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Path mos vagy Tharsos? 
IJánQS J el . 21. ,.ész 1,4,5: 

"EWUí.ll lfttéh új, egel és új {öldet; mert az első ég és első fdld elmúlt uala; 
- Bs l sten eltöröl minden könnyel az ő szemeiltről, 
és (L halál flern lesz többé, mert az elsők elmultak. 

- És mondá az, alli a királyi 8zéhen ül uala: imé múulen.t újjá leszek", 
Pá l 7'im .: /I. lev. 4. r éHZ 7.: 

,,Ama Itemes harcot megharcoltam, futá somat eluégeztem, a hitel meglartotlam." I 

A történelmi előfe lté t el szóról szóra ugyanaz mindkét bibliai helynél, 
az elvégzern:lö feladat szintén ... Mégis mennyire más a felfogása. hite, 
élmenY"ilága és általában egész magatartása a két idézet meg/ogalma
z6jának. 

A nazareli Jézust követő évszázad forrong6, sokszor tragikus, sok· 
szor bizialó /üktelése, álalakuló társadalommal és szellemi dienel, nagy 
művekel alkoló írói és művészi korszakokkal, liIozófiával. FeigyorsulI 
lechmkaJ fejlődés és civilizáció, egy világbirodalommá nőtt itál iai város· 
ka, Róma hódaó légióival, zsaroló helylartókkat és kirabaH provinciákkal. 
mérhetellen gazdagsággaJ és kiálló nyomorral. EzerarcU és ezerszínű 
vallási panoráma, hivatalos császárkullusszal, misztérium vallásokkal, 
kelet és nyugal Rómára zúdlloll Isten·pantheonjával. Ez voll a lörténeli 
héuér mindkél idézeihez, de ugyanez volt történeti eJőle llélele a korszak 
vallásosságának IS; Megnyugtató, alkotó életre ösztönző vallásos hllhoz 
vezetni a korszak riadl , lelkileg lelkavart emberét. 

.Pál apostol, a tharsosi igehi rdető is, a Jelenések Könyvének írója is, 
aki Pathmos szigetén csendes szemlélödésben tökölle élete napjait, Jé. 
zus tan~ásaiban taláka meg az új étet vallási szinlézisét. Mégis mennyi. 
re kúlönbözik a IharSosi és a pathmoSI ÚI, amelyen keresziül Jézus esz. 
méinek diadalál megvalósulni reméllék. 

János, a Jelenések Könyvének {rója - kéllragédia, Jézus keresztha
lála, majd negyven évvel később a feldúl! szent város, Jeruzsálem üsz
kös romjainak emlékképeivel - visszavonul Pathmos SZigetére álmodO/, 
Álmodik a megfeszíteU Jézus Kflsztus diadalmas visszaléréséről. Isten 
elpusztftoU városának diadalmas megújulásáról. Az álmok halására pró. 
létá l~1 kezd a nagyszefÜ pillanatról, amikor megharsannak a kürtök, 
megjelennek az égi seregek, elŰZik a gonoszt és a mennyei Jeruzsálem 
megtisztulva, telékesítve leszáll a földre, ElkOvetkezik az örök béke biro, 
dalma. A barány a larkassal él a boldog mezökön, nem lesz szomorú. 
ság, nem lesz jaikiáltás, csak boldog élet az üdvözül!ek számára. Az 
embell lél e ~ mftoszleremtö ~erólényével vonja be, szlnezi ki lsten gyó. 
zehnének 'pIllanatát és elvárja , sót követeli, hogy szóljon bele az isteni 
akarat a világegyetem menetébe, teremisen új eget és új löldet a kívá. 
lasztollek érdekében .. 

ElRélhetJuk·e álmáért?! EtftélhetjOk·e a történelmi korok sok szeren. 
cséllenjét, akik álomképekért életOket áldozták? Szenvedő emberek vol. 
tak és menekultek oda, aho! vigasztalást nyertek, az álmok világábal A 
Slent álmodozás könnyebbé lelle életüket. 

Követhetjuk·e álmaikat? Lehet·e több számunkra ez a Világ , mint az 
emben !antázla mftosztteremtö szép álomképe?! Nem. Sohasem. 

A pathmOSI ul mellell ugyanis tharsosl ls van, a Jelenések Könyve 
mailen Pál apostol teveleit IS megtaláljuk. Pál éppen olyan tiszteletre 
métló szent fanauZffiUssaJ hiU Jézus tanMsalnak gyözelmében, mint Já. 
nos Szám a I' tölVény lsten keresése, a szenvedő ember nyugtatása, 
de nem vonut el átmodozOl fényes angyali seregekröl, hanem vándorbo. 
tot ragad, ~hndu' lall.lfól fa lura, városról városra, hirdeti a názáre ti mes. 
ter tenfrásan, sót ezt a tan~ást hirdetni legtóbb hr..Oi kOtelességnek tart. 

ja. Egyik helyről éjszaka, kosárban bú~atva menekftlk hívei, máSik he. 
Iyen a kenyérléttés gyújt lángra ellene egy egész várost. Börtönbe akar. 
ják zárni, le~gerbe akarják dobni. legföbb törvényszék elé áHítják, de 
nem tartóztatja fel semmi, és lábának ütemes dobogása mögött diadal 
születik, Ezekben az ütemes tépésekben több a realitás, mint az angyali 
harsonákban, 

Ennek az Istennek szentelt aktiv életnek , ennek a küzdelmet és re· 
ményl soha fel nem adó emberségnek tiszta és szép epirógusa a Timo
theuszhoz irt level mondata: ,.Ama nemes harcot megharcol tam , futáso
mat elvégeztem, a hitet megtartolIam", 

Tízenkilencszer pergelt le a századok homokórája azóta, hogy Pál 
apostol is, János is megvivták lelki harcukat. Bár soha nem hangzott el 
égi harsona, nem jelentek meg fényes angyali seregek, az úJ ég és új 
föld Igérete mégis megvafósull. Az álmokat álmodó hivők akkor még 
nem erzékelhették de Pál apostol láradozásai nyomán a tharsosi úton 
megszületett a kereszténység, és erényeivel és hibáival együlI hatalmas 
tömegeket mozgatolI meg, visszaadva nékik lelki nyugalmukat és bé· 
kességOket. 

A történet nekünk is szór, ma éló magyarországi unitáriusoknakl És 
éppen június 4·én szól, népűnk tragikus évfordulÓján, 

Volt·e viharosabb évszázad egy nép életében, mint a huszadik, a mi· 
énkben?! Kezdetekor millénniumi lázban ábrándozIunk húszmimós ma· 
gyar birodalomról. Álmodtunk mérhetetlen erejü lejJódésrrn, boldog 
aranykornak beköszönléséróL A valóság azonban keserű cáfolal1al felelt 
álmainkra, Kél világháború borzalmai, a háborúkat követő telelötlen, 
bosszú-sugallta békekötések felkavarták egész Európál, söt a v ~ágot is. 
Gazdasági átalakulások, emberi sorsok kal való kfsérletezések tették, 
hogy devalvalódoll az ember elkOlcsi rendjének világa. Menekültek 
hagylák el öseik földjét, lelkükben őrizven az elhagyott haza áldoll ké· 
pet, és nem mindig találtak rokonszenves fogadtatásra, Az élet külsö lel· 
tétetei egyre féletmetesebben hasonlaanak Pál és János korához. A 
benne élO emberek Viszont éppen úgy keresik a megnyugtató, reményt 
adó és alkotó életre ösztönzö vallásos hitet, ahogy Jézus kortársai tet· 
ték, 

Problémánk megoldási kísérlete ma is kellŐS. Pathmosi, vagy Thar· 
sosi. lehet ábrándozni arról, hogy valami csoda lolylán a Világ újra 
visszaáll régi rendjéhez, és addig őrizni kell az ösi örökséget. Sajátos 
dogmatikát kelJ teremteni, amely szerint csak az a hlteles, az az igazi 
unitárius, ami az ősi földhöz kapcsolódik, Ez a Jelenések könyvének áb· 
rándvllága, Van azonban másik út IS, Pál apostolé, MegkereSni vala· 
mennyi uO/tárius !estvérunket, akik Magyarországra keruitek, megismer· 
nl gondjaikat és problémáikat, ez az első felada!. Megkeresni a mal Ma· 
gyarország területének unitárius múlIJát és ludatosltani flatal)alnkban, 
hogy van unitárius magyar trad~ió Erdélyen kr..ü! is Ez a másodIk lel· 
adat. A harmadik pedig: Megkeresni hitünkben az élö és éltetO elemeket 
és beblzonyllani azt, hogy éló, JéZUSI keleszIény hitet vallunk, Ez a páli 
úll 

