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Nagy voll az út a nagypénteki eseményekili i pünkösdig, 
amikor lsten lelkének megtan6 és jóra vezérlő ereje segít
ségéve! a jézusi tanHások elinduJhatlal: hódító ~tjukra. 
Amikor a nagy tragédia bekövetkezett, és ti ná7..árCII JézusI 
a Golgoca hegyén kcres'llrC feszítették, földi élele - Isten 
tOrvényei szerin! - szomoní végc l é n . A tanítványOk árván 
maradtak. A féle lem nyomasztó él7.ése veu erót rajtuk arra 
gondolván, hogy 6k is Mesterük sorsára juthatnak. hogy 
valahol számukra is ocsolj~ a nehéz keresztfát. Félelem
érzelük mellett a nagy lelki fájda lom okozta kétségbeesés 
halotta át egész val6jukat. HOvatan07..ásukal. hogy fel ne 
fedezhessék. szétszóródtak, elvegyültek a felbujtott tömeg 
kOlOtt. Elképzelhető. hogy a nagy veszteség tudata annyira 
megviselte őket , hogy a ké t.ségbeesésb61 és csüggedésből 
kivezető utat nehezen ta.1álták. Az együll tö ltött három esz
tendő Orömleljes idejének e mléke i adtak némi vigasztalást. 
és ahogy teltek a napok. szemllk sark.ából a fáj6 kOnnycsep
pek lassan felszáradtak . s a szomorúság és a bánat arcukon 
alig lálszott. Közösen elhatározták. hogy pünkösd ünnepén 
templomba mennek mindannyian. hogy oU hálát adjanak 
Istennek és mcg.köszönjék oltalmát. irántuk val6 szerete~t. 
mellyel körülvctte öket. Az elhatározást tett követte .. .Es 
mikor a pünkösd napja eljött. mirw:lnyájan egyakarattal 
együtt valának. H (Ap Cse1.2: 1.) Meghúz6dtak a gyönyörű 
templom egyik S7.ögletében. Tekintetüket fel scm emelték. 
csak halkan imádkoztak. Istenben való bizalmuk beleolvadt 
szívük félénk dobogádba. és hinelen csodával határos, 
mintegy van\7.sihletésre felcsapott az isteni láng a mcgszo
morodott szfYÚ, bálOnalan . félénk tanítványok lelkében. 
Felrázta (Iket elhagyalOttságuk szomorú helyzetéböl. ..És 
megteiének mindnyájan Szent Lélekkel. és ke-Ldének szólni 
más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniuk." (Ap. 
Csel. 2:4.) 

És az a Péter. aki egy S7.o1gál6lány szavára is megijedt s 
mcgtagadta Jtzust, bátran. cwdálatosan meggy6zó. lángo-
16 szavakka! szólt az e?n:k lÖmegéhez. 

A jtzusi szeretet lángr" gyulladt e szavaiban. t! bátran 
hirdeue a nagy parancsolatot: .,Sr..eresd az Urat. a te lstene
det teljes szivedból és te ljes lelkedből és minden erődből és 
teljes elm&:1b6l; és a te felebarátodat . mint magadat." (Luk. 
10:27.) 

Ez volt az. els6 pünkösd, amikor péter apostOl meggyőző 
heSZMe elhangzott. Tüzes nyelven mondta és sebesen zúgó 
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szélként hatolt. A mintegy mcgbaboná7.ott tömeg csak állt 
és nézte a lángle lkű apostolt. aki nekik egy új. eddig nem 
ismen világról beszélt. Mit eselekedjUnk7 Felzúg a kérdés 
az apostolok fclé. és Péter válaszol: .. Térjetek meg. és ke· 
resztelkedjetek mcg mindnyájan." (Ap. Csel. 2:38.) 

Azon a diadalmas reggelen mintegy háromezren lettek 
kereszténnyé. Ez a keresztény egyház első gyülekezete. Az 
clső pünkösd történctc. 

Mi adott crót. bátorságot az apostoloknak a szólásra? A 
szentlélek, Istcn jóra vezérlő ereje. Ez a jóra vezető er6 
nemcsak az első pünkösd rtS'ztvevőit segítette hozzá. a nagy 
cselekedetekre. hanem mirw:lenkor segft aj6 és a nemes tet· 
tek végrehajtásában. Ez az erő segítette az els6 keresz· 
tényeket a mintegy háromszáz csztendOn keresztül ~ Ul· 
döztetésük idején , hogy tántorfthatatJanok maradtak hitük 
erejében. Ez a szent er6 buzdította Szervét Mihályt. hogy 
meggyózódését ncm adta fel. inkább elszenvedte a máglya· 
halált. 

Ez az erő segítette Dávid Ferencet, hogy keresse szünte· 
lenül a legbiztosabb utat az egy lsten. a mi szerető jó 
Atyánk felé. E cél megvalósít.ása érdekében kutatott; kcre-
sell vitatkoZOlt prédikált. hogy azlán az országgyú1ésról 
Kol'm.svárra val6 ha.zaérkczésekor a ,,kerek-kóró' " a Tordai 
út sarkán elmondja lángol6 beszédét. melynek hatására a 
város lakosságának nagy része az új hitre tén , hogy azlán 
az unitarizmus záS".daja alatt az om.ág vczet6ségével és n~. 
pével egyetemben a tordai orszAggyűlésen 1568·ban ki· 
mondja a teljes lelkiismeret· és vaJlásszabadságo~ .. 

Ez az er6 biztatta. bálOritotl3 egyházunk nagyJ:ut. veze. 
tóit nagynevű püspökeit. kiknck bOlcs cgyházkormány7.ása 
átm'enteltc esaknem 300 esztendőn kefCS"l.tül sokat szen~e· 
deu és üldözött egyhá7.unkat. Ez az ero vezette. hr~elnk 
eg~ táborát. kik féltő szeretettel vigyv.tak az 6s~ S~ 
akik áldozatkészségllkkel a mai napig szükség szennt hltük 
öröksége tudatában cselekszenek. . . 

Pünkösd ünnepén isméteUen mindannyian fel~Uk. 
mily drága érték a mi hitUnk. egyházunk. vatame~~,:; 
Jomunk. szívből fakadó imáddgunk. E drága berist!~k 
meg keU tananunk. mcrt hisszük. hogy az .~U!OIaa sa. 
közös cétja van. s annak S7.olgálatában az uni 
játos feladat hárul. 

Ame" Kiss Mlháty 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk! 



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

E~r6 fOhutiPlrLbt uni :rálaU. bog Anny Terris db,IL 

, ........ ., udn _ h". rilnt jekn!&!. Val.I~ !,_".·Itud6c Etdf. 
,,~tMU. .ti u ant.lD'iDitfrius ... um/ftl rdtarob voln .. th Ee
~tom D6vw.i Fot D!: lIftII fl$lÍ ar. w.in eJl,tWl!H:tfDdi f'm1Et 
marad ""'f r., IZ .. oEhin~' c$ft. .melyrol emh'tist tltlml. Az~
~ uonbIn klvQlb Bt. ~'1W1ri: 1M&31~JlIfqi$'TIC!t;:-. I)
vitob ~ EroiIy ..qxnrtjeknlÓS t&ú~1 elfoSytt,," u. ls
rm-qysq bilit. $ől mrgn)"Uft' aim" .... Jjm;s ~ f~jedd
CDd is. EmS.I tudvt' KoiolS'dr ka: u: umdrim m:.Ik=i fu ... oo
,k tArq,owrjL b inDea ~~ ti .. bárocn l"f:URO svbdl 

.. " " ú djai r~ 
Ki kdl hill&jlnk rö' iden Erdély \,11'9 risron),j,n, és D:i

vid Futot ~ mnnUssf,gin.. 

.EnIfl:ti iNuJ«--o. 
Dá_id Futut:. miNnt 6 ~ . .. mlj'ttae. ISti I tod kaddl fog
~ aotiuWt:úius !'wW,mthl. Ez .... I'·a c'gyik bOIdOZ6... 
ja &btGn ll. idOSbm. Bbrvint:l GyÖl!.}' vott. ui .. ~ih twt 
spaayol ntMs Of'\'OS.. Szef''il MiM))' t&I)"V~ b<Vb! cl ENB)'be 
ls b,Di " dl:c mq; 111 umr mir taJozsvfri ~ is pUspöllil 
D'rid FaUl .. U:l. O:ivid Fueue &!n.jz.ivaJ. sabn fogb1hlllv. 
~'OO uipctcc &tu. róls.. Ik igm Idki nIC)'$igil iIm sokszor 
tmfw.J)d:td k{io:"'íb:nit cl. ls uzd blls·\-ü tmbcn:igflól~. .......... 

1971-151 tudv .... ;uooylSf; sot .. h ... ~It Bindtr P1il. Kt'-
,63, f T)" ~tarel6bal. szin fur:risot abpjio.. Az 11~ mr~ 
lCDl ~, .. tA mqP:ÓbOtfk ezeke. az acb.1ObI: &tnjr:SN kkiI
, '-m.:I mia aInllOll rndicionilis képen ~ ~ dllOml.... 

