatot. A vallásgyakorlat eredményességét pedig az mutatja 
meg, ami az elhanyagolásból következik . Az imádkoz,ás esetében 
ez az arra alkalmas hely és idő megválasztásának elhanyagolásá
val kezdődött. 

Az imádkozásra alkalmas hely és idő megválasztása ill. kiépí
tése löbb évezredes tapasztalat és munka eredménye voll. Az 
ilyen tapasztalatok megőrzésére az embernek ugyanolyan szUk
sége van. mint bármely má~ fajnak az élóvilágból. Az ilyen la
pasztalatok elhagyása létükbcn veszélyezteti a fajok bármelyikét. 
így az embert is. Lelki létezésünket. létezésünk értelmét adó mi
nóségét veszélyezteti. 

Létében veszélyezteti bármelyik vallásfelekezetet is. Hagyo
mányos helyen és időn kívOI nincs eredményes imádkozás, imád
kozás nélkUl nincsen vallás, unitárius vallás sincs. Mint bármely 
más vallás, az unitárius is az Istenhez fUzÓ<ló evangéliwni kap-

csol~t sajátos módozata. Az imádkozás sajátos módja is tehM. De 
a sajátosság nemcsak kUlönbözést jelent a többitől. Meg nem is 
azért unitárius a mi imádkozásunk, mert más, hanem sokkal in
kább azért. mert ugyannak a keresztény imádkozásnak keressIlk 
egy eredményesebb, egy pontosabb istenismeretre vezelÓ mód 
jobban megválasztott helyét és idejét. A jelenkor közismert kihí
vásai közölt vallásunkat csak a hagyományaihoz való ragaszko
dás éltetheli. Ezek e rősen evangéliumi gyökerezcttségúek az 
imádkozásban is. 

Mj Jézustól tanuljuk az imádkozás alkalmait is. Jézusnak ma
ga a Rl ldi élet egyetlen szllntelen alkalom volt az imádkozásra, 
amit elkezdett a születés karácsonyán, és a kereszt nagypéntekén 
fejezett be. Jézus útja Názárettól Jeruzsálemig az imádkozás he
lye felé vezető vándorút. ahogy köllÓhelyére tavasszal a madár 
visszatér. 

Jézus a Mt. 6,5-ben megtanitja, hogy hol és hogyan nem lehet 
imádkozni, a 6,6-7 -ben pedig azt tanítja meg. hogy hol és ho
gyan kell imádko7.nunk. A templomba érve Jézus megbotránko
zik azon, hogy a templomot kereskedésre és pénzváltásra is hasz
nálják. A következményekkel sem törödve meg is tisztítja, merI 
Ezsaiás 56,7-ben, meg Jeremiás 7,ll-ben ,;neg van írva": Az én 
húamat imádság hál.ánnk. nevezik. ti pedig rablók barlangjává 
teszilek." (Mt. 21.13 .) 

Jézus fontosnak tar1ja az asztali imádságol. Dyennek szánta a 
Miatyánkot is. (Mt.6.9-13. és Lk.II ,24 .. ) Az úrvacsorát is asztali 
imádság mellett szerezte. (l.Kor.ll ,24-25.) Szenvedéseihez eró· 
ért imádkozni Jézus az Olajfák hegyére vonul. (Mt.26,39.) Halá
la elóll a kereszten is imádkozik. Bocsánatért azoknak. aki meg
feszítették. (Lk.23.34.) és hogy lsten kezébe tegye le a lelkét. 
(Lk. 23.44.) 

Közülünk is bárkinek lehet egész élete egyetlen összefüggő. 
ünnepi alkalom az imádkozásra fgy is gondolja mindenki. aki 
tisztában van a7.zal. hogy honnan jön. és hová megy: kitől és ki
hez. Hogy errő l meg ne feledkezzünk. imádkoznunk kell reggel, 
délben és este. imádkoznunk kell vasárnap és minden Ilnnepna
pon, imádkoznunk minden arra méltó helyen és alkalommal, bel
ső szobánk tól ke7.dve az áldott templomig. 

• 
Nyitrai Levente 

Vallás és emberi jogok Európában 
Világszóvetségúnk, az IARF július 18-22 közöll tartolla konferenciá. 

jál a. fenti clmm~1 a Kolozsvári Protestáns Teológián. A résztvevők 
1ngliából, Ausztriábó/, az Cseh kóztársaságból, az Egyesuh A//amokból 
cszak-frországb6f, FranciaofSzágból, Ho/landiábó/, Magyarországró;' 
~émetországbó/, Oroszországból, Romániából és Svájcból érKeztek. Az 
~tnapos !anácskozás aktualitását a hely és az idOpont kiválasztása még 
lobban kieme~e. A zsúloh. ám mindvégig érdekfeszftó programokban az 
elóa?ások, megbeszélések és vilacsoportok kóvellék egymást Ezeken 
~eglsmerhe1tiik a kiiJónbözö országok jogi stalusál az állam és egyház 
VISzonylatában, valamint az emberi jogok helyzetél. Tapasztalalcserére 
bőven vo~ lehelőség, sol kelleti is, hiszen a résztvevok most személye
~en találkoztak azzal ~ problémával, amit Amerikában alig, Európában 
IS ~vesen értenek; m~ le.lenl ma Romániában kétszeres kisebbségben 
élOl. magyarnak és unitáriusnak lenni. 