Szász János 



Az erdélyen kívüli unitarizmus története, 
a XVI. és XVII. században 

A Budai Disputa 
"De most a dolgot kevés szóval főltárom: Barany~ 

alsó reszében, ahová minket az lsten szent szolga· 
latra rendelt menekült es szamúzött; Szervet, Bland
rata Dávid Ferenc és a pokol által felbujtatott 8mb,,:
rek. ' akik tagadják lsten igaz fiát és azt, hogy terme
szeltóI fogva lsten nem más, mint Jehova'.!1 Szent 
BibliaI pedig hamisnak és szemétnek mondjak - ha~
lani is szárnyú. Ezek közül is kiem~/ked~ek: egr bI
zonyos Alvinczi György ~s Tolnai L~ka~s, akl~ke{ 
szemben mi hivatalbóJ fel/eptunk paptarsamkkal es a 
szomszédos egyházak kegyes pá5ztor~ival és mint 
hamis hazugok felett gyözedeJme~ked~unk. Ez I.~ten 
kegyelméből sikerült és a n;aglsz.tratu.s .kar?Java~ 
megbüntettettek. Lukácsot Pecs va.rosab~1 ~Ivenm 
nem tudtuk, de Alvinczi felakasztassal atkufdetett 
" vezéréhez". Fájlalta ezt az ördög, ezért nem akart a 
legnagyobb zavarkeltés nélkül elmenni a dolog me/
lett. Rávette eszközeit, marosi Trombitás Jánost és 
szónokát Csapó Györgyöt, akik gyalázkodássa/ és 
bőséges adományokkal elérték, hogya Nagy Vezér 
elé cilállak minkel azzal az ürüggyel, hogy ezekkel 
egy vitánk rendeztessék, de a vitára a b r(J ügyet 
sem vetett, mert ez csak ürügy volt, amivel a már 
Trombitás Jánossal elhatározott döntést lemészarfa
sunkról: az enyémról tudniillik, Kálmancsehi Péteré
ről és Sokliosi Miklóséról (Siklósi Miklós), véghezvi
gyék. Ott áfltunk testvérekként, miközben az lsten és 
az angyalok néztek fe ránk, és az emberek nagy so
kadalma, törökök, keresztények, olaszok, görögök és 
zsidók előtt hitünkről tanúságot tettünk: mi kétségkí
vül tiszteljük Istenf, lsten egyszülött fia nak magyará
zata szerint; és hogya fiú egylényegű az Atyával; és 
hogy az örök lsten Jehova. Erre ők is elmondták fej
tegetéseiket: előszőr is a Szent Bib/iát hamisnak 
nyilvánították. Ezen felül tagadták, hogy az lsten fia, 
Krisztus és Atyával egyenlő és hogya teremtésben 
részt vett, sőt a prófétáknál és apostoloknál is alább
valónak nyilvánították. A bírónak tetszett ezek hitval
lása, amely nagyjából hasonlt1 a török valláshoz. Én 
két rabszolga társammal Kálmáncsehi Péterrel és 
Sokfiosi Miklóssal, akikkel Alvinczi legyőzésében 
együttmúködtünk, halálra /1éltettünk és börtönbe vet
tettünk. és bizony csak a pesti és budai bírák, igen 
tiszteletreméltó és kegyes férfiak legnagyobb köz
benjárására és igyekezetére leltünk szabadonbo
csájtva méghozzá súlyos árért." 

Ez az idézet, amely Veresmarti Illés segélykérö le
veléből való, megőrizte a "Budai disputa" eseményeit 
és tájékoztat annak keletkezéséről és hátteréröL A 
Baranyában felbukkanó unitárius misszió ugyanis 
szép eredményeket ért el. Több helyen tartottak 
eredményes hitvitákat, több község a me gye székvá
rosával , Péccsel együtt unitáriussá lett, és a szép 
eredményeket felmutató misszió felkeltette Illés püs
pök féltékenységét. Az érvekkel nem tudott győzni, 
ezért az erőszak eszközéhez folyamodott. Ahol erő-

2 UNITARIUS ÉLET 

sebbnek érezte magát, rátámadt az unitárius lelkész
re és a nála tartózkodó lelkésztársára, Alvinczi 
Györgyre és Tolnai Lukács Ambusra, eretneknek , 
nyilvánította őket. Atadta a helyi polgári hatóságnak 
Alvinczit, akik felakasztották. Tolnai Lukács Ambrus
nak sikerült Pécsre menekülnie. Ekkor kapcsolódott 
be Trombitás János, aki felhasználta a budai pasá
hoz fűződö jó viszonyát , felsőbb szinten vétette elö 
az ügyet. 

Veresmarti Illés elfogult elöadása ellenére is reális
nak hat a történet elbeszélése, csak azt a korlátoltan 
bigott fanatizmust nem értjük, amely az üldözőket el
töltötte. Amiket Alvinczi hirdetett, egyáltalán nem vol
tak ismeretlenek. Semmivel sem haladták meg a ko
rabeli unitárius teológiai irodalomnak és Dávid Fe
renc hittételeinek radikalizmusát. A kálvinista reakció 
mégis sokszoros volt. A szerencsétlen áldozatot sá
tán emberének fellüntetni , még akkor sem lett volna 
tisztességes, ha nem ök lettek volna a halálos itélet 
értelmi szerzői. Kígyót, békát, sátáni szolgaságot ki
áltottak Trombitásékra, amiért igazságot követeltek a 
szerencsétlen mártir szellemének. 

Az kétségtelen, hogya nagyharsányi eset rendki
vüli hatást ért el és talán a baranyai unitarizmus 
megerösödése és megszervezödése a tragédia után 
vált teljessé, 

A Budai Disputa sok szempontból más volt, mint a 
többi ismert hitvita. A tét itt nem egy település meg
nyerése volt, hanem az unitarizmus legalizálása a 
Duna mentén. Magában, Budán nem is tudunk unitá
rius gyülekezet alakulá.sáról, viszont híre elment sok
felé, még küiföldre is. Igy legutóbb 1986-ban a drez
dai levéltárból hozott haza egyik levéltáros-kutató 
egy követségi jelentést a hitvitáról. Lényegében ez a 
forrás sem hoz új adatot a vita lefolyásáról, mégis 
értékes. Megerősíti ugyanis Veresmarti Illés adatait, 
meghatározza a pontos dátumot (1 ~75 . f~bruár ~~. 
Adataival bizonyítja, hogy az akkOri budai pasa Jol 
ismerte a vitatkozók hittanát, és közli a pasa ítéleté
nek szövegét is, ami érdekes adat a török toleranciá
ról és vallás politikáról. 

Talán még az lehelne kér?é~ünk, h~.gy hely~leg hol 
történt ez a vitatkozás. Az Idezett szoveg nyilvános 
helyröl, piacról beszél, nagyszámú hallgatóságra hi
vatkozik. Valahol a Szent György téren lehetett tehát 
a disputa, annál is inkább, mert itt állott a pasa p~lo
tája és a közelben volt a vallá~i ügyekb~n legföbb 
hatalomnak a fömuftinak is lakasa. Ugy velem, nem 
járunk mes~ze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy 
valahol a Vársz ín ház környékén történhetett a nagy 
esemény. 

(FolyIaljuk) 

Szász János 



A modem üzleti kommunikációs tudo
mány egyik kedvelt terminusa a vis~za
csatolás. Azt jelenti, hogy kapcsolataink
ban kommunikációs partnerünknek visz-, . ., 
szajeJezzük, tudatjuk vele beszelgete
sünk, együttműködésünk esetleges ered
ményeit. Abból kiindulva, hogya legjobb 
a pozitiv eredményeket visszajelezni, 
akár azt a következtetést is levonhatjuk, 
hogya másik fél sikerélmény lehetőségét 
nem sikkaszt juk el. 

Mindannyian emberek vagyunk, mind
annyian ezen a földön élünk és .mind
annyian tudjuk, mennyire fontos a sIkerél
mény. Ettőllogjuk tudni , hogy munkánk· 
nak eredménye van, hogy fontosak va
gyunk, mert valóban tettünk valamit, hogy 
egyáltalán érdemes élnünk. 