A i!<Ó'm ctyMH(1.-"1EIXt-ÍfiI rigen túl \-.r\ al\ln .. ~mllk .. 
tm. bolY .. n"fms ronOO l1:<Aik killör1 ihk~ ,:sW.tü: voln. 
IDe! ~- v.ui505 i.l!:3zsir Ién)'q~t. Es IZI tijekntlm'trlxn a 

cq"'wtl.nsig ~jlh'd tártü:: k6Vffóik dé. Nm. ut II .R'tmlél~ 
IC( mqa Di\id Fo:.tent- cMolb mq]: 1510 DQftmbcrfbm Pllxo--
10& Jahbbc)l ÍI1 bírcs k\-el&rn MIh dmoodjL bog' . mtp$
mert i&uÁp ll';' Es ll';' ilg .... ó ... lj3. k6a)'Ytll il· rDe'l "-oInssa 
& vilig utc Es IZ ipnic ~ Smte hallj_ jd..",.",atfr= 
.J.frl r vtM nxgp:6biJ:pmk és lIni jó. aqwt.útok...- Es mi 
bonir.t rjllt emek til ,,~t w:: amit nxttaWwok.lktettt 
iriD is !W.L Lod tQUI ÍI)' vilik. a hilbtm ajirrl"'i\"i. 

A mai "';1,"\15 I6nlIVISu ",1é~ szerint a ViHa: Es az &I il· 
l""" fdhlvúob!: küld ~ mrsnk lelki \'C'zéft:i fdl. E, az igu, 
dc nxcfogalm n 6ja az k:R.. ili mqéni pzpk'tt • relhirisoht. 
p-ob5&n6bt. Es • mqokLSs.ukhoz Ill'tgQ)'\I&w6.. N)"tmutiUÓ \"i
las:zt ad.. Nem közömbös hit & tml't6.. ül & t1VU'h' 6n)"l uo &t re} 
Itlr ..... ibe bc\'e#ItI:, de nem kttzömbös a tanuió Idlci tthe-l54oe 
sem. Ezitt &t&utt Bindtt p~ .ulai. amcly'tt'tt srisz ro~· 
ból wt fd Diívid Fcrcnc klki5égEnet tilbt"I''! idcjlból. 

, Neo.-oehctáe: - • tradicionilis fdfogis szerint - htotikuskml 
... cMr, s6t v.'itten~be is blnlikus ja\'Ularn. ment \'OInL Al: d· 
kfpr:dá tJWlm~ mdlen • nin téo)~ u mis láj&:ozlati$l. 
... bnt ls...s..b«l. & koloDviri isknla \'E&'l:&"t ulin Btv~ 
mtu tanulni f5UtttUr... Es innen ja"asoIjA: tDviN;>clk .. blt "''il· 
tenbcrJbe. B.--sSb.! Hootu\15 \'Olt. szdkml \~ ebb"tn u 
id5beo.. & tiviJó humanista. aki Budbo::n is jin. V.'illrnbt-tt mei
leu. Es fcy fo,EkoQ[\yi vilt • m'"iI irint. Ebb"tn MdsochtOQI 
t6veue, atJ:61 .t6~ bo!)' az ortodox pro~w irinyokkal. 
uemben mindi, u a blnlMl,ISabb !OnooblUk híve volt. b w· 
nek bIotúa a m,,)~i rcl'orrn'ei6R dviwhatatl ..... Tldin II 
bn?6~ indulis Es HonltntS melaul::hlOni at1kmisl,~ volt uo 
aDU e~tI.I • 6"'&1 mvknSd. subtcl. \'Us,'lMh Es ale!kii5' 
_e~ neW", elisn'oet.lse lIt jin. Rij6be1U1 lIfn. hol.)' a relor. 
mib irinyutokon beilllIS IdIetnek talOOblb.6 nbd'tk. unk vi. 
I~lblhunu: is 't,)'"'isnl qymis nbtltilldlil timdni kill. II 
Vita -'ti relbutbn6 \,.lIho~ IOndolatDbt me, kell \iD,üni. 

2 UNITÁRIUS t i FT 

Es .. jól: ~ nU tanWll. Tocds&eil mES jobbr ! ' ,,6s!.~ 
"':Il1eI1~. ~ Solcmil)u:a:u is !roIebxbloo hMin .ü kmk. A. 
lűt't:$ eg)~t=u 'o"irot!,t..Jo ckkoc :JÜl)'OS szdkmi batc rutyt. _ 
m,.·"ttN>t Es u. & val)~ busó.. blvö emboetdt ~ 
1~ ~:m-t • L"'~ 6fUt&e llpó M~bndJlon voll. A dau16 
Idti borizoo.tú st\lderu, It! .. QlIIndi dogm..tinnus lU\':tlh." _ . 

betlt' moeg, is n lelwwlt 'IUsfugl .. liril1't •• SlaNd hitet 1iS:.rI~ 
b a5: ..... nfs,;! l~fNk életre SLlSió megal~dn, Af:, eb6 
hirvallói Elmin)'. 1\1.1)' 

A misodik lEp&e 31: lUÜuriml"sbm ~ 1l1OD Ketlozsvfroa 
1tInént. Szt:n'Et "n,in,. tneg~ t:rin. Rfd.)btvnl era. 
bolY • Ilivlltalos q)'hüi dogma S:«NMrom~-QDa Es 31: C'V~ 
gitillm áltll hirdckn " ni",,!'Á8 cg)'ilblSo oem ffdit Q)'1nist. 

A ~&ysi, dltratsiodr:: ob ahhln reJit. bogy U C'V~ 
lIml Ilit magyviq;',rjn ~. ~ia oI)'7Jn d IIKht C$Ull. 

y6axtt bo:- a ''dh viU&fto. .. md)'tl ~O:! fikunfiai dt(ptdE. 
~ ",hy, is ~ yall1$Os .fupJmu. A mquld.ú ldl" u. bog,::' 
~ CSIt, nU !érni 31: evan#lium hiPclc$ SliW'tgéhn & al. lpos ... lj 
hiM.Wshaz. Ezzd MI,lmn furnm,g!sl b vi~1Ol iDdl10tt 
'tl A ,"itü:boul tnindig ~Ie$ awadt a ~ szllNd
ri,gbol.. al. Em~ hitfnet is • hin:k mfssig"W: timdetéhez.. V' .. 
lÚ\-.l. Iljabb Es Iljabb iglU5fgot frlisnKt&I~-d. ~ljulOll & ri$lta 
uniarizm'lsbm .J&u$ embet·\'cltiNk & DtQI; imidirinlk ba
D('m \'déKndt .'If@ ....... lllo"'l ~'d 'tg)' ,njátos, an~ 
JdJt éPÜJ6 ~tfriUJ mimió al\pjlit fak;P~, 

tU urulárius m@'óalspjai O:h"id F t,I'U(fIi,1 

~ unitirius misnió dvi Ilbpj:il ~ ~OIStM1Ót U~ tk 
II roGllülici6bG.D tltalinosan dfog*k>n nlHsi d,goncblh 1I»p(a. 
ZI meg, Af:, dgondolh szerint $ÚI)'U5 barc dú1b~o. Es. sSt&n ~ 
l'I5tt • \"ilf&hI CS II rde~ valá hat:UOm&t. A $!rio. tipYiKJój: 31: 

Antikrisztus (wt. rcfomáciá, ~j&I • pápival "'Z'QC'!OS~ 
A:z, ~mbcilxt "Il' t6u:knlp kbe! el:Jb,:,o. az ~ kilz
dekmbm: btm ill)~ mCUE illni. _""'lat mikippcn az ad udD
úja Divid ~ •. Revid ~tll&)'Viu'--- c. muntijiNn- min
gY"1 Ádjm fllibaD fttéJked& rimMh &; b'lib gyűlölség: 
unnklppen tél isJtni tiszl:der= hIImiS Es igu" az I:ItIbcri színt, 
ben emcI!C'lett rd.- Al: ig'lZ IZ I~ i~je-. II hIImiS • "rin mQ\-oe, 
A s!!irHntikriSltus smitor IStU. bou miskfp nem tudja IDC'!""'
misil..m blen ~,ybtdt. tital.ill3" hogy újabb Es Iljabb m.I&)-n
utok t'únén 'tQ'Tt fÖl:!b;:! aWtI U. 't\' lII1gélium igns:S,g1iboL mf.g 
ann:d:: ién)'Ygél is 'tuikb.9.lOtIlL [k al. Atys-Isten ~m b~'tI 
$cm E&)iptomban. $"tm BllbOOnb:I,n n,bdgban ani 1U\'rit. cm~ 
rd:rt kiUd&:t. hogy sub ... iilsik ti az iS Mp€t. most is u'! 1;:$C'1c:t
m. lImimr .il~ a rerandciá s;zámirs tidló r&fPht. stit II 
",nh . I1lC'gtinl1'\jA:. & az igu hilt'l vllsrr il1íljD:, Ebbtn. mID
kftoan _ Es u mir unittril,l5 jdlq; - minden N\-6nd: .&zt teU 
,'Uln.i millÓ fdtfszilllSlg:e1. Es az igu. hil ismc'rt!f\·el. Elln 
volt u. bolY 11 Erdllym tívilli ..ultril,l5 misS"lió tEp~" rrloSi t6-
:rort. & jó rclt&:tIUIS~,Q Iclkkzek mclldt ou U!jut & mél)"tD M
\'6, ~ti mndi IOOlógiai h~~Q \'iLi&i3ka1 is. ~ ba 
tclkn. , IdkHzck hd)"tft is b.- tudak tilni. EL \'Uh fUl'tll:IIÓ nJ· 

,óp ff diacbbinak ~~1:3 az Erda)"tn ki_illi Wlitirius 
mi$$w creW~ny-:-,$$.c,élW'.k. Ettól u iaól61 kUlh'C' , ~. 
ban l,lö unitúiusot mind !\a!uu\'4mSl hpft • k:l1:i indIttalisl: 
SJ, uniWiUl éktre, 



A Magyarországi Egyházak Vezetőinek 
LELKIPÁSZTORI ÜZENETE 

li$Z~gUnkkd járó kötelC$$~gUnk. hogy. haUnk és nemze· 
IIlnk sOrPl meghal!rozó orsd,gyOlési dlaszl450k alkalmAval 
felhfvjuk. figyelmet a hívó ember különleges fclclósJtgérc. 