Az eloa?ásokb61 a teljesség igénye nélkGI, az érdekesség kedvéért 
néhányat kiemelek: Az e,~~/yi unitáriusok küzdelme az emberi jogokért 
(dr. ~rdö János), Emb&ri Jogok Romániában (Tokai György RMDSZ 
képVlS910, dr. Stabó Árpád), Az emberi jogok teológiai megalapozása 
(Prof. A. Gounelle, Rev. R. Traer), VaJlás és béke vi/ágkonlerencia (dr. 
G. Gebhart), Emberi jogok Magyarországon (Prof. H. Hartnall, dr. G. 

Chryssldes, Orbókné Szent-Ivánvl Ilona). A Magyar~rszág!?1 sz616 
elóadásokba sajnos hiba csúszon, dr. George Chryssides .UI vallási 
mozgalmak Angliában és Magyarországon· cimO összehasonrnása pon
tatlan és téves voh. Orbókné Szent-Iványi Ilona sajá! elöadása végén, 
melyet a magyarországi unitarizmus tórténetéröl ~ jelenlegi ~lyzeléről 
tartOtl, korrigáJ1a és kijavRotta az elMe sz61ó tárgYI tévedéseit. 

A konferencia felemelő jelenele voh, amikor dr. André Gounelle pro-. 
lesszor átadta a Montps/úer-i Protestáns Teológiai Fakultás dfszdokton 
okleveJét dr. Stabó Arpád rektornak. A ci'net 1989-ben ftéMk oda 
Franciaországban, de mivel akkor nem adlak kiUlazási engedélyt, csak 
most ker@ sor az átadásra. 

A lanácskozás 1II0ls6 napján, 22-én a résztvevők két nyilatkoz?lot 
logadlak el: egyet Eur6pa vallási és emberi jogi helyz?téról, a másIka! 
Romániára vonatkozóan. Lapunk a későbbiekben mIndkettől közölni 
fog ja. 

A konfefenciál61 az MTV és a Duna Tv készlen músort. A Duna TV 
július 2S-én a Közép-eur6pai Magazinban már levet.en~, a másikal az 
MTV 2 augu8"ltus 17-én, este 20 óra 25 perckor mlllal,a be. 

B.F. 
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Hódmezővásárhely, két 

Hódmezővásárhe ly, Unltlirius Elemi Iskola 
1929-30. tanév 

Az 1930. év tavaszán készilh fénykép a vásárhelyi unilárius 
egyházkö7..ség akkor jellemző közösségét, az iskola tanulói t idézi. 
a gyerekek Tanító bácsijával, Tiszteletes nénijével és TIszteletes 
bácsijával egyUtt. Bíró Lajos lelkész két évvel azelón vette ál az 
egyháJJcözség vezetését a Budapestre távozó Barabás Istvántól. A 
kántortanít6i tisztséget már 1906 óla Boros Áron töltötte be, aki 
Udvarhely megyei csah'idból kezdő Ill1Ií16kénl. Székelykereszlúr. 
ról jött. hogy az akkor Budapest kivételével legnagyobb Király. 
hágón inneni gyülekezetet szolgálja. A hatoszUlyos. egytarllcr. 
mes iskola (a mai gyülekezeti terem), ahol minden oszt!lynak 
egy padsor jutott, s az egész létszám 30 körW mozgott, a város
ban a kél háború közötti időszakban már korszerutlennek számí
tou. 193 l-ben meg is szunt. lU. ugyanilyen evangélikus iskolával 
egy idóben. Amíg megvoh. gyennekeiket az értelmiségi uni tárius 
családok is oda járatták. Boros tanító úr kiváló pedagógiai kész
ségét bizonyítja, hogy a ,.korszerűtlen" elóképzettség ellenére 
mindegyik gyerek, aki gimnáriumba ment, jeles tanulóként foly
tatta tanulmányait. 

E sorok írója három osztályt járhatott lU. unit.árius iskolában. A 
képen másodikos (elói fekszik. jobboldalt). Mikor a képet saját 
gyerekeimnek mutattam, elképedtek azon. hogy mezítlábas gye
rekek is vannak. Jó idóben a legtöbb gyerek mezítláb járt. Ha a 
szüleink a merevgörcs veszélyét rejtő sérülésektől nem féltettek 
volna bennünket, talán azok is mezítláb jártak volna. akiknek a 
eipó nem jelentett anyagi megterhelés!. 

A feltornyo!iut6 gyerekkori emlékek közül azokat emelem ki, 
amelyek bennem, a nem erdélyi származ..ású gyerekben az Erdély 
iránti vonzaimat felkeltették. A legemlékezetesebb élmény talán a 
püspöki látogatás voll, ami tennészetesen Erdélyból jön látogatót 
jelenteti. A templom előtt a tanul6k sorfala mellett jöu dr. Boros 
György püspök úr, többek között vitéz dr. Kozma György köz· 
jegyzőnek. az egyházközség akkori gondnokának a kíséretében 
(a két Kozma fiú súntén látható a képen: a harmadikos Gyurka a 
hátsó sorban balról a második, az elsős Bandi az ülő sorban bal
ról a harmadik). Az előzó gondnoknak. Il majdnem száz évet élt 
téglagyáros Kovács JÓzsefnek, apám kisgyerekként még be tu
dati mutatni. Kovács József nem volt erdélyi szánnaclsú (éde
sapja Heves megyéból költözött Vásárhelyre), oroszlánrésze volt 
abban, hogy Vásárhelyen a múlt század végén aránylag nagy és 
virágzó lelt az unitárius gyülekezc!. 