Egy magánjellegű beszélgetés ind~ot
ta meg bennem a minap ezt gondolatsort. 
Mi tagadás, azok után, hogy magam fo
galmaztam meg a fenti dolgokat, bizony 
kissé megdöbbentem. Hiszen néhány év
vel ezelőtt senkit sem dicsértem meg szf
vesen. Háta mögön még csak igen, de 
szemébe könnyebb volt megmondanom 
azt, hogy mit hibázolI, mint azt, hogy mit 
ten jól. Gondolom, a gyerekekkel való 
loglalkozás ébresztene lel bennem azt a 
fajta szeretetet, amely dicsérni is tud , 
nem csak biráini. Öket valahogy nem le
het becsapni: úgyis megérzik, ha örömet 
okoznak tellükkel, eredményükkel; ha ezt 
nem jelzik nekik vissza, furcsa módon 
szégyenérzetük támad. Számomra telje
sen megmagyarázhatatlan ez a reakció, 
de szinte állalánosnak mondanám. Ha ez 
sokszor ismétlődik, le fognak szokni a po
zitiv tellekröl; ám ha mi lelszabadultan 
örülünk az Ö eredményeiknek, bármilyen 
téren is, ezzel őket is lelszabad~juk, söt, 
újabb indrnatást fognak éreznI. Megnyug
tató számukra, hogy mások tudomásul 
vellék, söt értékelték, amit ők tenek. 

Akár beismerjük, akár nem, minden 
felnM valamilyen módon és bizonyos 
mértékig gyerek marad. Nem hasonlít-e 
legtöbb esetben beosztott -főnök viszony 
a diák-tanár viszonyhoz? És akkor egy 
merész lépésseltovább megyek: hogyan 
viszonyul a hivő a lelkészhez? 

Csakhogy van ill ám egy bökkenÖ. 
A tanár - ha hiteles tud lenni (minden

kinek hitelesnek kellene lennie a maga 
területén, csak a tanárnál ez valahogy 
szembelünöbb), naponta megkapja a visz
szacsatolást növendékeitől. Abban, hogy 
ök aktivak, érdeklődnek , csillog a szemük 
és még idOnként tanulnak is, benne van a 
jelzés a tanár felé: jól (vagy rosszut - ha 

-VISSZACSATOLAS 
ennek ellenkezője történik) csinálod, amit 
csinálsz. 

Annak számára, aki a földet műveli, 
kézzelfogható az eredmény: szépek a vi
rágai, terem a gyümölcsfa, zöldség, ga
bona (ha csak nem túlzottan mostoha az 
idö). 

Az utcaseprő, ha tíz méteren leseperte 
a járdát és visszanéz, biztos, hogy meg 
lehet elégedve a mögötte lévö és az 
előtte lévő járdaszakasz különbségével. A 
gyári munkás megszámolhatja, hány al
katrészt gyártott, hány csavarnak a me
netét tisztilotta meg, hány doboz tejre 
ütötte rá a napi dátumot. .. 

A vegyész is elégedell lehet, ha az, 
aminek forrnia kell, forrani kezd és nem 
robban. 

De mi történik a visszacsatolással a 
lelkész fele? 

Elmegyünk a templomba. Miért is me
gyünk? 

Mert ünneplöbe öllöztettük a lelkünket 
és valamit várunk: új érzéseket, új gondo
latokat. Amelyeket kitől akarunk kapni? A 
lelkésztöl. 

Vagy azért megyünk templomba, mert 
ünneplöbe öltöztünk és eleget akarunk 
tenni hitünk szokásainak. Ezért aztán el
várjuk a lelkésztől, hogy nagyon ,szépen 
beszéljen', nehogy unatkozzunk. (Ha 
ezen valaki nagyon felháborodik, akkor 
lehet, nem artana kics;t ~szóba állnia" ón
magavaf ezen a témán: kizarólag csak 
önmagaval: senk; másnak nem tartozik 
beszamolni vagy beismerni, önmaganak 
viszanI anmil inkább). 

Vagy azért megyünk be a templomba, 
mert magányosak vagyunk, vagy szomo
rúak, és a lelkész szavától várunk vigasz
talást. 

Vigasztalást várunk töle akkor is, ami
kor szeretteinket temeti, mint ahogyan 
blztatást akkor, amikor két ember életél 
köti össze vagy gyermekeinket kereszteli, 

És a lelkész szolgál: mindenkinek és 
mindenkor. 

Közben csak azt érzékeljük, nem is tu
datosan, hogy mi mit kapunk. Eszünkbe 
sem jut, hogya lelkésznek is lehetnek 
gondjai - Uram bocsá', lehet, hogy még 
lelke is van! 

Elvárjuk tőle, hogy kereszteléskor min
denkire mosolyogjon, minél optimistáb
ban láltassa a Jövöt, de lehet, hogy ő per
cekkel azelőtt veszftett el valakit, akit na
gyon szeretett. Mindegy, mi történt, fel
adatának eleget kell tennie, hiszen Ő ner
re szegődötr. 

A lelkésznek kulyakötelessége, hogy 
mindenkihez legyen egy jó szava, hogy 
mindenkit megvigaszlaljon és egyáltalán, 
amikor kinyitja a száját, csupa - mindenki 
számára - jó és okos dolgokat mondjon. 

De bármennyire is elhivatott, a lelkész 
is csak ember. Lehet, hogy ez sokak szá
mára egészen furcsa szemszög, a való
ság mégiscsak az, hogy ö sem több vagy 
kevesebb egy gyarló embernél. Neki is 
lehetnek örömei és bánatai, vívódásai és 
meg-nem-értettség érzetet Neki is szük
sége tenne tudni, jó-e, amit és ahogyan 
tesz? 

Odamentünk-e valaha a lelkészhez, 
aki tényleg vigaszt vagy új ölletet adon, 
hogy ezt közöljük vete? Aki tényleg szi
vünkhöz szóll, vagy elgondolkodtatolt? 
(Ha nálunk soha, egyetlen lelkész sem 
ért el ilyesmit, lehet, hogy nem ártana 
ezen a témán is .elcsevegni· önmagunk
kal.) Ha nem is spontán, de két-három 
nappal késöbb? Aztán mi vagyunk azok, 
akik egyszer csak megállapitjuk, hogy 
kedvenc lelkészünk sem a régi már; rutin
szerűvé vált már számára is a hivatás: hi
ába, öregszik szegény. És akkor sem jut 
eszünkbe, hogy lehet. egy ici-picit talán 
rajtunk is múlott volna. Lehet, hogya mi 
visszajelzéseinkből számára is támadtak 
volna friss ötletek. De ha az nem is, bizo
nyosság mindenképpen. Bizonyosságat 
szerzett volna, elsősorban arról, hogy 
amit szól, az meg is hallgattatik. Hiszen 
Ö, akarva akaratlan, minden alkalo~mal 
önmagából ad. Elolvassa, megráQ/a a 
textust : megsétáltatja agytekervényeiben, 
lelke mélységeiben és csak azután osztja 
azt meg hallgatóival. Imáját, - ha ne,!, 
igaz, márpedig, ha nem lelke legmélyébol 
jőn, akkor nem az, - úgysem hiszi el sen
ki. 

És néha azért jó volna tudni, elhilték
e? Érzik-e úgy a Testvérek, hogy az Atyá
hoz szóló imája az ő lelkükből is fakad? 
Hiszen elsősorban értük szól. 

U.1. Senki sem fehér vagy fekete, jó 
vagy rossz. Lehet, kicsit sarMottra sike
redett a fenti gondolatmenet, Lehet, nem 
csak azoknak kellene elgondotkodniuk 
rajta akikre a zárÓjelben jelzeIt passzu
sok lecsapnak. Lehet, nem csak azokról 
szól, akik a padokban űlnek a templom
ban hanem azokról is, akik fölmennek a , 
szószékre. Lehet, hogy még nekem ma
gamnak is akad gondolkodnivalóm? Csak 
ülők a padban és gondolkodom? Vagy 
csak ülők?1 

Bo'ják Rozália 
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Az erdélyi unitárius leánynevelés története 
v. rész 

Szemé/yes em/ékeill/ 

1945 uu1n sok mindcn rnegvnlto~ 
1.011 al. intézetben. Konyh;1 létesült. 
ulmi Annuska néni fŐI-öU SI-ll k;ks 
Gergelyné seg(tségév~1. A l1 övendé
kck is l1lunk;íbn tí lltak fl kon y h~l1 , h~~ 
lókban, tal1ulótcrmckbcll. Takflrftás, 
terrtés. fahord,ls n mi dolgunk volt. 
Még kenycret is dngas/.!ott unk . Bara~ 
bás Béláné, Eo..sike néni fontosnak 
tartotta, hogy jó háziasswnyokat ne~ 
veljen be lő lünk . Négy gyermeke nlel ~ 
leli minket is szerctettel ncve lt. Vc 
lü nk egyidós leányai VOlhlk és kél ria. 
Gondoskodot t testi-le lki épüléslink~ 
ról. Megbízot! bennünk. Nagy lányok 
voltunk már. Il vns;írnapi kimcn őt 
gyakran fi lik társlls;tgában töltöttük . 
Ha tudolI r6la, ha bcmutalluk ncki II 

fiút. elcngedctt, miután beszélt ve le. 
SI-égyclltüllk vo lna 
visszaélni II bizalmával. 
Különös kilul.gás 1919 
6ta soha nern fordult elő. 
Mindig tudtuk. mivel 
turt07.unk saját 11lagunk~ 
nak és második ottho
nUllknak. Akkor al- ifjú
ság tisztel te egynuisl. 