A KrisztUSI kOvet6 embemek Ill!mc5Ak A1lampolgári jolI, h.
ncm cVlIIlgéliumi kllldctésból fakad6 letkiismerdi kölclCl~ge, 
hogy !tUI vegyen a vliJautásokon. Nem menckUlhetllnk a temp
lom és az oullon csendjébe a közéleti felelőlfJI!!g elöl. 

DöntkUnkbcn legyen útmulalásJézus Krisztus suv.: .,HajÓ a 
fa. jó a gyUmölcse is, ha rosn a fa, rossz l gyUmölcse is . Mert 
gyUrn61cséróllehcl megismerni a fát ." (Mt.l2.33.) Ez nimunkra 
az! jelenti. hogy hfv61élckkcl kell megvizsgAlnunlc azokat, akik
re sz.avau!.inkat adjuk. Vajon jó gyllmölcsöllCremocJc-e majd? 
Mennyire swlgAlják • kO:c.er!cölcs jobbuJ4.dt. az ifjl1dg IcIJc..i nc
vcl6:énclt. az tgyhhak mGJdklésénck és a hazUUrclC1 'polúA· 

pllnk jóilill, szentnek tart jAk-e IZ lkt YMelmlnek b a culid 
meg&ú~nek kÖlé:l~g~t1 Tegyük IZ eYlUIgélium mlrlcglrc. 
hOlY a kUlönböz6 pollllka. SlCrieutek és intézmények mit lettek 
az eImIlII négy éYben u egyhhi iskollDt melnyil4la é. 1imoga. 
14If\" a fllkullal!Y i.kolai hitoktlll" e16scgrlé.e Yagy éppen 1Ik~, _ 
lyoz4l1\ lenn. Hnsonlóan meg kell ywgAlnunk .... id61Ck, a belo
gek, az elesel/ek éJ a Yeswlyeztelen r.atalokkal kape.olatos ma
gatartQukat. 

Hogy ez a kegyelem és szetetet hlltékony kgyen bennllnk b 
közötlIlnk,. az Aposlol . z&Y'Ya! buzdftjuk hrY6 tcstyércinket & 
közlSsségtlt'ikel: ..... Iart.atok könyörgéseket, imAds"okll, eude. 
zbeket és htludúokat minden emberért. .. o ál minden feljebb
Yl16én. hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljel istenféJe. 
lemben II tintességben." (!.run.2.I- 2.) 
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A Magyar A MlIgyarorsmgl 
Kalollkus Egyhh nev~ben EYllng~lIkus Egyház neviben 

Dr. S .. ,t8tly István Dr. lIarnUl1i Bt la 
tg,i üstk. 

a Pilspöki Kar e/nijke 

A MII!p'arorsmgi 
Bapllsta Io:g,ybb Deyibtn 

RtvtszÁrpM 
eg)'háu/tIlJk 

A Magyarországi 
Bolgár Orthodox Io:g)'hliz Deyiben 

Simeon Dimitrov 
metropolita 

A MIliQ'arorsuigl 
Metodista Egyhb neYiben 

D,. " «ke, F,igytS 
nupuirnendens 

A Budai Surb 
Orthodox Egyházmegye nevi ben 

Dr. Danil6 K,slic 
pUspök 

1\ Magyarországi 
Unitárius Egyház neYiben 

Bencze Márton 
püspökhelyetles 

A MlIIyarouulJl 
Református ElYhb nevfben 

Dr. IItgedüs Lordnl 
pUsiHJk 

a Zsjnal e'''''ke 

A MaRYar OrtbOOo' 
Egyb'z neYibta 
Dr. Berk.i Feri: 

pfOloie,ej 

A M"«Y''''''''''' 
Rom'n Orthodox Ecbó aevfben 

Ardeleón Pál 
pUsp{)lc; v;kMius 

Családi nap a 
Nemzetközi Családév 

alkalmából 

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! 

A hittanos gyermekek évzáró 
istentiszteletén megemlékezést 
tartunk a Nemzetközi Családév 
alkalmából június 5·én 11 órai 
kezdettel a Nagy Ignác utcai 
templomunkban. Sok szeretettel 
várjuk unitárius testvéreinket 
gyenn~keikkel, unokáikkal, déd. 
unokáikkal és nem unitárius ro
konaikkal együtt, Az istentiszte· 
let után "nagy" családi összejöve. 
telt rendezünk gyülekezeti ler
münkben. Kérjük kedves afiait 
ha módjukban áll, házi készítés~ 
ételekkel, süteményekkeljárulja. 
nak hozzá együttlétünk sikeré
hez. 

EgyhbuDk nevibeo kösWntjük dr. Szász MihAly aliát, DyugalmaZOtl bir"ól. 
aki május 17~D tölti iletinek 98, es%~DdejiL SúvbÖI Kn&luléhmk, 

és ileti~ l.sten 6IdWt kirjük. 

Orbók Ilonka 
(7 éve.) 
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HITÜNKRÖL 
VI. rész 

ISTEN, a Mindenség személyes Ura 
JánO$fIak a Jelenések k6nyvében lsten az t:g és Föld 

ural<Dd6jakánt jelenik meg, aId aié a királyok is JeléSZ~ ko
ron!iUkat (Jel. 4: 1~11.) Ajá.ooa! jrodaJom más ~ely81n Is
len egészen k6zel áJI hozzánk. Anal gyakorolJa. t&femt6 
atyaságát, hogy bennün,k 61; (UnA.16.) Jelenkon tap~
taJatunk azerint k~áncslVá 1& lesz bennünket maga Iránt 
azzal hogy re;t6zködík. De közvsúen közelünkben, 1361 tu
lajdon benns6Mben rejtőzköd ik. 

_ Ismerd meg önmagadat, - sugalmazza nekünk - és 
megismersz engem. Ta messze vagy attól, hogy egy légy 
velem, de én közel va~ hOlzád, 561, egy vagyok ,veled. 
_ Szól hozzánk re~8k t. - Magadat ISmerve megISmer
heted a tévolságol, amiben tartózkodsz, és a közelséget, 
amiben én tartózkodom. 

I 

·,y.7m;k~; 
karOlnak, tovább röppennek. ha túl messze, 

lsten ls ell teszi az él6 csodával, amit te-
ill a maga hasonlóságára teremtett legtöbb 
, az emb9frel. 

lsten közelsége szellemének személyes megjelenésé
ben, Irott és hirdetett kinyilatkoztatásában válik tapasz
talható valósággá teremtményeinek és gyermekeinek. Kö
zelsége érzékelésére lsten érzéket ajándékozott teremImé
nyinak, élükön pedig az embernek is. Ez a hit. Mindennek 
van hite a teremtésben, még az élettelen k6nek. is. Annál 
inkább van az él&l~ágnak, leginkább pedig az embemek.. 
Err61 az igazságról csodákat tudunk mesélni, és mesés 
dolgokat tudunk megcsodální. ( t .Jn.504.) 

Sokunk megfigyelése, hogy ezeket a csodákat egy id6 
óta éppen az ember érzékeli a legkevésbbé. - Az élettelen 
kOnél ls hiányosabban. Minél értelmesebb, annál rosszab
bul. Értelmünk a születés, a kifejlés kezdeti állapotában 
van. Elfele~kezik arról a legalapvetőbb feladatáról, 
hit tápláló}!. kell legyen. Fefledezései diadalmában I 
kezik Istenr61, legels6 és legfontosabb telledezéséröl. 

Elfelejtkezik az Atyjár61, mint a madárlióka, mely el6ször 
repül ki a fészkéblil. Feltedezi a tát, melynek ágán áll a 
fészke, az erdOt, melyben a ta áll, a tájat, amelyben áJI az 
erdÖ. Elfele~kezik Atyjllr61, a lészek személyes Urllról. -
Tobb, mint elfelejtkezik: lelledezései diadalmámorában Ie
kicsinyli a fészket és Urát; szCiknek és tudatlannak érzi. 
Mewagadja, mert hazája már nem a fészke, hanem széles 
e Világ, Ura nem Atyja, hanem magát ismeri csak a maga 
urának. 

Erre a szaporulat jórésze az életével tizet rá mert öt-hat 
fiókáját a két szülő képtelen mindenüve nyo~on követni. 
Csak .Isten az, aki annyi személyben képes követni gyer
mekeit, ahál!fan vannak, és idejében kináJni nekik a baj
ban segM JObbkezét. AkI közülünk nem ment még túl 
messze az ebizakodottságban, és eltogadja, hálát ad ls· 
tennek a gondvIselésért, mint Ezékiáa, vagy a tizenkét éve 
betegeskedő asszony tette a gyógyulásért. És akinek. Jé· 
zus azt mondta: .,l..ányom, a te hited tartott meg téged 
menj et békességgel: {t:zs.38:1-22., L.k.8:48.1 ' 

lsten a fészeknek és a Mindenségnek egyaránt minden
ható Ura. Régebb a földi despoták, uralkodók mintaképe
ként fogták fel öt, aki csak annyival jobb, hogy kegyelme
se~ azoknál, de Igazségos Réletével a meg nem térölue, 
a hitS2egökre, a szentségsértökre irgalmatlanul lesli~. En. 
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nek a tellogáanak számos nyomát taláJjlAt benne a Bibliá· 
ban ls. 