Bíró tiszteletes úr egy abrudbányai kovács fia volt. Náluk et· 
tünk először kürtőskalácsot, és tále hallottunk sokat az Erdélyi 
~rchegység romantikájáról, az aranybányászattól. a Tordai hasa· 
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ezelőtt 
dékról, hogy azután J6kai nak e tájon jAl'f"l.Ódó regé
nyei (Egy az lsten, Szegény gazdagok, Erdély 
aranykora) még jobban felcsigázzák agyennekkori 
érdeklődésemet. ~vti7.edeknek kellett eltelni. míg 
magam is eljutottam e csodálatos tájra. Nem lepett 
me~, hogy Jókai Mór fantáziáját is megragadta. 
amirol részletesen olvashattarn Vita Zsigmond 
könyvében (Jókai Erdélyben, Kriterion, Bukarest, 
1975). Annál elszomorltóbb volt, amikor Jókai le
írásán felbuzdulva 1976·ban részt vettem a gajnai 
leányvásáron, hogy éppen Abrudbányán elhagyott
nak találtam az unitárius templomot. 

Visszaté ..... e az áldolt emléku tanít6mra, Boros 
Áronra, nem hagyhatom említés néllcül nagyszerű 
énekvézéri tevékenységét sem. Egy alkalommal egy 
közismenen kiváló hangú refonnátus kántor énekét 
dícsértem, amire apám (Ko7.ma Gyurka bácsinak 
Debrecenbe tönénő távozása után, 1938-tól lU. egy. 
házközség gondnoka) megjegyezte: valóban na· 
gyon szép, de hallottad volna Aran bácsit énekelni. 
amikor fiatal volt! 

dr, Ormos Jenb, Szeged 

, 
Edesanyánk 

1942-bcn &!esapánk néhai Nagy Sándor lU. Unitárius Egyház 
kántora hazalátogatott szüleihez Kovásznára. lu látou meg egy 
18 éves fiatal leányt, ~desanyánkal. Megismerkedtck és sorsuk 
eldólt. Két hét múlva jegyesek lettek. A leány abbahagyta a tanu· 
lást, elhagyta vallását (refonnátus) és pár hónap múlva megtartoll 
eskUvőjük után szülőfö ldjét, Erdélyt is. Férjét követle az ismeret
len nagyvárosba Budapestte, ahol addig nem is járt. 

Köz.ben ~desapánkat elviUék katonának. &lesanyánk egyedül 
maradt a nagy idegenben. mert minden és mindenki idegen volt. 
Ma is azt vallja, hogy 50 év alatt sem szokta meg a nagyvárost, 
itt csak lakik. de a haza otthon Kovás7.llán van. Mi gyerekek hár· 
man sorra jöttünk a háború kellős közepén. Sok nehézséggel, nél· 
külözéssel küzdöttek. de a Jó Istenben bízva mindent átvészeItek. 
Minket becsületben, tisztességben felneveltek sok áldozat árán. 
~desanyám hímzéssel pcStolta ~desapánk kevés kercset~L. mert. az 
Egyház is szegény volt, nem tudott a szolgálatért fIZCtlli. Szül~LIIk 
mindig együtt szolgálták az Egyházat. &Jesapánk az orgonaJá~é. 
kával és hangjával, Édcsanyánk a szcretetvendégségeken főzött, 
és azóta is 50 éve ezt tesri. Sajnos ~desapánk 14 éve meghalt. de 
Ó az6ta is úgy érzi, hogy az. Egy,házil(~Z tartozi.k, presbiterként 
részt vesz az egyházi életben, s mig ereje engedi. rossz szívével 
és fájós lábbal is készen áll a segftségre. 

Mi, gyennekek felnőttünk, saját c!ialádunk van, ~e ~desanyánk 
most is támaszunk, segítőnk. jóban - rosszban velunk v~. ~légy 
unokáját sJ.Creteuel nevelte. és irányította az Egyház fe lé IS oket. 

A nagy hite mindenen á!segftette , kérjük a Jó Istent ezu~án is 
segítse. és adjon jó egészséget. békességet, .hogy. még sO~lg le
gyen közöttünk mindnyájunk örömére. 70-dik születésM.PJán sok 
boldogságot kívánunk .szeretettel mindazok nevében, akik szere· 

tik és tisztelik Út. 

Budapest, 1994. július 

v há k és lapunk nevében mi is sok szereteuel I:.gy z.un , é· k k ' 
gratulálunk özv. Nagy Sándornénak, Cica n mne ,ll I 

augusztus 19.én tölti be 70. életévét. Kérjük a Jó Istent, 
adjon neki jó egészséget, hosszú életet, hogy szolgá lhas
sa egyházát tovább, úgy, ahogy öh 'en éven át lelle. 