AI- 1945-46-os tanév
ben sokat nőtt a lé tszám . 
• 

Ujabb nagy tetmet bp-
tunk , mivel ;lZ eddig iek 
kevés nck bi zonyul tak. 
Már ncm fértünk cl négy 
aS7.wlnál étkczéskor. így 
a nagy teremben terilcl~ 

tünk . A Leányouhon 
rendjén nem "(thoztatott 
a rendszerváltás. Minden 
vnsárnap mentünk a 
templomba. V.\sárnapi iskola tovább~ 
ra is működött. Errő l jut cs/,embc Ko~ 
ronki Margit története. l "iírsai val " a~ 
sámapi iskola helycIt megnézték u 
.. Dul ol a szí,," címú fi lmet. Erzsike 
néni megtudla, és három hétig nem 
kap\al.. kimenŐt. nem dalolt nckik II 

szív. 

Na, dc fo lytassuk Ilcvcléslink kr6-
nik.\ját. Amint már mondtam, n Le~ 
ányonhon s7..abályzuta érvényesül t 
1945 után is. A hagyo mány maradt. 
Elöadásokra jártunk UI unitárius tco
l giár;\ Je les tcológ mi profc1:>s/orok 
uktauak , cn'hílcllck a hitben . Or. Ki~s 
Elcl.., tlr. Kovács Lajo~. dr. Simén Oá
I11d é~ mások adtak el ő . Lelkigya"'or. 
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latokat is tartonunk. ahol l1l:tm.:sak 
vn ll ,ísi vonatkozású kérdJsekcl tchet · 
tUnk fel. Pél<hílll emlékszem, egy ik 
társam azinínt érdek lődött. hogy ki 
találta J"cl a szemli vegcl. 

A Miklll:1s· linnepséget megtanOI
tuk. aj;índékol is kaptunk. Mcgst.::\po
rodIak 1945 után :\ diákbálok. Nem
csak UI- Unit:írius Kollégium b.íljaira 
jártunk, hanem m;ís középiskolás 
tál1crnlllat.~:igokra is. ahol tanárok. 
felügyelők is jelen vo ltak . és nagyon 
jól érczték magukat velü nk. Diák és 
tan.í r kezdell kÖi'.e lebh kerü lni egy
m!ísh07 , nagyon helyesen. 

AI.. inté l..ct hcn tilOst sem maradt CI 
il sZOlllbat csti tánc. Mindig volt I..on ~ 

gOd"'l i tudó Ic:íny. Nekcm Icggyak~ 
rabban Dézs i Il onka volt n. pnrtncrclll, 
a későbbi magyar szakos ta nárn6. 

A k olozsmonos to l"i te mplo m 

Jancsi eláhnusodoll és bcesett II pa
tak ha ." 

A Idnykák közli! töbhen is ismcr
ték a verset, S csoch'ilkoztak a bcfcje
I.ésen, dc nem vo h kivel ti sztázni, 
mert a mesemondó már aludL 

Sl..in tén Gál Zsófi emlékszik a .. Ta
na órájára". Mi is volt ez'! Amint múr 
mondtam, nckünk nem volt szabad 
kinézni az ablakon. Mégis ki kukucs
k:íltunk. s ha vabkinck az idc<"ílja j ÖII 

a jlírdán. rögtön felki:íltotlUnk: .,Hán y 
ónl van a Ta na óráján'!", s mutattunk 
az é rdekcltre. aki szaladt is. hogy 
Illcgpi llantsa a szi mplít iáját. Perszc 
ilyc nkor egy növendék órséghen {illt. 
nehogy lelcpleaenck . !-Ilít il yen ,ír
tatlan csín ytevéseink voltak . Kedves . 
szép diákkori emlékek! 

1948~bn.n II Leányott~ 
hon működése meg
szűn t , mert államosftot
ták az egyházi intézmé
nyeket is. A mi épü1 c~ 

tünkbe beköltözött al. 
Egésl.ségügyi Iskola. 

J-l illGlIórák 
Unit;írius nevelés 

(A ,·onyo.<;sy György) 

fo lyt a hittanór:íkoll . Ne~ 

künk Erdő János ti szte· 
letcs úr, llJa püspök, vo lt 
a hittan tanárunk. Sz,~ ~ 

munkra e lsősorba n pél
damutató neve l ő marad, 
bjr tudjuk . hogy minden 
fe ladatát sdvve l ~lé l ek ~ 

kel végzi. A hittanóJ"ákilt 
iskohíkban és al- cgy házi 

Sajnos korán elköltözött az é lők sod~ 
ból. 

1946-ban Erzsike néni megbízott II 

kicsik fe lügyeletével. mivel lanit6-
képzós vo ltam . El. aLt jelentette. hogy 
il másod ik cmeleten aludtnm a ki csi k 
hálójában. vellik. Ellenőriznem kc llett 
ri mosakod,ist. a háló tiSl..tán larlásá t, 
és pcrsze II fegyelme!. Mindcn este 
villnnyolt.is után. ha jól viselkedtek. 
mesét mondtam. 

Zil abiné Gál Zsólia fe lhivta a fi
gyelmcmet egy derű s estére. Rag:lsz
kodik. hogy ki ne nmradjoll a krón i ~ 
kából. Tehát egy alkalommal II J:.ínos 
vitél I kel..dtc rn nekik mcsélni. dc lígy 
láts.dk. nagyon f:ir"dt lehcttcm, mert 
így fcje~(el11 be II tört énclel: .. S akkor 

irodában tl\l101llt nagyon 
pon tosa n. Soha ncm késett. dc mi 
sem engcdhettük IIlcg magunknak. 
Gmlékszem, egy alkalommal tmgyon 
meg \'olt húl ve. Mi , Szcntgyörgyi Ili 
kével kértük. hogy mcnjen hazIl. be
pótoljuk a leckét máskor. 

_ Els6 a kötclesség - mondta . és az 
órát Illeg tartottuk . A I- egyh:í/.i énckck 
tanulás.íl is szigorúan vclIC. Mindcn 
SLtlkuszt meg kelle!! tanulnunk. Sok 
éven lí! aztán vallás6ra, templomba 
j;írás alig volt. Lelkészek, é n ekvel-é~ 
rck V:ln mit p6toljannk :l kény~ 
~i'crűségből el lllula~I..IOU éVIw.:dek 
lIl1.1tt . 

Vasdrnapl iskol:íba Jánll nagyoll 
s.t.:cremillk . meri mindig kitalált 1:>/á~ 



11lunkra vnlumi érdekes fogJn lko/.:'isL 
Példtiu l mindenki bpou egy lapot, 
amire bánnilyen kérdést leirhatotL 
Ncmcsak va ll ási vonntkozósúakat. 
Bármi érdeke lt . akár véleményt nyil
vánítoHunk. mindenre válaszolt. Ha 
kélclyeink voltak, aZI is megmagya
rázta. tisztázta. Mindig lelki leg fel töl
tődvc tá voztunk . Erdő Ján os a sz6 
legnemesebb értelmében lelkészünk 
voJt. 

MUllkaközösség 
J 941-bcn mcgalakul! "Az unitárius 

középiskolás leá nyok rllllJlk aközössé 
gc". Amint ri neve is mutatja, magába 
fogl:l lta Ko lozsvár összes középisko-
1(Ij;ínak unitárius tanulói t. Vczetője 
Erdő János hiltan lanárunk voll. W 
Insl.lollunk diákvezetót is mngunk kö
zül. Ha j61 emlékszem, Vas Sári t<mí
t6képzós töltölle be l egelőször ezt a 
tisztet nugy te hetséggel és hozzáértés
sel. A Munkaközösség alkalmat adolt 
az ismerkedésre is. Tudtuk, hogy kü
lönböző iskolákban kik az unitáriu
sok. A közös hit és a munka eggyé 
kovácsol t. 

Ebben a közösségben sokoldalú 
képzés foly t. Lega lábbis én képzés
nek nevezelll. 