Távol álljon töllink a Szenti"ú bárminemü bi-álata, ami 
mélt6ságában sértené. Ez az Igazsflghoz S9 Juttatna min· 
ket közelebbi Senki az unitáriuadt közlil , SOt a maga korá
ban azon kiVül se ismerte ser«i jobban a Bbliát Dávid Fe
rencnél. Mégsem tedezhetl! tel nála ilyen bIráIat sehol. Az 
ö célja nem az volt, hogya Bibliából kislfirjön valamit, ami 
nem odavaló, hanem hogy megértse a megismert Bibliát. 
Tanl6mestere, luther, ,.6zalmalevélnek· nevezte pl. Jakab 
levelét, mert hitfellogását nehezen tudta belöle alátámasz
tani. De Dávid Ferencet semmi sem zavarta az egész Bb
liából. 

Pedig ö is találhatott volna ellentmondásosat lsten igaz
ságos Itélete és jóságos megbocsátása \!.Omtt. (2 
M6z.34:6-7.) Oe Dávid Ferenc madártávlatbóltudta látni a 
Bibl iát. Nem a felfedez6 madárfióka elbizakodottságával 
szemlélte, hanem a tapasztalt szülö bölcsességével érté
kelte a benne látonakat. (R6m.11 :33-36.) Uralni tudta a 
Bibliát, mint a tájat, ami fölött repült. Ez neki nem sugalma
zott elbizakodást, mert akit az elbizakodottá tesz, az a táj
nak nem ura, csak a veSZélyek kiszolgá/tatottja lesz. Szel
leme magas ropléb61 Dávid Ferenc azt látta meg a Bibliá-
ban, hogy aza földön jár6 sz61, akik Istennél 
jobban ismerik uralkod6ikat. az igazságos ural-
kodóhoz hasonlIIotta nekit a . 

Nincs is abban ma sem idöszerutlen, ha Istent földön já. 
ró hasonlóságai tUkrében keressük, de ma már Dávid J=e
renc magas röptével is próbálkoznunk kell, aki elé csodála
tosabb látvány tárult , mint amilyenben mi a töldön járva ré
szesedhetünk. 

Ebből a távlatb61 nézve Istent igazságosnak fogjuk meg
ismerni. lehet, hogy a haraghoz hasonló indulatúnak fog
juk látni igy is olykor, de azt is érzékelni fogjuk, hogy ez 
csak egy földi hasonlóság. Haragudni csak a gonosz tud, 
amit töle az ember megtanult, de lsten jó, és sohasem ha
ragszik. Hogyan is parancsolná Jézus az embernek a ha
ragtól val6 teljes tart6zkodást, a Mt.5:22·ben?J - ha nem 
azért, mert a harag Istent61 idegen és ellentétes az li or· 
szága tÖlVényével. Édesapa sincs a Földön, aki annyi jóin
dulattalllélkezne vétkezö gyermeke fölött, mint ahogy lsten 
teszi. 

Az unitárius vallás ezért lsten jóságos megbocsátását 
domborftja ki. Azt, hogy a bünhOdés a brinnek egyszerű kö
vetkezménye, amiben nem a haragos lIélet jut kifejezOdés· 
re, hanem a Ievonhat6 következtetés, a szenvedö ember 
számára klnálkoz6 tanulság. 

Egy megvilágosodás származik a büntetö lsten jósága 
telöl , akitöl nem rettegünk, hanem menekOIünk hozzá ön
magunk elöl. Abban az igazi Istenélményben része~~nk, 
ami a Dávid Ferenc élménye lehetett. Hogy lsten, aki köze· 
lebb áll hozzánk, mint amely közelségbOl láthat6, láthatat
lanul és táradhatatlanul követ minket. Minden lépésünknek 
egy büntetését hárltja el ha csak rombolna, és nem tud· 
nánk levonni a tanulság~t belőle . Tévedéseink következ· 
ményét számtalanszor ho/RJa el fe!Ölünk, és egyáltalán 
nem örul, ha olykor m6gls szenvednünk kell a magunk 
vagy mások gyarlóságának kövelk9zményeként. 

Dávid Ferenc távlata azt a csodát teszi láthatóvá, hogy 
egy madárfészek: maga az egész Mindenség, amfg b~löre 
ki nem repülhelOnk. És nagy a fészeknek nem ura..~ ha,
ragjában azt lerombolja. hanem aki szeretetéből ujJáépíb, 
és kiköJti benne az életet. 

Nyitrai levente 
lelkéaz 

_.n'. __ " __ ,, __ .. __ ,, __________ ~_~ ___ "" __ 



Szú n déknyila tkoza t 

NépünK t!s cgyhá7,aink. az crd clyi mag,yarsflg Illúhj úból r.,kado, I\lrgg,yő'/;ű 
t;\IIuls.ig: mnrndnndónll csnk a7. il nep létezhet, mcly - lsten 5cgcdclmcvcl _ saját 
mun k:ijn, snját erőforrasai revén képes tudatosan cselekedni jövője érdekében. Olyan 
tanul s:iga C7. az erdélyi magynr histórianílk, melyet fölclcvcniLcn i cs mint követendő 
mng:llnrl.ísi fonn.ít népünk elé allitani mindennél időszerűbb rel adatnak tünik 
napjainkban, midőn n romaniai magynr iskola- és ok tatasügy clszomoritó helyzetére 
tekin tünk. 

A kisebbségi helyzetben elő rom,íniai milgynrság jelenének, Illcgmarndásnnak és _ 
remélt - jövcndöjénck bi7.10sitéll:l és 7.:í.1ogn cgy működöképes, korszeru, 
népkö:.:össégünk clvárlÍ~ait cs igényeit szolgálni képes isl,olah;ilózat. Az 1989 decembere 
óta eltelt i dő azonban n! t bi7.onyitja, hogya román ál1am sorsát irányító politikai erők 
reszeről hiÍtnyzik a kcllíi sz:ílldél< cs meg inkább a tcnni:llwr;ís ílrra nczve, hogy a letűnt 
rends?erbő l átörökített, mesterségesen ~zétzilált cs elsorvadásra ildI magyar oktatásügy 
helyzeten jobbítsnnak, hclyrcúllitásához CS fcllcndileséhez hozz.iljilruljnnak. 

Ezt fel ismerve, a romániai Wrténelmi cgyhúzak és más, a romániai magyar 
oktatús irúnt felclösscgct hordoz.ó lenyel.5k, sajút eröforrftsaikra cs a tarsadalom 
áldoz:l\vallalilsÍlra támaszkodva, tudatosan kísérelték meg, hogy vftll oztassanak ezen az 
áldatla" helyzeten , Helyreállitott magyar és relekezeti iskolák, új fóiskolák és 
tanirllóctck, a nevelű és oktntó munka jobbitús"' l rc!vfdlaló alnpilviLnyok. tanítók, 
tanárok, papok és lelk ipásztorok seregcnek önzetlen, aldo7.ntos munkája jelzik ezen 
tiszteJ...::treméltó erőres7.ilesek ercd lll éu)'es Útj.ít, és mutatják - ugyanakkor - az önálló 
prób:'dkozásoknak , sok esetbcn elszigetelt ke7.delllényczéscknck a tcnncsz.etszcrű 

ko rl:'ttait is , Fokozatosan nyilvánv<l lóvÍt vitit, hogy a tovúbbh!péshez nem elég a 
jószúlldck - ennd több: nz egész m:lgy:\r t:í rs:\d:tlol1l , :t7. C~éS7. nClllzet öss'l.e rog:ísn és 
megll'vii e ríj tart:llél<íli l ~ a l i. céltudal os m07.gósit:ísn szükségeltetik , 

Nepünk élct éb·.::n évsz;\zndok óla, mindenkor szoros sorskőzüssegben élt 
egyn:;\ssal a templom és :lZ ls l\OI:I . Talán alig va ll olyan regiója röldreszünknck, ahol 
akkor is rcnnmarad t ez a sorsközösség, amikor az ok tat~s, a neveles ügye i1l1ami 
hal~~;körbc keriilt i\t . t-.li relenk, a kisebbségbe szakadt etnikai közösségek léténck, de 
még inkúbb CI l é tbizonyt :lI;IIlS ~í.g:í n:ll< eredmenyeképpen iskola és egyhúz között szerves 
kapcsolatok épültek ki egy olyan korban, midön egyedül az [ge szólhato tt anyanyelven; 
cs lel :\plomaink maradIaK a nemzcli önlltdnt nevelő iskoliti , F.gylt:ízainl.: iskol:lrcnntal'to 
lti\' ;lcis;\ mind a mai napig. egy cseppet scm veszi teLI idöszerlísegéből és súlyúból. , 

Mindez.ek tudatában cs a népünk jövöjc iritnti felelősscgtő l áthatva, /lll, ,a 
rO ll l~tI\1iIi történclmi egyhúl.ak elöljúrói clhatiírozzuk egy, a romftn iai magyar ok~at~s 
ügyét túmogntó. re lel{(,'l.C lko'Li oklal:isi nlapitv:íny Ictrehoúsút, mely a n~ár cddl~ 1~ 
lelcző többi alapitvftnnyal cs ecclbol felftIlitOLt szervezelIel karöltve kivanJa szolgainI 
közos céljí\inkat. 