---------------------------------------........ 
Az Egyházi Képviselő Tanács ülése 
Második negyedévi rendes ülését föhalóságunk 1994. jú

lius 2-án tartotta. A kánikulai meleg ellenére halározalké
pes számban egybegyűlt testület mindenekeléStt elhunyt fó
gondnokunkra, Bartók Bélára emlék'ezett. 

Napirenden elsó helyen a kél éve egyházi titkári mioo
ségben müködö ifj. Bencze Márton attekintő jelentése SZ8-

repelt. 

A sokrélO feladatokat nagy buzgalommal ellátó titkár 
szemJéltette a MUE gazdálkodásában, adminiSltrációJában 
elért valós eredményeket. A jelentésI a testUlet egyhangú 
elismeréssel nyilt szfni tapssal fogadta és az év végén 
posztjárór távozni készülö titkár érdemeit jegyzőkönyv; di
cséretben részesftette. 

Az. egyházi éleI II. negyedévi eseményeit taglaló másik 
(elnökségi) beszámolót az EKT ugyancsak jóváhagyólag 
tudomásul vette. Ennek részletei lapunk hasábjain kOlön
kűlön is napvilágot láttak (Holocaust évfordulók, lendvai 
szereplés, erdélyi iskolahálózat támogatása, részvételünk 
Bethlen István temetésén stb.) 

Fontos tárgysorozati pontként foglalkozott az EKT a IOta
nácsOlés elökészftésével. A 6 éves ciklus leteltével ugyanis 
összes választás és egyházi törvényalkotás céljából Zsinati 
Főtanácsot kell tartani. Ennek idOpont ját a testület 1994. 
november 12-13. napjaiban határozta meg azzal, hogya 
napirendi anyagok tervezelei már a következö EKT ülésre 
azaz várhatólag I.év szeptember végére összeállítand6k. 

Egyúttal az EKT Ütö lajos tanácsos elnökségével jelölö
bizottságat hozott létre, hogy a tájékozódó, a felmérő sze
mélyi munka kellő idOben elkezdődhessen. 

A beadványok, indItványak körében a EKT számos Ogyet 
vizsgált meg, illetve döntött el. Igy pénztámogatást szava
zott meg a hódmezOvásárhelyi templom javftására, a fü
zesgyarmati lelkészi hivatalban lávbeszélőállomás létesaé
sére. Saját kérésére felmentette Orbókné Szent-Iványi Ilo
nát az Unitárius Élet fOszerkesztOi tisztébOl, s 1994. VII. 1. 
hatállyal a lap föszerkesztői teendők ellátására Bencze 
Franciskát választotta meg, agyidejOleg a szerkesztöbizott
ságot kib6vltette Nyitrai levente és Kászoni Józsel lelké
szekkeL Támogatta az EKT Szász János alia kérelmet , 
mely Kolozsvárott teológiai doktorátus megszerzésére irá
ny~1. Elfogadta az EKT dr. Nyiredy Szabolcs azon inditvá
nyat, hogya MUE az ő összeállításában külön füzetalak
ban is megjelentesse a 425 éves forduló kapcsán keletke
zett rrásokat. A Teológiai Intézet ügyét a testület több vonat
kozásáb~n is érintette : bizottságot jelölt ki az intézeti sza
bályzat kidol,gozás~ra (Szász, Mikó, Nyitrai) ; állásfoglalást 
kért ~ertartas(endl kérdésben (világi műsorszámok szere
pettetese templomi istentis~teleten vagy ünnepélyen); ello
ga~ta . az 1993194-es tanevröl szóló igazgatói jelentést. 
Utóbbrval kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Teológiai 
~~tézet státusa, regisztrációja, reformja tárgyában _ az 
osszes !IOz,,!,ény szem előtt tartásával - sOrgősen meg 
keU tenOl a reg6ta kivánatos és szükséges lépéseket. • 

_ Végezetül a fóh?tósá9 .- .eln?kségi előterjesztés al'apján 
az E9Y~áz egZISztencIális letkérdéseivel foglalkozott a 

gazdaságI távlatok tükrében. Úgy Itétte meg hogya MUE 
lenn~aradása és gyarapodása forrásteremtő vállalkozás 
megindítását indokolja , amely (más egyházak gyakorlata. 
hoz has~nlóa~) er~~heti a, működés anyagi bázisait és 
enyhíth!t! ~ aIIamI tamogatastól való passzív függőséget. 
EgyházI JOgi s::e~é~. sZ,ámára egyébként a gazdasági tár. 
saságalapftás Jogat torveny biztosítja (1990. évi IV. tv. 18.§.) 

Az EKT elvi jóváhagyását adta a fent körvonalazon vál
lalkozás lélrehlvásához, a kft. törzstöke elkülönftéséhez az 
a~~tmas 09yvez~tO személy kiválasztásához, és a cég~ta. 
p s megkezdésere az Elnökséget felhatalmazta. 