Kulturális. szociál is s még fizikai 
munkót is végeztünk. Kultúnnusoro
kal rendeztünk, sUlva lóversenyeket, 
sok népdall tanultunk. III kapták az 
indínatást fl leencló pedagógusok és 
mások. Lelkés;!. nevel őnk nagyon j61 
ismerte a növendékeket. Mindenki 
olyan feladatot kapOlI. aminek a leen
dő fog lalkozásában hasznát vette. 
Minket. képzősökc.t a vasárnapi isko
lába OSZ.lOU be. De fog la lkoztunk az 
Irisz-tc lepi unitárius árva gyermekek 
nevclésévcl is. Ugyani s ill vo lt az 
unitárius e$yház nak Árva- és Agg-
1llenháza. t n cgy egész nyarat tö ltöt
tem 011. gyakorolva a lanítói hivatás t. 
Tudom. hogy akkor a hillantanáromal 
az c llútásomró l v,lIó gondoskodás is 
vczelle, mcrt az árvaházban lakást és 
kos/.tot kaptam. 

Sokat köszönhetck én dr. Erdő Já
nos püspök úrnak! 

Az árvák kal nem egyedül fogla l
koztam. Egy ütt tevékcnykedlünk Szé
kely Gergely tcológussa1. Hiltanórá
kat és iSlemi szteleteket tartOlI. Nép
dalokat tanftOllunk és műsorokat ren
deztünk. Sok év után találkoztunk 
Més;-kőn, szü l őfalumban , ahol nyug
dfjas koráig lelkésLként működölI. 
Nem voh könnyű dolga nálunk. 

Ami nt már mondtam. a Munkakö
lösségben kultúrműsorokut rcndez-

tünk . FclkcrcstUk a Bu lgária-te lepi, 
Irisz-telepi unitárius közösségeket. 
Mindi g te lt háí', fogadott . Nugy si kert 
arallunk II ,.Kék madár" dmG Sí'.índa
rabbal. Volt knrénekiink is. lu tanul 
tuk a szebbné l szebb népdaloklIt. A 
szavu lóverscny nyertesci mindig j uta
lombun részesültek. Dengyel Ilu s. 
Tarnai Emília, Sigmond Júlia mindi g 
II nyeriesek között volt . Tarnai Emília 
és Sigmond Júli,l itt kapta az indítta
tást, hogy a későbbiekben szép sike
reket élj en el II színészi pályán. 

Örökké eml ékezetes marad a szo
váti iskolaneJllelés. Egy aut6buszon 
utaztu nk egyházunk vezetőivel. Dr. 
Ki ss El ek püspök úr is ve llink énekel t 
egész úton. Komo ly musorral indul 
tunk. tct!:ize ll is II közönségnek. Erdő 
Ján os tanárunk nagyon igényes volt, 
csak jó l betanult, !:izínvonalas munk{1I 
fogadolI el. S ha nébn megijed tünk a 
ránk osztolI fe ladat nehézségétől, 
nlindig azl mo ndta . hogy igen is, meg 
tudod csinálni, csak akarni kell. Bf
zott bennünk, s ezáltal l"cjlesztclle az 
önb izalmunkat. akaratunkat. Készftett 
az életre. 

Ide kívánkozik egy emlékem. Az 
unokám kisiskolás volt . amikor az 
egész család részt vett az i S lentisz te~ 

letcn . A templomb61 kijőve mcglánuk 
Erdő János pro resszor ural. A férjem 
azt mondta az unokám nak: 

- J61 nézd meg ezt a bácsit. meri 6 
nagy mamának a mestere. 

Szociális munk át is végeztünk. Lá
togattuk és seg ítcllük az (jregeket, 
sokgyermekes özvegyeket. Igy gya
ko ro ltuk azt az unitárius tételt. 1llely 
szerint Is te nnek munkatársai vagyu nk 
az ember szolgálatában . 

Munkaközösségünk két munkatá
bort szervezett . Egyel Árkoson, a má 
sikat HOJlloród<llmáson. Sajnos egyi
ken sem vehetle lll részI. A tábor ö nel
látó voll. A leányok takarítotll.lk, mos
tak, Iozlek szakácsnő segítségével, és 
mezőre jártak kapá lni és szénát gyűj
teni. Főleg ö regeknek és özvegyek
nek a földjén dolgoztak. Ezt nevezem 
munkára való nevelésnek! Vasárna
ponként egyenruhában fe lsorakozva 
vonul lak n templomba. 

De nemcsak dolgoztak. Volt szóra
kozás is. Kirándultak , fürödtek, tán
coltak. Volt d iszn6toros ebéd is. Erdő 
professzor úr vallomása szeri nt a tá
bort nemcsak nevelés céljából szer
vezte, hanem a fi zikai crőn l ét fejlesz
tése érde kében is, lllivd ti háborús 
években ncm jutolIunk megfelelő táp
lálékhoz. Az biztos, hogy a réSl.tve-

vók megerősödve. teh areokkal ér
keztek haza. 

A Munkaköí'.össég másik célja , 
hogy ismerjük meg haí'..ánkat. Leg
alábbi s én így fogahnaznám. So
kat kirándultunk. Végigjánuk Ara
nyos-s1..ékct, virógot tellünk Oaláí'.5 
Fercne sírjára . Sosem felej tem cl, mi
lyen szépcn szavalta Gálfi Zoltán 
unitárius gi mnazista: 

"Egy lángot adok, ápold, add to
vább." 

Másik alkalommal felmentünk To
rockóra és S1..entgyörgyrc. IH Brassai 
Sámuel szülóházában ismerkedtünk 
polihisztorunk életéve l és munkássá
gával. 

Megcsodáltuk , hogyan kel fel II 

nap kétsze r Torockón. Először i l Szé
kc l ykő me lleH. majd fölötte . Sokat 
láuunk. tanultunk . Felmentünk a Szé
kelykóre. kimásztunk a szentgyörgyi 
várhoz. Megismertük annak törté
neté\. 

Erdő János hittanIanárunk mindent 
határozott céllal tett, és mindig kö
vetkezetes volt. Ma is ezt tartjuk leg
nagyobb érdeménck. 

Félévi bizonyítványoszláskor min
dig értékelő összejövetelt tartottunk, 
teadélután keretében. Meghívtuk az 
unitárius tanárn6keL A jeles tanul6k 
kitüntetésben részesülte k, Tanév vé
gén jutalmat kaptunk . 

A Munkaközösség szell eme ma is 
hal. Az Unitárius Nőszöveiség életre 
ke ltése II vo lt munkaközösségi tngok 
érdcme, é le n Zsakó Erzsébet orszá
gos c l nöknőnkkel . 

Fe ledhetet len évek voltak. Ma is 
érezzük az együvé tartozás kötelékét. 

I 953-ban Erdő János tunárunk más 
beosztást kapott, új lelkész jött a he
lyébe, s a Munkaközösség megszunL 

A Munkaközösség indulójával zá-
rom emlékezéseimet: 

.,Letűnt az éj, köszönt a nap 
Mi énk az éleI. dalra hól! 
Munkára hfv, serken t fl vágy 
Követni Jézusun k szavát, 
Egy Is tenünk , vezérelj .. 
Szent kezed óvjon a bajtó!. 
Igaz ügyünke t győze l.emre vidd 
Előre együll, e lőre mllld! . 
Fe lénk egy boldogabb kor 1111:. 
Leng 'a zászlónk, egy a~ 1~I~nuJ\k 
Bár reng u fö ld, á ll II ilU Jlltunk 
Letűn t az éj, köszönt a nap 
Mi énk az é let, dalm h:'iI !" 

(Vége) 
Tőrőkné Borbély Lenke 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. .. 
Molnos Dávid (1778-1836. augusztus 16.) 

M otno\ J)l1v id nem 1111 lu/ik II/Oli unll tiri ll'. elölit)!.: köt,l!, 
nkik mar:'ld fllld6 :tlk o t :í~(JI k I'évén v:'íl l:l k i ~ lll c rllé fil lI l6kOJ 
e l ő tt 

StlJ n (jl:uo~ módon nevével III :ít lagcmbcr aIIg-aIIg lal:íl
kOl. lk. M ol.: Il1 cgd~8Cdl1ck II Icxik:í ll ... r.,lllc rctckkcl, a/c)~ 
úJfibban Snnnyc i Jó/joel": ,,~ílgyar (1'6~ élete é ... lIl~n k tli." 
(1 890- 19 J 4) és Kenye res Ag Il c",: "MaHilr é letraJ!1 lexl· 
kon".júbun ( 1969) lalúlko/hll1nak élclpá ly.ijn r(lvnl iMm:r
telésével. Ak ik j árlflsnk al. uni l:ínus u'odaJoll1hun, :tlok c l 
bÓ!lorbun ütil Kelemen "A kolol.w:ln un itál'l u" kollég ium 
Wrténctc" ( 1935) címu 2 köteles I anuhl1:l ny:íbnn ol\l'l\ h;:lI 
nak róla - löbbé-kcv6bé - ga/.d' lg '''i Il1Crl Clésl. Dc t.:gy-cgy 
mondat erejéig rncgcmlékc/i k .. 61a Gyö ngyihl r ... tvú n ill 

Unit áriu ~ KiJ'llCiny haslÍbjain ( 1890. 120. nld .), Boros 
György néhai püspök "Bras!-oui Sámuel ~ I c té"-vc l f'ug lulko-
1.lJ Illunkájábun ( 1927. 8 J. old.), ilj . Biá .. I ~ t ván IIJ I{)-hen 
k ŐI ölt "Egyh:1l.tönénc ti adawi"·han és Mik6 1mrc néhai cr
délyi fögondnok Brassa ir6J !-ol.ó ló rmlll kiijáhan, (..AI ulOl\ó 
erdélyi po lihisl.tor". 1971. 360. o ld.) 