Alapilványunk {'~ I1 <i t íi7.ései köz.e sorcljuk a következükCI: 
. a mí\gya r nyelvü oktatas körülrnényeinek javítása; " ' 
- a7. oktató munkát elősenitö am'an i ha ller kialakitasí\ (épületek, dIdaktikaI o . o 
rdncrelések, technikai bercndc7.csck stb .); 



_ il szórvúnyban élő magyilr gyermekek bciskolttz.~sa cs anyanyelvi tan ittatasllk 
reltétc\cinck biztosititsa (ben tlílk;tsok, iskol:lbLl~7.ok. i~kolaközpontok, 

ösz[öndijílk stb.): 
_ az oktéltits minden szint jen és kiváltképpen ilZ egyetcmeken m\!tatk oz.ó 
tanárh iány cnyhilese: 
_ a diitkságunkat és ill. egyetemi hnllgat6kat egyfe erőteljesebben nyomasztó 
ilnyngi köri illllények jobbiti,sa; 
_ a (elnöttok tatús támogat<isíl (népfóiskolak, gazdne!;ylelck stb.) 

Egyszóval egy olyan l :i mogal:ís i relH.lnel· kialnkitasához szeretne nk 
hozzájantini , mely alknlmils il rom:í niai magyar ok tatás nyomasztó gondjainak fil. 

enyh ítésére, jövendőbe li korszerü iskolarendszerünk kiépülcsenek al. e l ősegítésé re. 
Kitüzölt céljaink megvillósit asn érdekében mind bel-, mind külföldón gyüjtést 

kezdeményezünk. 
Mindenekelőtt :I rOIll:íni lli magy:lI" l:irs:H.lalol1\hoz, cgyhuzaink hivö tagjaihoz 

fordu lunk - péld;t l{cn[ állí tva eléjük elödeink hitet és aldozatkeszscgét, mely 
évs:drzadokon át rennlartott:l a meglanó TemplomaI és Iskalat. 

Ezzel együtt Itiilfö hJön élő Tes tvércinl<c( és tes t ..... üegyh:ízainl<at is kérjuk, 
hogy egyazon "lelki Icst" és nenneti közösseg tagjaikent k:l rolj:íl< fcl tel"Vcin li.c t és 
t:i ll1 og:lss:í k cgyltilzaink és a romúniai 11lngyarsilgjövcndöjét szolgáló célkitüzéscinkcl. 

Hisszük, hogy szavu nk ncm Icsz pusztitba kiúltott szó. 
lIissú ik. hogy erdelyi népün k valamint hatúrainkon tul élü testvéreink 

magu l, évá tesz ik célj ainkat, ;ítél-lil< romániai magyar ncmzctközösségünk sorsa es 
jövöje irilnti aggodalmlIlIkat, cs OSl. towa!. tenniakarasu'l kban . 

Va lljuk, mikent a boldog emlékű Milnon Áron 1945-ben , népünk történetének 
egyik legkeservesebb korszakaban leHe, hogy: "Isten segilscgében bízva, hittel cs 
rcmcnnyel nézünk szembe a fcladatokk.:l l". 

Nagyvárad, 1994 fcbruúr S. 
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Cutlakozú az erdElyi tlrUaelmi m-gyar egyhhak 
SúadlkayiJlotlmzaü.oz 

Az erd~1yi torténelmi magyar egyházak ffip,js21orai egy felekezetkozi 
oirtatási alapitvány léteslt/se tárgyában kiadot! S~knyi\atkozatm \cQ\dtek el a 
magyarországi ttstv~legyházak _, azzal a határozott céllal illetv. k«ésae~ 
hogy csetlakoZ7l rnk és témogas'3uk an. 

ElőIIQIIk is ismeretts, hogy I 989-ben Orvendetts fordulat tortént Románia 
politikai helyzetében, s ennek folyamányaképpen ktzdtek kiépOlni a dcmoioalilcu. 
á1lamvezel/s int/auc!uyei. Ezek az _tyek toltou.!k el á 
megalapozott vántkonlssal az erdélyi torténelmi magyar egyhé'akat, az 
Unitárius Egyházat is. E\s6s0tban a magyar nyelvfi iskolabálózat helynállhé'a, 
biztonságos mŰködtetése foglalkoztatta valamennyiOket. HozzA is foglak azonnal 
az alaponIsi munkMatokhoz. KiderOlt azonban, hogy a maguk erej~b6I"'1II lép< "k 
elegeadö anyagi forrást előteremteni. 

A Magyarországi Unitárius Egyház azon az elvi á1lásponton vol~ hogy 
Romániában, a demolaatibls kormány hathatós intézkedései folytán aw:<g" iWitödik 
az erdélyi magyanág, illetve egyházaik ré .tiJro az az iskolabálózat, a .... 1y .. állIukra 
természetes szükségl~ az európai normálc _Imében is. A va\óség azonhon az, 
hogy az elmúlt négy és félév alatt sajnos nem sznlettclc meg azDk az jn1étkedésoek, 
amelyek az elvárásoknak megfeleltek volna 

M4 a Magy/UYlmAgI UIIlI4riM8 EIIY/uú; VeUt6I, III EIIY""ri F6Iu4a 
és ElIYhtlzt KépvIsdlJ TIUIács álfnl rúnk ru/t6uJtt feJJrata""a:./Ú bIttokllbllll 
IrillyUványújuk, /tOllY kIJ_igl/_k _Ilk múuún erkIJ/C6I b mltkhllz 
mért /UJyagl.egibiget megtubrl a rom4nJai, eu" IJeIIII III mUIY/ 'd ....... egyh6z1 
islco/ahil/DzAt ~_iho.. 

Ehhez kérjOk hlveink témogatését! Bfzllok a mi egy igaz IStenQnk áldó 
segedelmében, s kOlOs fáradonlsunk ... dmény~ben. 

.. ' 

, , .! , 
- • -< 

Bencze Miirton s.k. 
pOspOkhely.ues 
egyházi elnök 



Bemutat juk 

A Segit6 Jobb 

Egészségügyi-Humanitárius Alapítványt 

A hazai humanitárius-karitativ szetvezetek már eddig is jelentős anyagi és erkölcsi 
támogatásban részesítették a határainkon kívül élő polgárokat. E szetvezetek egyike a Segitő 
Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapitvány, amely a határon túlról érkez6, 
lakhelyükön el nem látható súlyos betegek magyarországi kezelését támogatja. A 
rászoruló betegek vizsgalatának és kezelésének indokoltságát a határon túli orvosi-karitativ 
központok végzik, s a beteg a nevére kiállított igazolással az alapitvány budapesti, debreceni 
vagy szegedi kőzpontjában jelentkezhet. Az alapítvány nemcsak ól határon túli betegek 
vizsgálatara, hanem indokolt eselben azok gyógykezeJésére is vállalkozik, s anyagi 
lehetőségeihez mérten beszerzi számukra a létfontosságú gyógyszereket is. 

A hazai humanitárius szervezetek, amelyeknek a képviselő i részt vesznek az Együttműködési 
Bizottság munkájában, az alapítvány révén szorosabb kapcsolatot tudnak fenntartani 
egymással, s a humanitárius-karitativ tevékenység területén jobban tudjá.':c egyeztetni 
munkájukat. Az Együttmüködési Bizottsá~ba Ujlaky Tiborné; az Okumenikus 
Szeretetszolgálat munkatársa, és Dr. Bodnár Akos, főorvos, a Szeretetszolgálat Igazgató 
tanácsának tagja személyében a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat két tagot 
delegált, egy-egy tagot pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Karitász, a 
Népjóléti Minisztérium és a Segitő Jobb Alapitvány . 

A Segítő Jobb a határon túl Nagyváradon, Csikszeredán, Székelyudvarhelyen, 
Marosvásárhelyen, Szatmárban, Temesváron, a délvidéki Zentan és a kárpátaljai 
Beregszászon lan kapcsolalol azokkal az orvosi-karitativ központokkal, amelyek a betegeket 
magyarországi vizsgá laira, gyógykezelésre küldik. 

A Magyarországgal szomszédos országokban tapasztalható súlyos gazdasági körülmények 
közepette a határainkon túl élö magyarok számára a Segitő Jobb sok esetben az egyedüli 
megoldást jelenti gyógykezelésükben. 