Or. lf>rincz Emf> 

Laborfalvi dr. BERDE ÁRON 
1819-1892 

Al. Erdélyi Tudományos Fűutek 2 14. s7Ainaként jelent me 
Kol07.5vlirt 1993·oon dr. Gaal György kolOzsvári tanár . d g 
lomtörténész tollából egy 47 oldalas értékes tanulm'·y . ','" 'k' 
ál alá és há ' WI ,me yne 

t nos. egy :u vonatkozása méh6vá tette arra. hogy r6la la. 
punkban IS megemlékezzünk. _ 

A tanulmány pontos címe: Berde Áron útja a t é. 
stellll~om?ny?kl61 a közgozddszarig; ismerteti ennek az é:e:es 
erdélYI umtárius embernek az é letútját és a sokoldalú tevékenysé
gél. 

A falus.i is~ol~, a székelykeresttúri gimnáZ-iwn után kerUlt a 
kolozsvári UnitáriUS kollégiwnba, ahot megkapta azokat az indí
tásokat, melyek életének jellegzetes szakaszait meghatározták. 

A kolozsvári tanárok közül Brassai Sámuel gyakorolt jelentés 
hatást a szorgalmas, és a természettudományok iránt érdeklőd/) 
fiatalemberre. 

. A~ ~t első szakaszán a jogi pálya irányította életét. és lett a 
kil~ldl tMulmányo.k után a kolo7.5vári unitárius kollégium taná. 
m; Itt az érdeklodése és az oktatásn inkább a tenné
szettudományok felé irányítoltn. 

~erde tud6si rangját a Ug/üneménytan e. könyve indította el, 
és JuUaltn végill az akadémiai tngsághoz. 

Amikor Budnpest és Kolozsvár egymást támogatva elhatározta 
Kolozsváron egyetem létesítését. a figyelem 3ZOMal Berde felé 
irányult. 

Az 1~72,ben megalnpíto!t és megnyitou kolozsvári egyetem. 
nek elso rektora dr. Berde Aran lett. s e tisztséget professzor ko
rában is többször viselte. 

Időközben al. unitárius egyház is egyre jobban figyelt Berdére. 
és amikor I 876·ban püspökválasztásra került sor, a pUspökké \'á. 
lasztolt Ferenc J 6=sef meUé dr. Berde Ároni választották lögond
nokki aki e tisztet haláláig \'iselte. Közben a Dávid Ferenc Egy
let alapításában is résZI velt, és az Unitárius Közlöny elindítását 
is elósegítette. 

1892-ben bekövetkezett halálakor Boros G)'örgy így kiáltott 
fel: "Vajh támad-e férfi sorainkból, ki meg tudjon futni egy 
hosszú pályát. s amSI annyi előnyt árasszon egyházára. mint Ber
de Áron tevé! " 

Goal Györg)' tanulmánykötete mindezelaól részletesen szól. 
Berde Áron megjelent mÚ\'eibi51 40 mWlkát sorol fel: megemlíti, 
hogy ezek nem tanaImanák a Természetbarát c. lapban megje
lent írásait, mert iti csak tanulmányát jegyezte nevével, és az alá
írás nélküliek egyrészét tudta a szerző Berde munkáiként besorol
m. 

A Kolozsvár közelében levő Szucság községben gondozou bir· 
. toka, s egyben e fnlu történetének összeállítása is a nevéhez roző· 
dik. 

Berde Áront a nemzetgazdaságtan és a pénzügytan jeles taná· 
raként tartották nyilván az egyetem tíz éves fennállása alkalmá
ból rendezett megemlékezés kor. 

Köszönjilk Goa! Györg)' tanulmányának az alaposan össze
gyűjtött adatait, s ezeknek rövid összefoglalása dicséri egyben a 
kr6nikás munkáját. 

Or. Ferencz József 

Dr. Ferenc: J~sel egyházunk köztiszteletben 
álló nyugalmazott püspöke augusztus 30·án tölti be 
életének 86. eszten.thjét. Nyugalomba uonulása után 
is szolgálataiual, tanácsaiual segr'tette és segfti most 
is egyhdzunluzt és lopunluzt, amelynek Iwsszú id6n 
keresztül volt f6szerkesztt5je. Egyházunk és lopunk 
neuében is lsten áldását kérjük életére, jó egészséget, 
hosszú életet kluánunk, hogy tovább segfthessen 
bölcs tapa-Sztalataiual minket. 
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EGYIIÁZKÖZSÉGEI 
Beregi szórvány 

Balázs Ferenc-díjasok 
A beregi unitárius szórvány szellemi ébredése 1988-ra 

tehelO. Óriási kOfdetéstudat haton át akkor bennünket : 
szolidarizálni atyánkfiaival és felmutatni az emberi értéke
ket. Példaképül nagy szellemi elödOnket, Balázs Ferenc 
mészkői unitárius lelkészt és kultúrm isszionáriust választot
tuk. 

Mindezt nem elszigetelten tanUk, hanem igyekeztünk be
illeszkedni a helyi kulturális munkába is. A beregi Ünnepi 
Hetek keretében Tiszaszalkán keltenük életre a Balázs Fe
renc-alapftványt. In létesült a Balázs Ferenc Beregi Nép
művészek Tájháza, amelynek előszobájában a névadó 
tiszteletére egy kis kiállftás látható. 

ln adtuk ki 1988-ban az elsO Balázs Ferenc-d fjat (egy al
kalomra készült Balázs Ferenc·üvegplakenet oklevél kisé
retében, pénz- és könyvjutalmat) Nézo László atyánkfiá· 
nak. 