A nem unitáriu., ír6k ködi l Sl.i nnyc i Ger/.son sl\rospa lak i 
tanár-esztéta az lrod:.Ll oll1 történc[i Köt.leménye khr.: 1I (" Ka
I.inczy 3 leve le." I H92, 404. old .), M:lrki SándO!' r.:gyclcmi 
tanár történctíró, Kőv<Íry Lást.16 reIcll tan at t r.:mlékhel'l.é
dében (1910), Benkő Samu muvc lódé\ törlénés/, "H aladás 
és megmaradás" (1979. 325. old ) d mú munkájába n tartja 
sl Ukségesnck, hogy néhány mondatbnn emléket áll (tson a 
18, és 19. század fo rdulóján él6 unitári us nevel ő ne k . 

Molnos Dáv id csa ládját SI.inn yc i mutatja he. T61c lud· 
juk, hogy a csal ád nagyajtai erede tű voll. 

Sl.ü!ci Molno., htván é~ P~ledi Z\uöanna egy három
slik rnegye i kÖ/..ségbcn voltak földművesek , 

A hel yheli alsófokú (elemi) i ~k (J l a cl végzé~c lll :ín ~ /OI c l 

a kolozsvári uni tá riu~ iskolábu (ratt ák he, rncly intélmény 
ebben al. időszakba n 1I1ár 2UO 6ves múlt r'-1 tekinteLl vissl.a. 

Gál Ke lcmen emUli meg, a "KoI O'l~~vári un itárius ko ll é· 
gium története" cfmu munkáj a c l liő köt ct ében, hogy u re ror
máció eredménye/.le kullur;:\l is igénye k kicl6gflésére. 1'l.'I
bella királ yné, 1557-ben isko lai cé loknl engedte át a ko
lozsvá ri dominikánusok l.á rdáját, A I, iskola váro!-. i tu lajdon
ban kezdie Illeg működését, de [I rcrorm{!c i6 egyhálainak 
erősödéséve l al. okHllás i in tét.ményt felekelc ti huválal'lo/ á
suk alapján Irány(tó igal.giJt 6k révén. előbb evangélikus, 
"l.lán re(onnáhl .. , Illajd un iláriu fo j"kolakélll múködlcllék. 
Mi vel (II, isknláb61 k i kerU l ő ifjnk egyhálj pályá ra , t:ln f[6 és 
lelkészI rnűkHdl1s rc kapwk k ikép/.é~ l , az uralomr;, jutó k,l
tolicizmu fo ha talmi törekvéseinek megfelelöen elóbb :lZ 6-
várb'lIl (1693), aZlán ti I) i:.\c téren levő iskolát szOnlellék he 
( 17 1 ts), hogy véglil il Magyar utcúban relépUló iskola je· 
lenlse .. korabeli nit árius Egyhál. :'llapházisál. 

EI. al iskola , mnikor Molno~ átlépte küszöbét ti II. JÓ/.sef 
alkon .. "Türelmi RelllJelel" ( 17ts I) sl.ellernébcn vége l.lC ne
ve l ő i munkáját. 

A "TlIreimi Rendclet" tanllgyi vet lile te al úgy ll cvc /.ett 
"Nonna Regi a", amely lényegében nem más, mint al lab .. -
burg. Bi rodalom t c rU lé t~n l evő iskol:ík, - (gy UI, c r dé l y i ck~ 
nek Hi egy!;égcsítéSé ti némCl lU llft á!.i nyelvaialI. 

A kolol 'lván Magyar utclI i uni lárius i .. kola akk ori rgu/.
gUI 6Ja a Jobhflgysorból 176K hall l c l ~/.ahud ( l {) tl , Il éesbc n, 
ArnMcrdrunbll n é~ ól Lcideni EgyeIcIllen li.lIlUl 1 r ,IldI' István 
volt , <lki 17M It.iI 1798-ig ;í lf, lL 11I111111é/.CI élén. Ól követte 

I> UNn ÁKllJS (un 

ig:ll.g:lt6i áll áshan 1 7~fS - l őI IK02-ig a 13 ~é~j Egyetemen lil
null. majd N~mclOr",ág kul lu ní lis ktl/,Ponllilihan mcgfor
dul6 P:íkei JÓI.!o,cf. 

'!itnárar kéi/.1 voll a keleti nyelveket lill1fló Csikra lvl Már 
kos György, ak i tenlógwr áll il\poOljáv;11 !..eihnlll.hcl és 
WOltl lOI áll t kÖ/.cl és C!'oukfalv r Nagy Z\lgmond, ak I Güt 
tlllg:'ih; 1Il IíIllU II lovább és a k{) I O'l~w:ír i unH:ínu~ iskolában 
pol lt ik,li flil dmj / Ol til n{[ou . 1..: két nagytud:í'>ll igazgató és 
hu\o nl6 \lelle mr lulajdonságokkal rcndelke/,ó ta nára mí
ny([á~:íVII I végel te cl II ko lrJlwári Magyar utCai unitánu .. 
I"koláhan tan ulmánya it Molnos, 

Sl.r nnye i \I.ól a kr rályi Lrccumban végl.ell Jogi t<lllu l
rná nya rró l is. dc ct.! il löhbi vele roglalkol.Ó rró nem ero"ítl 
meg. 

18(}2·bcl1 Molno\[ a [0I'()ck6i I_" inat kO lfüldl továbbtanu
lásI'H .Iciölte. 

Még a/, év október 9-én Ind ult kü irtlIdre - Sl.mnycr SI.C
rinl - Horváth Fc rencccl 6. Mikl6s!tal. hogy három éVI hé
e.!.1 és jénai lánulmánya utá n régi i:.koláj;íban. mO!.l már 1:1 -
nárként , 1805. dece lnher I -6vel rnegket.dhessc lanÍlói mu· 
kil<l~s~ 1. 

A kor ... zokásainnk I11cg rcle lően úgy IHlHír i. mmt <I.llgM.
gmól áll á'\. úgynevel.e!l "li.Inárr székfoglaló be~léd" cl
hangl.:hával vette kel(lclél. 

Gál Ke lemen megörök ft i Molnos úgy tanán, mi nt igaz
gatói hesl.édének eiméi. Dc nemcMIk rnegörökft i, hanem I ~

merIcI i is 'lI.okat . mi nl amelye k - sl.erintc "élénk és erős 
vi l:'lgoo.,s<'ígot vetnek nevelési néLetc lfe.'· 

Ta nári sl.ékrog laló bes l.éde al. emberr lélek korlátlan rej
lúdési lehctóségé l dornborítolla ki. Mint a torténelcm taná
ra ~ /ép és kö nnyed (Iutin ) ~t íluSiÍval, alapos sl.okrnill rel ké
szli ll~égével, lel kes c lóad ;,\~ávél l lekötött e a tanul6k figyel 
rnél. Arn inI ti korl árs Győngyösmck <II. UllIt árius Közlöny
ben tal álhnl6 "Emlékeim" c. munkájiihan ( 1890) olvashat
juk , clóadá.!.á t cról'en ki színezIc, <l múll:lt ajelennel kölöllc 
össze, s igyekezell al. eseményeket érzel mi alapon l11egvi 
lág flHni . 

1\'1 iljÜSÚgg:'11 kÖ/.vetlen kapcsolatot tartoH fent. Ehhcíl 
kifolyólag r~lragallanságllku t . modoruk nye rseségé t .161 is
Illerte ~ el.eken s/igorú fegye lrnedssel k(vá nt javítani. A 
késl~hhj hasunió regyelmel ést tartó. 4 éVli l.cd(,]el k~sóbb l 
igalgat6. Oencl.édi Gergely e l il> íté lt e. él> G:U Kelemen scm 
rejti vék,l alá am k:1I ;t Vil,>Sá lalok<lt , melynek eredménye
képpen a/, .:- kol<1 vCl.e l ősége '-I kcmény rcgychnet.és miatt 
l'osszallúMít fejezte kl. 