Az alábiakban közöljük azoknak az egészségügyi állomásoknak a helyét és telefonszámát, 
ahol az érdekeltek tájékoztatást kaphatnak: 

Románia: 
Nagyvárad 
Tel: 0991-12760, 0991-37328 
Csíkszereda 
Tel : 0958-11193 
Székelyudvarbely 
Tel: 0959-12187 
Muosvásárbely 
Tel : 0954-36249 
Szatmár 
Tel: 0997-16348 
Temesvár 
Tel : 0961-62764 

Zenta 
Vajdasag: 

Tel: 00-38·1-24 812 020 122 v , 82 
00-38-1-248 14289 

Beregszász 
Tel: 250-70 

Karpátalja: 

Napi aktuális ügyekben az Alapítvány 
diszpécser központja nyújt infonnáci6t 
• •• es segItseget: 

Budapesti diszpécser központ: 
- vezetője : Dr. Polonyi Erzsébet 
- telefon: (36-1) 216·8060 
- fax: (36·1) 216-8060 

Debreceni diszp«ser' központ: 
- vezetője : Dr, Szolnoki Erzsébet 
- telefon: (36·52) 311-6001 254, 101 mellék 
- fax: (36·52) 314-969 

Szegedi dlszpéc:ser központ: 
- vezetője : Prof. Dr. Tényi Mária 
- telefon: (36-62) 310-011 / 1109 mellék 



Az Alma Mater falai között 
Zenei és művelődési élet 

az erdélyi unitárius kollégiumokban a diákéveim idején 

Az elemi iskola II-III-IV. oszttlyát Kolozsváron, a Berde 
Mózes utcai unitárius elemi iskolában jártam. Tanllóim kö· 
zu! Aftay Fefllnc emléké! Oriztem meg leginkább: O V?1t az 
iskola igazgatója - negyedikben osztálytanft6nk - es az 
egyházközség kánIora. Ebben a minőségében kOlönös fi
gyelmel szentelt az éneldésnek - s ami abban az idOben 
még ritkaság volt: a megtanult dallamokat el is szolmizál· 
tuk. A népdalismeret gyarapftását külön feladatának érezle 
_ aki nem tudotl énekelni, annak a szöveget hibállanul kel· 
letl tudnia. A IHII-IV. osztáJyosokból dalcsoportol szerve
zett, s amikor az idöjárás angedte. a nsgyszünetekben z&
nés-énekes játákokkaJ piheniük ki . fáradalma!nkat" ~ ud
varon. Az iskolai rendazvények mCisoraiban rnlnder\ki sorra 
kerOlt a népdalénekléssel. Az összejÖl/eteleket a kollégium 
dIsztermében vagy a püspöki rezidencia udvarán levő, 
szlnpaddal ellátott nagyteremben tartott uk. 

Vasárnaponként templomba mentünk - énekesei mindig 
a karzaton, a háta mögött ültek. Akkor még nem tudtam, 
hogy életem a muzsikáé lesz, de Oszinte csodálattal hall
gattam zengő énekhangját és kitúnő orgo~ajátéká! , és. sze
rettem volna mindezt már akkor és ott ugy tudni, mmt ő. 
PadtársammaJ, Gálffy Attilával- aki a kolozsvári Magyar 
Opera szólistája lan - mindig utolsóként hagytuk et a kar
zatot, mint akik semmit sem akarnak elvesz~eni a zene 
szépségeib61. Kétségtelen, hogy a pályaválasztásnál döntő 
szerepet játszhatnak a velünk hozott gének - amikben 
családunk. a jelen esetben bövelkedett: nagyapám kántor
tanító, nagybátyám hegedútanár, apám képzett múkedve\ö 
volt - de a müvészi élmények fontos, alapvető tényezői a 
későbbi elhatár02ásainknak.. 

Az elemi iskola elvégzése utan 1942-ben a Brassai Sá
muel Unitárius Kollégium I. osztályos diákja lettem. Az is
merkedés napjaiban kicsit megszeppenve jártunk a folyo
sókon, és úgy éraZ1ük, hogy az épotet nagysága rendet és 
fegyalmat parancsol, amit igazgató nk, GáJffy Zsigmond 
meg is valósIIott. 

Énektanárunk Pflterty István volt, sok népdalt, kánont ta
nultunk az órákon. A kollégiumnak két énakkara is volt : kü
lön az HV. osztályosoknak. két-három szólamban {Bartók, 
Kodály, Bárdos, Adám-szarzaményekböl és népdatfeldol
gozásaiból énekaltűnkl , és egy úgynevezett . Nagykórus· -

1994. 'prili~baD Orbóknf, Sunt· 
Iványi Uooa lclkhroó ts dr. Szabó Ár
pád kolozsvári rcklQr Angliába utaztalr.. 
RészI veltek. mint clnöksl!gi tagok, vil lig
szöve~gilnk. az IARF f,vi tanlicslll~én, 
a viligvallások kétnapos talAllunóján. va
lamint a Nagy Britanniai UnitliriU$ Egy
hiz tvi F6tanlicsi Olf,stn, ahol búcsúztat
t-'lr:. dr. Roy Smith fótitkár!, aki nyugalom
ba vonult . Utódja Jdf Teagle.. világi em. 
ber telL . 

Ktpllnk al. angliai Fótanlicsi Il lésen ké
szült Wales-ben, balról jobbra Kedei Mó
zes udvarbelyi kllr.&z., aki jelenleg 3 ntS
napos öszlÖndljjal Manchesterb..-n tanul, 
feleifge Delmke., 0rb6kné Sz.cnl_ldnyi 
Ilona lcllr.&z.nó, Es dr. Szabó Árpád. 

kl. angliai Wli til'iU$Ok nagy IzereIelIel 
készültek dr. Kovia lajos püspök és csa
l6dja fogad.Astn, aki sajnos eg&mgi .tI. 
lap()la miatt nem lehetell jelen. 

amelyikben az 1-11. szólamoka! a kisebbek, a IIHV-et a fel
sabb osztályosok énekelték.. Abban az évben Kolozsvár 
nagy eseményre készült : Kod4/y ZoItIin 6O-ík szüle
tésnapját OnnepeltOk. A kollégiumok. zenetanárai kórusta
lálkozót szervaztek: mindan énekkar résn vett a közös 
éneklésben (Forr a világ), da e%enklvül saját músorral is 
szfnpadra tépett. Mi a .Csil.ó··t és a .Nagyszombati kö
szöntő'-t énekaItOk.. 

Az ünnepséget - atnalyen Kodály Zoltán is részt vett _ 
az Operaházban tartották, másnap délután a sétatéri szn
házban a .Háry János· ifjúsági a\öadását ő vezényelle. Az 
énekkarosok .tisnelatjegyet" kaptak - én a bal$6 szélen 
ültem, elég közel a zenekarhoz. Jól emlékszem mosolygó 
arcára, amivel megköszönte a szúnni nem akaró tapsot. 
Nagyon büszkék és elégedettek voltunk. hogy részesei le
hettünk egy ilyen ritkaságszámba m&nő zenei esemény
nek. A következO iskolaévben zenetanárunk katonai beh!
vót kapott. Óráit Major F9f9fIC tartotta. akit nyolc év mú~a 
a Zenemúvészeli Főiskola felvételi vizsgáján láttam viszont 
a bizottságban. - Egykori módszerét folytatta: igényes, szi
gorú, és a rászorulókon segltö tanár maradt mindvégig. 

Az 1943/44 ·es tanév április elsején, a háborús esemé
nyek kapcsán véget ért, és ezzel a kolozsvári diákéletem 
is, mert tanulmányaimat családi ok,ok miatt a széka1yke
resZlúri Unitárius Gimnáziumban folyIattam, amelyik. Orbán 
Balázs nevét visaIte. 

t:desapám sokat mesélt az iskoláról - mint iskolaorvos 
és egészségtan tanár alaposan ismerte az intézmény bel
só életét. Külön kiemelte azt a .szokást", amit már hagyo
mányként kezeitek: a bentlakásban sehol nem volt egyet
len lakat sem - pénzét mindenki az éüeliszektényének fi
ókjában tartotta, és soha nem veszett el semmit 

Ez a jó szokás az értéktáblázatban a neveIOmunka faj 
súlyát határozta meg, és egyben megteremtette azt a han
gulatot és légkört, amire ötven év távlatáb61 is szIvesen és 
büszkén emlékezem. 

(folytatjuk) 
Farkas S;ndOl 

zenetanár 
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FELHívÁS 
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat tájékoztaija a gY(iIe

kezelek tagjai~ hOgy tanfolyamol szervez blJdapesti Szociális 
K6zponTJában (BudapeSI, 1138 XIII. ker. Turbina u. ~-4.) a .Szo
ciáJls munka alapkérdései" emmel. A kurzus el6adól neves egy
házi és világi szakemberek. 

A tanfolyam évi többszöri alkalOmmal kerol megrendezésre, 
egyenkénl25 ló részére. Egy kurzus négy hétvégét foglal magá
ba (péntek reggeltől szombat délig). 

A hallgatók számára ingyenes szállást (korlátozott számban), 
étkezési és utazási kOltségtérftést bizlosltunk. 

Aésztve~kénl elsősorban olyan önkéntes segítökre, gyOleke
mti tagokra számíhJnk, akik érdeklődnek az emberi problémák 
iránt, ~bbet kWnnak tudni a szociális munlWól, és mindezen 
ismeretek birtokában hOzzáértő módon szeretnének embertarsa
ikon segfteni. 

(Az elö.életek, a devianciák, a párXapcsolati problémák, a 
hajléktalanság, a munkanélküliség, stb. c[mú témákba nyerhet
nek mélyebb betekintést a résztvevők, szituációs játék kereté· 
ben próbálgathafják a segftő tevékenység törvényszerűségei!.) 

A jelentkezéshez lelkészi a}ánlás szükséges. A jelentkezési 
lapol az érdeklódók a Budapesti Unitárius EgyházkO~ lelké
SZI irodájában vehetik ál. (Budapest, 1055 Nagy Ignác utca 2-4. 
déleJótt 9-2.;g) 

Emlékezziink! 
A holocaust 50. évfordul6ján 

.,Megölle Oket a gyúlölet, Orizze emléküket a szere
leL" Ezl a feliratot olvashauuk április 17oén. a holoca· 
ust 50. évfOrdulóján, a Kozma utcai izraelita temető· 
ben tartOI! gyászistentmtelet során. 