Akkor osztonuk ki először az alapitvány ifjúsági diját a 
.Váci Mjhály~ magyei szavalóverseny első három helyezett
jének. 

A második dijasunk Ószabó István debreceni unitárius 
költőnk , aki addigi költő i munkásságáért 1991·ben a Deb· 
recenben megrendezett költészetnapi ünnepségünkön ve
hette át a Balázs ·Ferenc-dijat a szokásos üvegplakett. ok
levél és tízezer forint kiséretében. 
.. A h~rmad ik dijkiosztó ünnepségre 1994·ben a Beregi 
Unnepl Hetek keretében került sor ahol Csizmadia Attila 
grafikusmOvész atyánkfia. a szabadelvO protestáns körünk 
aktfy ta.9ja ez év márciusában veheUe át a Balázs Ferenc· 
dijat Vásárosnaményban. 

Ezen ünnepségsorozat keretében idén harmadik alka· 
lommai osztottuk ki az alapftvány i1júsági dijait a Váci Mi· 
hály megyei szaval6verseny első három helyezett jének 
(egy dij Bar~ásba, egy Vásárosnaményba, egy pedig Be
regszászba futon). Bizunk benne, hogy adij, a névadót 
méltat6 oklevél kiséretében öregbfti szellemi elődü nk hirne
vét. 

Mi Igy tartjuk be példaképünk inteimét: ~ Csod·avárók he· 
Iyett legyünk lstenországa munkásai~ . 

Szalóczy Béla 

lj 

Csizmadia Attila grafikusművész afia 
tlitves"l.i V:\stlirosnaményban a Balázs Ferenc dfjat 

6 UNITÁRIUS ÉLET 

Füzesgyarmat 

Húsvéti ünnepünk után egy testvérünk. koporsója mellett 
kelle tt sze~t végeznünk. Tragikus körülmények kö
zölt adta VISSza lelkét teremtőjének Hegedüs Ferenc 51 
esztend~ után .. Még nincs egy esztendeje. hogy eltemettük 
édesanYJát . akivel együtt lakOlt. S akinek szeretetét élvezte 
az élet nehéz, kegyetlen kereszthordozásában. A temetésén 
1994 . ápril.is 16-án . szomb~ton dé le lőtt számos rokon. hoz· 
zá~oz6 Jelent . meg. őszmte részvétet nyilvánítva. Isten 
adjon csendes pihenést! 

Húsvét után kis ~özösségünk gyönyörű S7..ép alka1ma 
volt egy keresztel?sl ü~nep. Április l7 --én. vasárnap a II 
ór~kor .kezdődő Is ~enUszte let keretében indítottuk el a 
kri S.ztUSI keresztény t é let útján ifj. 8ö~fi János és neje má
sodik gyermekét. Az elsőszülött fi ú. Adá m után a megér
kezett leányka Réka nevel kapott a keresztségben. Tansa 
meg az Isten a szép kis családot. adjon a szülőknek erőt . 
egészség~t . hogy nevelhessék gyerekeiket testben és lélek
ben. Is ten és emberek val6 kedvességben. anya
szentegyházunk örömére. Id. Bökfi János és neje. presbite
rtink hannadik unokáj a már. akiket a mi kis közösségünk 
tagjaivá kereszteltünk . 

Április végén megtartottuk esedékes teadélután unkat A 
gyennekistentisztelete t Balázsi Alpá r Lehel tartotta. Utá· 
na egy hiterósító felolvasást ha llgattunk meg. Végezetü l az 
imaterembe n e lfogyasz toUuk az agapét, amit kedves nő· 
testvéreink áldozatos szeretete teremtett elő. Köszönj ük! 

Az Anyák napját ebben az esztendőben május 15-én tar
lottuk meg. Az ünnepély lelkesebbé tételéhez elhoztuk a 
Darvasi Általános Iskola gyermekkórusát. amelyik csodá· 
la tos szép anyák napi énekeket adott elő. Elhangzott sok· 
sok szép. szívbő l jövő. hálát, köszönetet kifejező. tolmá
csoló kö ltemény is. 

• 

Pünkösd ünnepét 10 nappal ÁJdoz6csütönök előzi meg. 
Itt még nincs hagyománya. illetve még ncm tén vissza ez 
az elfe lejtett ünnep. megemlékezés. talán. mert hétköznap· 
ra esik. Mi évek óta megünnepeljük. 

Pünkösdnek áldott ilnnepén. május 22·én, vasárnap II 
órakor megteritellUk ünnepi istentisztelet keretében az Úr
nak asztalát. Erre az alkalomra a ke llékeket Makai Laj os 
tes tvérünk és neje adományozta. Makai Lajos testvérünk 
nehéz. nagy műté ten esett á t a tél folyamán, és most úgy 
érezte. hogy gondviselő Istenil nk iránti háláját ily módon 
is meg kell mutatnia. Kérjük a mindenható Istent. adjon 
felépülést és érezze j ól magát közöttünk. vállalt vallásos 
hitközösségében élettársával együtt! 

Lapunk megjelenésével kapcsolatban el kell mondanunk 
azt. hogy bár két havonta jelentet j Uk meg. mindig Usztelet· 
ben tartjuk keresztényi életünk fontos állomásait és ünne· 
peit. Mivel ezeknek az ünnepeknek az elm últával valójá· 
ban véget ér a keresztény ünnepes félév. így a következő 
s7.ámunk a nyár közepén fog me&jelenni. 