Ig;l/.galóv:l iktalása alkalmá va l 1.1 neve lé~ röl énekczclI 6s 
annak legs/,ükségesebb ll1 ódszer~ t vá'lolta rel. A j6 megél'· 
tés és rn egjegye/hcló~~g Slern elótt lanásával al emberr 
tenn6sI.elcl a földböl. husoll]{totta. A fö ld mondta - gon 
dOl.ás nélklil is hOl. valu milyen terrnést. De 6 et; stemlé 
letének lényege -. ha vlllnki kiválÓ akar lenni. ahhoz fe Jtél 
IcnOl sl.llksége van UI, i ~ ko l ára és i.I sz'orgalornra . Hilsc>nl ll lll 
értelmében az iskola II kultú rtlvn l, ti sl.orga lol1l a kedvl.!/6 
idójá rá~sal alOIlOS, Mcgrtélése ~t.ennl Hl egé~/. világegye_ 
tern , ~ bcnne al. emberi társ'ldalorn is Wrvé nycknek Vill l a l !i ~ 
vet ve. A I. e l éirc ha ladá~nak törvénye, r I lelve c\lkö/e ri .Ieve 
I,h. 

MolIl os igllzl;lillói !'o /.ékfog lll ló he~i'.6d~he n !lern ruh.:dke 
I.elt Illeg ólI igill.g:lt ó é~ 1\ d i:í k v i~/(l nyiÍrü l sem. All lltll 



mondla. es nem akart a növendékek felett um lkod ni . AlI 
al..arta elerni. hogy I clJes rt~ék tan ulási kÖlclcsségilkel. Eb· 
hen ó cs:ü: clle nőrlt'5 S/CI'Cpel I.. rv:1111 belölteni. A köt eles· 
ségénc,", eleget tcvő ifjuságol barntjaként kfv:lnta ke lch.Ji . 
és t'ikclllIcgdégedcHnek és "id:tlllll;',", SlcreUC VOIIl :1l:\lnl. 

EI \'olt wlajdonképpcni programja. s Cl. h:\I:1 1'01.13 mcg 
20 évi J,galg3lói ténykcdését. G~II Kc!cmen. és fö ltételeI he· 
I()cll ut:lna Mikó Imre is. Molnost s7igoní, fegyc!met köve· 
tc ló iga"g:Hóként mutntja be. ki tiltja és hünteti :I dohány
zást. II b:1 lba - és sl.Ính:lzba j:ír1sl. :17. éjSlak::li ki 1ll ;1I~ ld :ls t és 
a" 6r<lmlll::lS"11sl. melyeket össlcegyezhetcllcnllck (a rtolt 
az ifjlís.ig tcsti és lelki gyarnpod:ls;tval. A kort:írs Gyüngyö· 
si Istv:tn erós akarallí. sp.lnni. st3goní igal.ga tókén\ jel le· 
melte. kinck s7igorús:íg.ít il:lcségc. $l.I! l.. cly Borb:í la e ll en· 
sú lyozt:l , aki nél- CIIllin t Gyöngyösi ína - "a tör"énybc üt· 
közöII ifjak védany:íl':.l l:llti lnak ." 

Mol nos sl.ellemi bcá ll flOlts:íg:í l' <I, hittani nézctérc I S07-
ben. a;:-. :~d:~ll1osi I.sinaton ellllondon "A v:llhís nak anCIIl/.e· 
te k sors,~ba "a16 bcroly~ís<Í r6 1 " d mCi beszédébt'i l következ· 
lcthctllnk. 

E bCslédbcn Molnos a"J fcj tcgcllc, hogy :1 vallás ti nép 
boldogság:ínak csuptiu eszköze. Szerin te csak a tllClolll:íny 
az, ami e l ősegít i :IZ emberek boldogul:'ls.it. Az cmber fl.!!· 
adatána k aszcIlIség idc;iljámlk I11cgközclfl~sét tarlja. Ami nt 
mondotta, :I va llás az embcr boldopu l tis:~t és értelmé· 
nek elómozdrltisál hi vnlOl I szolgá lni . Igy felad~lla a tudat· 
lanság felszámoláslI és al indul atOk mcgs7.elídítése. ElítelG
Icg nyilalkozot t :17. olyan vallásról. ame ly akad:l1yoa<l 1I1Ö
kéletcsséget, a jólétet, :Imely II vi lágol hi;íbavaI6s.1g kénl ti l
Ihja be és siraloIllvölgynek tekinteti, Szcrinte az Istcn ti sz· 
tc lése az erények gynkorl ás:íban jelcntkezik. Mindczckb61 
Gál Kelemen arra következtet, hogy Molnos a német fclvi· 
lágosodás gondolntkörébcn mOlgolt. Ehnéleti alapja ri tisz· 
ta és Illeg nem alku vó racionalizll1 us vo ll. 

Moln os e lődei hez hasonlóan irodalmi tevékenységcl is 
folylatott. n ldjuk. hogy levelezctt Kazinczy Fercllcce1. 
Szinnyei Ger1..sonnak 1 g92-ben al. Irodalomlörténeti Köz
leményben bCll1 l1 ttltOll l eve leibő l ki t űni k , hogy a7. író ér. 
dek lődött az unitárius tanok fc l ő l , s Molnoson kcres".tll l 
nyeri tájékozást ilZ olaszorsz.igi uni tarizl11u sra lllal6 mozo 
galmnkr61, :11.. erdélyi Uniltlrizl11l1 sról, aTIllak János Zsig. 
mond uralkodása alatti Icrjcdéséról, az unitáriusok szerve· 
7..clér61, intél.ményeiró l és lélcksLiÍ1l1;Íról. 

N yitrainé Deáh Berta 

EGY S6HAJTAS 
- ama negyven év alatt 
(Tordai János emléké ne k) 

Csalt a uerseid maradtah fenn nekünh, 
Az életede t nem ismeri sen/ú. 
Még az sem, ahi dlmain heresztül 
Em lékedet a nuíltból uisszamenti. 

Testetlen lélek vagy a mi számunhra. 
Hogy mit szenvedtél, hi tudja azt most már, 
De hog:y d!t(tal s aldzat volt benIled, 
Azt eldalo/ja néhány drdga zsoltár. 

i\ Ic\'clcknél n.l:Il'I~d "a. ~,\)dnhnl "O llfHk<.UI\"lI 1 c.\' c1c,é.~ 1 
folyIlll nIl :If UlHt :'1 I'.IUS S um!ll . h.:st"él'C\"kd , F1ckkcl é, 
G)'iirggycl. 1Ill1cnnylhcn hulotl l hcs."éduk kl ll'j tl l\ll11l\..:, \ I 
és K:lll )'ml~ könyvel fd 61 Itljé \...nflalHl 6k",1. • !il 

Kl:l~tóf .G .y() rg~, S/.i n.nyci JÓ/.$cf. Kenyeres Ágl\\l~ M I.11 
no:o;l 1 huc,dldcs, I OI'{!(t6J"k~nt e ll~HII , d~ s/.óllml.. al. Eldél'jl 
MU /c lllllb:m ( I IS 15) és at ErdélYI PI'Cthk:ítor 1\trh.\1\ ( 1105) 
mCgjelenl 111:1$ munk:\i felOl IS. 

Krislóf Györg)' él' S/1 111l )'ci J(lIscf kél IIlUlll..1\jlíl kU/iI' 
,,1·.Jerccg Lihu torténctel" és :. RÖ~fid clGadltsa anl\:lK . hugy 
tllu,:: l>od:l lépóc,", .t é te l ~l.; ,", I.; lcl~ő l log\fll ti föld s/(nc IIlCgIS
Illcl'ésérc. mellllyl UI 11>Illerclünk nbb61 él:i mi vagyo II még 
hátru" címut. E/.CII utóbb i munktirtl utul""jcg)'/ i Illeg Bell
kő SUUIlI " H:II:\(1I1s és megllla r:ld t1~" c(1Ill'i köny\'éhCII. hUl:\y 
r",' oIIUJs t\l Erdélyi Ml\ lClllllbun .,földruj/i fö lfcclcl.ésckrGl 
ktiúil s/ ín vonllll1s iSlI1erctl cljesztG tanulmányt." Al Erdő l y, 
Prédik :í lOI' Tár egy kÖl.érdckí'i bl:slédcI ,", ö/öl e/cn II címun: 
"Mi :.I i', 01..:1, hogy II kel'csi',lény vn ll:'1snuk oly kevés fog:uulI
.i a "a 1\ ai'. em buri 1''',('' form:í l ás:íb:11\ és a "i rt us (ol'kO les) dO. 
I non l (t;lslÍhlll l" , 

IS07 és 183 1 közötti idtib61 hél. Ko l ozsv~rtl tt kiny()lII:1 
tOll hal oIt! bcsl~dél'6 1 "an tudolIlás. mel yeket Sombori Jlí. 
1I0S. Kénos i Sándor M67CS. Ugron i Lt1sl1óné. Vargyasi /Í. 
nicl Elck. P. HOI' \' .. 111I Mik lós. Slász MÓ/.es és P. HOl'v/Ílh 
K;troly fele tt mondott cl. Ezekct Mál'ki Sl1ndor .J lIH1gytll'
s;lgú" lmlotti bcsl.édekként jel lcmt.i. 