Hatszhezer magyar zsidó testvérünket gy,1smhuk. 
Neves színészek olvasták be a mártirok neveit. Asszo
nyok, férfiak és gyermekek., aljk a gonosz, sátáni ero 
ártatlan áldozatai voltak. 

Kardos Péter zugl6i förnbbi gondolatait idézve. va
lóban csak illor lehet és lesz megbékélés, ha szembe
néz[(lnk önmagunkkal, ha be merjük vallani a múltat, s 
ha a hat6ság nem túri meg az uszítás. a gyúlöletkeltés 
semmilyen formáját sem. 

Ha a felebarát fájdalma mellett megyünk el részvét
knru, akkor önmagunkon ejtünk sebeL Aki fgy imád
kozik: Jegyen meg a Te akaratod" - és közben nem 
kész segfteni azokon. akik éheznek. akik bajba jutot
tak, akiket megaláznak. akik foglyok, az hazug imád
ságot mond. 

A {elebaráf segélykiállásában - Jézus kiált felénk: O 
tesz próbára minket. 

lsten, aki hitUnk szerint ezt a világot teremIetIe és 
fen~tartja, azt akarja. hogy igazság és S7..3badság uraJ· 
kodJék az emberek között. Es ha a felebaráti szeretet 
ellen vétünk, akkor TeremIÖ Atyánkat gyalázzuk meg 
=1. 

..Mert vétkesek közt cinkos, aki néma." 
1994. április l70én a Nagy Ignác utcai templomban 

0rb6knt Szenl-Iványi Dona lelkész szószéki szolgála
tában emlékcutt meg e gyászos napról. 
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Az Egyházi Képviselő 
Tanács ülése 

• 

Ez évi eM rendes Ulését az EKT 1994. március 260án 
tartotta. A megjelentek nagy száma ezúttal is biztosította a 
tLatározatképességet. A testület beszámolót hallgaiolI meg 
az Elnökség I. negyedévi tevékenységéről és azt jóváha. 
gyólag tudomásul vette. Elfogadta a MUE 1993. évi zárszá
madását és 1994-re szóló költségvetését Megvitatta a Ro
mániai Unitárius Egyházzal bővülő és kedvezően aJakul6 
kapcsolatok kérdéseit. majd vegyes ügyeket tárgyalt. 'Tá
mogatta Szász János és Orbókné Szent-Iványi Ilona kérel
mét, hogya kolozsvm Protestáns Teológiai Intézetben dok
tori cúnet szerezzenek. Központi pénzalapból támogatást 
szavazott meg a debreceni templom külső felújításához 
(100.000,- Ft) és a budapesti egyházközség Nagy Ignác ut
cai templomának orgonaépítéséhez. (két milli6 Ft). - Jóvá
hagyta a lelkészi javadalmazások javftását és az egyházi 
központ egyes alkalmazottainak fizetésemelését. 

Az EKT más, fontosabb határozatai a következők: 

- A közelmúlt évek tapasztalataib61 kündulva a föhaIÓ
ság kimondta, hogy Erdélyból teológus-hallgat6t vagy lel
készt magyarországi tanulmányokra. illetve egyházközségi 
vagy püspökségi szolgálatra a MVE nem fogad a RUE elő· 
zetes hozzájárulása nélkül. 

- Az EKT f6S7..3bályként kimondta, hogy Magyarorszá
gon unitárius lelkész az lehet. aki lelkészképesftl5 oklevelét 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán 
szerezte. Kivételesen unitárius papként múködhet hazánk
ban az is. aki lelkészi diplomáját valamely nyugati ország 
felsőoktatási (unitárius) intézményében szerezte meg. felté
ve, hogyabemutatoll oklevelet a MVE ffihalóságai - kellO 
vizsgálat után - elfogadottnakjelentik ki. A külf'öldön szer
zett lelkészi oklevelek honosítására az EKT Nosztriflkáló 
Bizottságot álUl fel a MVE Teológiai Intézete keretében. 

- Az 1993.15szi budapesti unitárius konferencia eredmé
nyessége és tanulságai alapján az EKT úgy foglalt állást. 
hogy hasonló szimpóziumok tartása évenkénti rend
szerességgel hasznos és kívánatos. Felhatalmazta ezért az 
Elnökséget, hogy a legközelebbi ilyen tanácskozást a RUE 
részvételével 1994. október közepe táján szervezze meg. 

Az Egyházi Képviselő Tanács tlIésének közpomi témája 
volt az a püspökhelyettesi összefoglaló, amelyaf. év már
cius 14-i lelkészi értekezlelet. és az 1993. évr61 szóló beér
kezett lelkészi jelentéseket értékelte ki. Ennek kapcsán a 
testület elismerését fejezte ki a lelkészeknek hitoktatási tb
ren eddig kifejlett. jó kezdeti sikereket mutató tevékenj'St
gükért. Ugyanakkor még fokozatosabb erőfeszftésekre hIv
ta fel Oket a valláserkölcsi nevelés és fokozott missziós 
munka érdekében. Ennek segítésére az EKT felkérte az El
nökséget. hogy 

_ vizsgálja felUl az egyházközségek gazdálkodás;!t, a hit
oktatási és a szórványköltségek finanszírozását: 

- vizsgálja meg n lelkészek leterheltségét. szórványkör
letének kiterjedését. és dolgozzan kijavaslatOC az ország te
rületének tsszerii beosztisdra. az unitárius Mvek gyUleke
zeti életbe tönénő intenzívebb bevonására. 

Or. l6rtncz Em6 



Egyházközségeink életéből 
Passi6 a Nagy Ignác utcé.ban 

A nagypt.n1cki IStent '&telet utAn egyház.k07.sé· 
gúnk kómsa Vodady AitOa kántor ve:zet.tsevel -
bosSZÚ szúnet után - ujra előad'a az . UnJtár1us 
Passlót*, AHonvM M úvtsvgyolles kamagyá.
nak es szóUstAfnak m Ovtszl sureplt~ tette tel
Jesst az cl6adásL A llIbb sd? tves passiót. n
WJfiJ Gyula a kDlo:7..svár1 leolOgla zener.anára 
1958-ban dolgozta AL Egy lelket tpiLO és hitet 
eiósítO tlmtnnyeJ lettünk g,aulagabbak. S remél
Jük. euntw ez minden esztendőben igy lt:sz. KlJ.. 
SWnel trte. 

Bögyes Endre utca 

1991. áprtHs ls-an t.a.rt.oltuk tavaszi utolsó 
gyúlekeu1..l eslOnket. Evangél!záctót Németh Gé· 
za. az Erdélyt Gyülekezet. lelktpásdora tartott. 
majd be :;zilt arról az 6rf.ásf munkar61. amit gyű
lekez ..... veg.tz erdélyt testYtrc1nkén. Központ
Jukban. a Rer:nénYSCg Sztgelén évente 2000 ro
mánJaJ bWget fogadnak. akik r.Igy6gyulAsuklg 
otthonra Idnek ebben a k6z0sségben. Bevih a 
. ' tpfbtskD1áról. ahol folyamatos utá.nkipzéssel 
ni)vc:!fk a ha1árafnkan UlI ék') ma:gyarok tudádt 

&: á h. az eVh uekról. akik s:zeretctd és re
ményt kapnak lŐ1Ök. ez?..d muiatv.1n a JézUSi 

Prof. dr. Porlaogá'S Béla a maj magyar iroda
IalD ól tB:rtOtl e1ttarlást. mclybeu OS6Uhasonlitol
ta a .mdsurvállDZás elOuJ megJ elent műveket és 
a klmyvktadást a mManJ htlyzdltl. Magyaror
szágon az írás ugyan 5?.abaddfl vált. de a kiadás 
nc:hrubb helyzetbe k.tT61L Hiányoznak a nagv 
sorslm"d u\ós művek. olyanok., amelyek az 1848-
as ÍOfTadalom utan évttud,.ktg a ha7...aJ Irodalom 
cs{Jcspouya:&. JelerJlC1 tfk. 0rtáSI el6nyktnt emli· 
t.dU:. hogy a Kárpát-medtnciben ts a Nyugaton 
mqilJdmó maJ magyal" frodalom lWaJdJbfvé és 
á:tJárh.alfNá vah.. leh.ettNé téve a CoIyiaJlO5. k6z.
vedm J . wOo: f'1' !I~. Záró m6souIV.ámktnt lD. 
Gergely Pef'df"l egy kalol a5?.t;.gl ntpll-Ut adott 
dt). majd a krn..e1g6 anyák naPJa7a valO tekJnt.et,. 
ld \;Os?.lJntf.Jtt.t, 27. Mr ranyákal l)ob(n H.qJnnJ.: 
,B"'" ada az anyáTól. a1d elcngtrlte flAt~ c . \lUac;... 
vd. 

A ~ an d. mhtl nál dg mo!lt 15 remek 1$ 
bli5'grs .,oIt. C.tJd zeünának /t$ MtJ{J etvlrtuulk 
~fi"-

nitárius műsorok 

,.E-,:y az hten" dm"",1 jtírriuo Y.m, 
pénteken 112 2 ótai kezdettel 

a Knuuth rádióban uni tári ua fJ;1óra. 