(Részlelek fl füzesgyarmali U/litárius Kereszfénység c. 
kiadványból) 

• 
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Dávid Ferenc 
Egylet 

Ez év jú1ius hó 10-én tartott 
közgyúlést a pestszentlörinci 
templomban a délelőtti iste~tisz
teletet kövewen a budapestI Dá
vid Ferenc Egylet. Az elhunyt 
Tórök Tamás helyett elnök Jett 
Dr. Dalibor Mariann tanárnő, a 
lemondott Dr. Jakab Jenö fötit
kár helyett Kászoni J6zsef buda
pesti lelkész. Újra választották 
alelnöknek Gálffy Gábort és Or
bókné Szent*Iuányi Ilonát . Titkár 
maradtDr. Kádár Ildik6 és Musz
ka Ibolya, pénztáros Gellértné 
Bencze Jolán . 

Ellenörzó bizottsági tagok: 
Schmidt Jánosné, Kádár Károly 
és dr. Beke Ildikó. . 

A Dávid Ferenc Egylet évi tag
dfját 240 Ft-ban állapította meg a 
közgyűlés. 

A közgyűlésen jelen volt és fel
szólalt Bencze Márton püspökhe
lyettes, egyházi elnök és Dr. Ló
rincz Ernő főgondnokhelyettes. 
Részt vett a közgyűlésen Jánossy 
Pál afia az USA-ból. 

Konfirmáció 
Hódmezővásárhelyen 

Örömteli esemény résztvevői 
lehettünk július lD-én Hódmező
vásárhelyen. 10bb mint két évti
zed után öt fiatal tett hitéről ta
nubizonyságot konfirmációval. A 
zsúfolásig megtelt templomban 
nemcsak a rokonság, hanem az 
érdeklődök is nagy számban vol
takjelen. A felemelő eseményen a 
szószéki szolgálatot Kiss Zoltán 
nyugalmazott kövendi lelkész vé
gezte, ágendázott Kiss Mihály 
helybéli lelkész. Az öt ifjú Arany 
Agnes, Kiss Mos. Kiss Gergely, 
1llth Balázs Zoltán, 1llth Ágn.s 
HaJnalka. Példás felkészülését és 
hitbeli elkötelezettségét a helyi 
TV is megörökítette, és szeptem
ber hó folyamán egy 50 perces fil
men mutatja be a felemelő ese
ményt. A budapesti egyházi köz
pont részéről Kászoni J6zsef lel
kész köszöntöte a konfirmálta
kat. 

A 345. sz. János Zsigmond cserkészcsapat kegyeleUétele 
az 56-05 forradalom mártfrjainak újratemetési évfordulóján 

Gimes Miklós unitárius testvérünk sirjánál. 

Video-szemlén 
a beregi passió 

A Kelet-Magyarországi Sza
badeluű Protestáns Kör második 
éve mutatta be Vásárosnamény
ban Csányi Ottó karnagy ve
zényletével a kolozsvári unitári
us Passiót. Az idei előadásról vi
deofelvétel is készült a fehérgyar
mati városi televizió jóvoltából 

A vásárosnaményi passióelőa
dásró] készült müsort bemutat
ják a Fehérgyarmaton megrende* 
zett szatmár*beregi televíziós 
fesztiválon (június 28-július 2-ig). 

A rendezvény célja felhívni a fi
gyelmet a korábban elmaradott 
térségben lévő lehetőségekre, 
utat keresve a kibontakozáshoz. 
Kedvező lehetőséget kinál Ukraj
na, Szlovákia és Románia köze}
sége, amelynek középpontjában 
fekszik Fehérgyarrmat. Igy a 
fesztiváIra a hazai televiziósokon 
kivül a szomszédos országok ma
gyar nyelvú televiziós stábjait is 
meghívták. 

A videofilmen a közös munká
ról nyilatkozik Felhős Szabolcs 
a kör titkára és Csányi Ottó 
karnagy. 

Díszdoktori 
kitüntetések 

unitáriusoknak 

Dr. Gellérd Judit és félje dr_ 
George M. Williams egyszerre 
vették át 1994. Pünkösdjén a 
Berkeley Starr King Unitári
us Teológiai Intézet legmaga
sabb kitüntetését: aLitterarum 
BumaDorllm Doctor cimet. Dr. 
George Wi11iams a világ nagy val
lásai közötti hídverésért, dr. Gel
lérd Judit a Testvér~gyház moz* 
galom megalapításáért, édesapja 
mWlkásságának folytatásáért 
kapta a megtisztelő cimet. 

Dr. Szabó Árpád 1994. június 
5-én a Meadville Lombard 
Teológiai Főiskolán (Chicago) 
a legmagasabb: Honoris Causa 
Teológiai doktor címet kapta 
teológiai mWlkássága elismeré
seként. 