Füzeeoarmat 

JanuM másodJk vasárnapj1n t.art.oUuk meg 
svnnad6 kOzgyúltsOnk.eL Az elmúlll:vt eredJ:nt. 
nyek bemufa1á'a utan bcs7.8l6nk új eazt.endei 
elgondol.ása1nkról. tervetnkrOI. M.ivel lejárt az 
egyhá7~ usztv1StIOk ts alkalm.azatt.a.k. ha
rom éves megbiz.ata-a. WlztúJitásra lS SOT kcrúlt. 
A JelenltvOk egyhangúlag VI5&av;\!asrt"'tak az 
eddfg ténykcd6ket. vagy az ld6kOzben beltpóket. 
A lelkész tovabbra IS Balázs i I ászló. aki ebben az 
evbtn Onrleplf pap5~g.a elke?.dhfilek hUw.adfk 
évforduiójtll. Az énekveúT Balázsi I b",.1l.mt la 
éppen ennyi CSHendeje keuh.e el munkáját. A 
harangOZÓ .. templDmgond07.6 ld. Aggott KAroIy
né ts vAllaIta munkája tovAbbvitelM. Az tgyh.áz-
kö7...seg léW..ámához vts7..onyi1.va hal presbiter 
munk.á,la szúkséges. Id . AggOll Károly. ld. Bökfl 
János. dr. Gálffy KálmAn és id. Kovács La.J05 
presbiterek és a ki:l lelkes presbfteTaf8wny. 
Cyá.nl Endrént fs Bartha J~nt munkáJára 
Jst.en ;UdAsát kt1j6k. Az egyházat minden k16ben 
szerető ts lámOgaI.6 gondnak h áza5pár 15 tovabb 
folyta1Ja htvaH "11 Cs1k Perenc atyánkfia . aid 
most leu 70 éves. és neje élet.h 15 áldja meg az 
Ég. hogy egyhazkOzs'gCmket tovabb ludJák !SZ01-
gálnf 

Kbzben _ egy szomorú eO<mhIY b. Id. 
Aggott KáToly úJr~ presbtt.erOnk febru
ár 26-An viSszaadta nemes lelktt TeremtOjtnek 
nagy és nehtz. de lOrelellunel v15eh szenved'" 
után. Mfirctus l-tn temettok el 6s:ztnte rt -va 
meueU. Sokan eljotUk oeytomi a c-alád gyás1' 
ban. 

HúsvétJ elllkész6leltlnk során Nagypénteken 
immár negyc:d5U1" kerQIl SOT a Passió elóadad
ra. Utána 57..eTetet-t.aláJkozót tartot.t.unk tma.ter. 
múnkben. Onntpt I5ttnU5?U:letet tartottunk 
Húsvét első és m hcvtJk napjan Js. Húsvét haT
madik napján Onnepet ZárnJ hMak a harangok. 
S7.ándtkunk az. hogy vts.szahO'J'.Zuk nagy önne
petnk három naptg tartó finnepl_. 

Polyta1Juk a nyá:r1 Idrándulásra való to-
borz-ást. sztp lbntny Ic p ttl'-
v"'egyMz_g!mk<t. - Ny""'-
...,,-"" ._,It~ E aJ_aJ 

~- a 11Ies'-viS uOk el az mJn1 
tend6 JWmAZr.L 
25 OOO WI1n1 J6U. 0.-' . 
zótnk kl»...é tí:Uratkoznak a ml 
k(a5~{jnk 5 OOO fm1nuaJ 
M-ag,y-ctl'Of"&2'ágf 
adOU. la a helyt 
egy'" adományozók 
lIOrola"al~ így ~U 
denlánek. Válluk továbbt 
Jnárull az akctó. 
Ddt( kOldOnk. 

(Jlé6zJoetdc a 

"""''''''' co ~bl>IJ 
UNITÁ'W 'S ID.Er 7 
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LelkéBzértekezlet 

1994. márc. 14-én lelkészi énekez
IeI voll Budapeslcn. a Nagy Ignác UI
cai központban. Az esemény jelentő
ségél növelle, hogy már hosszabb ide
je nem volt ilyen jeUegu összejövetel. 
és minden lelkész jelen vOlL 

Bencze M4rlon egyházm előre 
írásban térte a le lkészekcI. hogy ezen 
az Oltsen a hitoktatásra, a valláserkö l
csi ~velésre koncenlráljanal:. Mind
egyik lelkész felolvasIa. ill. elmondta 
a szolg4lali területén jelentkező ne
~gekel és örömöket. Egyel értet
rek abban. hogy igen nagy szUkség 
lenne a felnőn hitoktatáshoz használ
haló, modem unitárius hiuankOnyvrc. 
Vá1lozatIanul nagy problémái jelcnl32 
óriási s:WrványterUlclcn élő fl3la1ok 
bekapcsolása az egyházi életbe. 
ugyanakkor hála a képzeli világi hit
okIalóbmk.. akik a lelkészek mellel! 
igen jelentős munkálói a valL1sertöl
csi nevelésnek. 

Az Erdll)'; G)'iUeke:et Németh Gé
za lelkipásztor vezetésével március 
220én ünnepélyes megemlékezési tar
lOU az 19S6-<ts magyarors:uigi fOlT3-
dalom uláni romániai meglorlás áldo
zatainak tiszteletére. Posztumusz ki
Ilintetésben részesült néhai Kelemen 
Imre unitárius lelkész. A kitüntetést 
unOkája. kolozsvári unitárius teológus 
vette ál. Egyházunk nevében Bencze 
Márton püspökhclyeucs vett részt az 
ünnepségen, és köszöntÖlte a kitünte
tetteket. 

• 
Göncz Árpád, a Magyar Köztár

saság elnöke az El4rópoi Kulturólis 
Hónap és a Bu(}aprsti Tcn'Qs:i Frs:ti
"ól alkalmából március 31·én kitünte
lésekel adott ál A Magyar Kti:lár. 
sorogi lrdemrend Kö:tpkrres:ljét 
adománYOZta ifj. Bart6k Béla f6-
gondnoknak:. Ezúton is gratulálunk 
szeretett f6gondnol..'1Inknak a magas 
kitüntetéshel.. és lsten áldását kérjük 
lovábbi élett!:re. 

• 
~ ~tr~S:ltny-Zsidó Tórsasóg \'al

lásJ081 szlmpóziont rendezell a Nem. 
:elk.lJti Csa/ótUv alkalmából az Orrod
gos Csalddszövelstggef közös szerve
zésben. Az ápri lis 13. ülés témája: ..A 
ve..gyesMzamg mai vallásjogi helyze
te volt. Dr. Jakab Jenö lelkész jogta-

8 UNITÁRIUS é l ET 

nácsos tartott előadást az unitárius 
egyházi jog álláspont járól a fent emlí· 
tell témában. 

• 
A Mu.s:aki Egyrltm Filoz6fioi tan· 

székén a pedagógus továbbképzés ke
retén belUl az unitárius egyház törté
neiéről Es jelenéről tartott előadást áp
ril is l6-án Ol"bókné Sunl.hAnyi 
Ilona lelkésznő. A tavalyi nagysikeru 
előadássorozat fOlyIatása volt a jelen
legi. 

• 
Veresegyházá1l a .. Váci Mihály" 

Múvrlódtsi Há=ba1l Szinte Gábor 
festőmúvész kiállftás-1nak: megnyitójá
ra került sor április IS-én. A tárlatot 
dl". Mikl6ssyné Vári Judil tanárnő 
nyitotta meg, kÖUemiiködöU a veres
egyházi "Cantemus" kórus. Sok szere
tettel gratulálunk mindkét unitárius hí
vÜfiknek ez alkalomból. 

Konfirmáció 
1994. május 22·én, Pünkösd 

ünnepén, vasárnap de. 11 órai kez
dettel a Bp. Nagy I. u. 2-4 .. vala
mini a pe.slszentlÓrinci (Havanna 
telepi) templomainkban eddigi ha· 
gyományainknak megfelelően is
mét sor kerül a konfumációra. A 
konfirmáció az unitárius hitben 
való megerősödés kinyílvánítása, 
amely által a 14 illetve IS éves 
gyermekeink az egyház önálló 
tagjaivá váJnak és lsten elÓlt fele
lósséget vállalnak: minden csele
kedetükén . hithúségükért. E meg
hatóan szép ünnepségre szeretettel 
hfvjuk és várjuk kedves hfveinket. 
hogy együll oSZlozzunk a gyer
mek. család és az egyházközség 
örömében. 

ESKETÉSEK 

Polgári házasságkötés után a temp
lomban megjelentek és egyházi áldás
ban részesültek. 

márc. IS-én 
Ambrus Zoltán 

és Kozalik Márla 
~r. l6-án 

Csizmazla Jen.IJ 
és Veczel Mónika 

lsten áldása legyen :lZ ifjú párok 
~Ietén. 

KovAcs J6zaefn6 
sz. Szőke MArta 

826ves 

Boros Jenő 
736vea 

KovAcs Endrén6 
sz. Rabockai Rozfilla 

84 éves 

lsten adjon csendes pihenést el
távozott testvéreinknek az anya

ölében. lelküknek örök üdvös. 
a. hátr:lmaradott gyászolók-

Felhívás 
A Magyarországi Unitárius 

Egyház dunafüredi nyaral6ja 
májust6l üdülőket fogad. Ér· 
deklődni lehet: Aradi Ferenc
nénéL TeL: 113-2867 (hétköz
nap reggel 8--10 6ra között). 
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