Mindhárom újonnan kitünte
tett díszdoktornak teljes szívünk
ben gratulálunk, és kérjük Is
tent hogy áldásos tevékenységü
ket ~gyházunkért sokáig folytat
ni tudják. 
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HÍREK 
Negyvennyolc év után június 

17 -én helyezték végső nyughelyé
re gróf Bethlen István egykori mi: 
niszterelnök hamvait a KerepesI 
úti temetöben. A hamvak oroszor
szági felkutatásában és hazaho
zatalában jelentős szerepet vállalt 
egyházunk tagja dr. Nanovfszky 
György moszkvai nagykövet. Az 
újratemetési szertartáson, az átla
mi- , a történelmi egyházak veze
töi, és a Bethlen-család tagjai bú
csúztatták néhai miniszterelnökOn
ket. Egyházunkat Bencze Mánon 
pűspőkhelyettes képvise lle. 

* 
A Budapesti Ismeretterjesztő 

Társulat június 18-án sajt6konfe
rencián ismertelte CLARITAS (Do
kumentációs és információs köz
pont a társadalomellenes kultu
$zokkal szembeni védelemért) c. 
programjának elindftását Magyar
országon. Az alapanyagot a több 
mint 2 millió tagot, túlnyomórészt 
pedag6gusokat tömörítő Francia 
Tanügyi és Felnóttoktatási Szövet· 
ség bocsájtotta a Társulat rendel
kezésére. Az egyelOre ezer pél
dányban kiadott. kilenc ún. kul
tuszt i smertető füzet előszavát 
Alain Vivien volt francia szenátor 
írta, és Németh Géza református 
lelkész egészRelte ki saját gyűjté
séveI. A programot a Művészeli és 
Szabadmúve/ódés; A/apllvány tá
mogatja, cél ja a feivilágosRás és 
megelőzés a dokumentációs köz· 
pont segRségével. 

* 
A Balaton Fesztivál keretén be

lül "Vallási müsorok a tévében" 
eimmel rendeztek konferenciát jú
nius 22-én Keszthelyen. A tanács
kozás védnöke Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát , a Magyar 
R.6mai .Katolikus Püspöki Kar mé
dlafelelöse volt. A történelmi egy
házak és az MTV között a megál
lapodás 1990-ben jött létre a mű 
sorok elosztását illetően . Az idén 
7400 perces (t 990-ben 3400 perc 
vo ~) műsoridö egyharmada a ka. 
tollkus, egyharmada a protestáns 
és ~SidÓ felekezeté, egyharmada 
pedig más vallási mŰsor. A tanács
kozáson egyházunkat Ifi . Bencze 
MártO" egyházi titkár képviselte. 
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Esketések 

Polgári házassjgkölés után Icmpio· 
munkban megjelentek és egyházi ál
dásban réslocsUltek. 

június 19-én 
Szőcs Imre és Li"k6 Lenke 

július 2-án 
Bogár Sá"dor és Be"edek Edit 

július 9-én 
IIJcze!fy László és 

Ivicsics Katali" dr, 

július 9-én 
Szombathelyi Gyula és 

Fekete Tünde 

Isten áldása legyen az ifjú párok 
életén 

Unitárius műsorok 
Augusztus 17. szenta 

MTV 2 20.25 

IARF unitárius konferencia 
Kolozsváron 

Augusztus 26. péntek 
Kossuth rádió 13.30 

"Egy az lsten" unitárius félóra 

Szeptember 3" 10., 17" 24. 
szombatonként 

MTV 18.15 

,Jó reggelt adj, Istenem!" 
unitárius gyennekmúsor 

Schöder Zoltánné 
sz. Fürst Erzsébet 79 éves 

Kató Ferencné 
sz. Tarcsafalvi Róza 96 éves 

Dr. Bodor János 67 éves 

Sófalvi Gyula 86 éves 

Sági Istvánné 
sz. Mári Ibolya 51 éves 

Fekete Józsdné 
sz. Parditka Erzsébet 62 éves 

Sófalvi Ferenc 80 éves 

lsten adjon csendes pihenést eltá· 
vozott testvéreinknek az anyaföld ölé-
ben, lelküknek örök Udvösséget, a 
hátramaradolI gyászolóknak pedig vi-
gasztaJást. 

1994. július 13-án du. 5 órát61 a 
pannonhalmi temető kápolnájából 
ulolsó útjára kísénük és eltemettük 
Dr. Vékás Lajosné sz. Dekáni ZSÓ. 
lia testvérünket. aki életének 80. évé
ben adta vissza nemes lelkét Teremtő
jének. 

Istenben meglx>ldogult testvérünk 
és családja, 1944-ben érkeztek, a há
lx>TÚ elöl menekülve, és telepedtek Ic 
Pannonhalmán. három addig már 
megszUlclctt gyennekükkel, akiket a 
földi nyilvántartás anyakönyvébc így 
jegyezlek be: Lajos, Gusztáv, Zsófia, 
negyedik gyennektik Katalin már itt 
született meg. 

A pannonhalmi faluslárs.."lk és Pá
kozd község református híveinek 
nagy szárnú közössége volt jelen Zsó
fia asszony temelésén. 

Gyászoló gyennekei , tíz felnőtt 
unokája és a gyászoló gyülekezet 
elótt méltalla az önfeláldozó édesanya 
tart:llmas életét. kérte lsten vigasztaló 
áldását, szeretetét minden jelenlevő 
életére Kászoni József lelkész. 
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