Kéziratban maradt II Magyal' Nelll/ctl MlI i'CUIII IUtal 
18 15.1 816, és 1817-hell írt pá ly;lz:lttl. 

Molnos egyike volt :Itoknak al uni lárius cJ6döknck, akik 
mindig n slebbre, II jobbra és UI. élet elóbbl'cvitclére tUrc· 
ked lek . Nem kfvá nt koruírsai föl é cmclkedni, do hel yes ér· 
zékke l késlÍlelle annak a hollll\pllak útját. amelyben nl o\... · 
latás h;vetkőzhcti n klass7,ikus lnli nslÍgol. nlUjd II n1k611Y
szerftcllnémct chnélctckel tápl:'l ló elavult m6dslcrckel. E/ 
zcl hatalmas I~pés t lulll.1 ha l;íhl lll/in alig kél év rnú l"u a Mil
gyul' lIt r.: ui lIni lrt ri lls iskol:1 Illn tlri filldslÍl cl fog lnló Ilrussai 
S .. 1unu.: l; a magyar nyclvu oktUHís nag)' és e li smert IlI\itlll'ius 
últöI'6je fclé. 

Molnos arány lag fi nta Ion f ejeztc be életé t. A kol' gyógy íl 
IUlIlltlan belegségének, fl ko lcránuk cseH úldo/.aldul. Aminl 
I 927-bell Boros György Brass:.liról sz6 1~ 1Il1lllkájrtbll1l Mol· 
nosnuk is emlékeI állítva IIlc!ticspi: "a mély eszű férrill cl 
VCs7. t~se igen nngy esapfis vo lt az egy l1ái' l'u és al. iskolrt la ." 

És hogy erre Ct hitre tantlottlLd 
N evel/jeidet, j6 isllolamester. 

Kelemen Miklós 

Fog nak-e majd a mostani tan6!'oll, 
Millénl te hittél, úgy hinni még egyszer?! 

1aná,; tWtttd zsoltá,.t nem tardt most, 
AJú. JlÖltIJ, az ma uallá.'iost ,wm Ct: 
Honnan jön OMlO!' a m egpróbált. szture, 
A fájó léleJtre hogy jött balzsamtr? 

Hiszen ma is van nu!g /tereszt a uáLlon, 
VCtn verg&Lö 8ztu ds LéleJ~ ·árva soh; 
Be jó, hogy dUdl, jó 1brdai János, 
Be jó, hogy dltetelt, ti zlJoUárOlJolt! 
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Ifjúságnak 
Barátaink ildvözlőlapobt klildtck nekünk kUlföldi títjnikr61. 

de n Inpokról lemaradtak a városncvekcl. Segítsetek ki1!l lál ni. 
honnnn jöttck a lapok! 

I. Ezen a helyen ,í llotl valamikor a hires erőd-város. mclyet 
kányavárként döntött romba az Úr. ami kor Józsué parallcs.1ra 
me{!szólaltak a papok harsonái. Csodálattal nézzük a régészck áI--lal fellán romterületet és sokat gondolunk Rátok! 

ÁgoItI és Zsolt 

2. A képen látható romok az. egyko ri híres Di ana isten nő temp
lomának maradványai. A kapuban sok ezüstmű vcs áll halotI haj
danán. hogy eladhassák az isten nő kicsi szobraiL Tegnap voltunk 
abban a hatal mas szabadtéri színházban is. ahová hagyomány 
szerint Pált és két társál. Demetriosz az ötvös vezetésével elhur
colták. Holnap Pál útját tovább követve Macedóniába indulunk. 
Öldünk: 

Rita és Bé/ll 

3. Félcmcletes. de egyben vam7"s latos eseményekel éltünk ál 
czcn a máskor o ly békés tengercn. Szömyű viharba keveredtünk . 
Hatalmas kelcti szél támadt és egész éjjel dühöngött. Scm a na
pOl. scm a csi llagobt nem lehetett látni. Valahogy igy lehelett az. 
amikor Mózes kinyújtotta a karját és kettéválIt a lenger. az izrae
liek pedig száraz lábbal. biztonságban kclhettd ál raj ta. Szere
tettel üdvözöl benneteket: 

Vera és Jani 

MEGOLDÁS 

J JZ UOl S919}\ T 
snz;)j3 ·Z 9)W<'C ' 1 

Szász Adrienne 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
Akadémiai /lapok 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
(EPMSz) ezévi konferenciáját a németországi Bad Goma
dingenben, az evangélikus egyház üdülötelepén tartotta 
április 27. és május 4. között, amelyen a Magyarországi 
Unitárius Egyházat dr. Murvay Sámuel fögondnok, ifj. 
Bencze Márton egyházi titkár és dr_ Sztankóczy Zoltán 
egyházi tanácsos képviselte, az erdélyi unitárius egyházat 
pedig Kolcsár Sándor marosvásárhelyi esperes. (A katoli
kus Magyar Pax Romana Fórum ezévi kongresszusán -
személyes meghívás alapján - Siófokon folyó év április 9-
12 közölt ugyancsak részt vettem. Ennek a kongresszus
nak a témája "Kultúránk válaszúton» volt.) 

A gomadingeni akadémiai napok összefoglaló témáját a 
"Magyar jelenlét Európában~ adta, amelynek keretében a) 
magyar sorsértelmezések, a trianoni katasztrófához vezető 
út és annak sors-csapásként való értelmezése voll az 
egyik kérdéscsoport; b) az emigráns lét lélektana, a nyuga
ti magyar emigráció jelene és jövője , valamint a Magyaror
szágra folyó emigráció megitélése jelentette a másik; c) 
Európa és Magyarország gazdasági , politikai és kulturális 
kapcsolata a harmadik kérdéscsoportot; d) végül a keresz
ténység európai jellege és a magyar teológia európaisága 
képezte a negyedik kiemelhető témát. 

Ebben a legutóbb jelzett kérdéskörben az előadásra fel 
kért Eberhard Jüngel tübingeni teológiai professzor nem je
lenhetett meg és így Balog Zoltán budapesti református 
lelkész méltatla Jüngel professzor modern teológiai távla
tait , arra a könyvére alapozva, amelyet éppen ő fordítot! 
magyarra. Jüngel egyike azoknak az egyre növekvő szá
mú I~kintélyes teológusoknak, akik (mind protestáns, mind 
katolikus oldalon) a teológia olyan megújulásán elmélked
nek, amely visszatérve az evangéliumok üzenetének ere
~eti lénye~ére, annak alapján a jelen kulturális, társadalmi 
~s t.udomanyos helyzetére érvényes hitbeni és egyházpoli
tikai válaszokat keresnek. Ennek a beszámolónak a kere
tében elhangzott az a következtetés is az előadó részéről 
h?gy k~run~ keresztény teológiájában terjed az a felisme: 
res, mlsz~n~t ebben az útkeresésben az egylényegű és 
egyszemelyu Istenre lalálás jelei is erősödnek továbbá 
hogy ebből kövelkezöen az EPMSz keretében is' kívánato~ 
lenne na~~b~ ligyelme~ lordtlani az unitarizmusra. Figye
le~re .m~llo kovetkezt~tesre )UIOIt a másik teológiai tárgyú 
eloadas IS , amelyet Bolcskel Gusztáv debreceni reformá
tus teológiai professzor tartott a magyar teológia európai-
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ságáról. Szembeáll itva az európai teológia huszadik szá
zadi dinamizmusát a magyar református teológia helyzeté
vel, azt a sajnálatos megállapítást kelleti tennie, hogy a két 
világháború közötti teológia fényességével ellentétben, a 
század második felében sem nagy egyéniségeket, sem az 
európai hoz hasonló fejlődést nem mutathatunk fel. 
Nem e lőre és felfelé, hanem múltbanéző, konzervatív és 
fundamentalista irányzatok érvényesülnek. Ha a protestáns 
teológia és egyházak nem keresik a modern és európai 
fordulatot, úgy teljesen leszakadhalnak karunk, jelenünk és 
közeljövönk kereszténységétől. Evangélikus részről is 
csatlakoztak az előadó megállapílásához (Fabiny Tamás) 
és ez ugyanígy vonatkoztatható mindkét unitárius egyház
ra is, amelynek teológiai virágkora (a 19. század utolsó és 
a 20. század elsö harmada) óla nem kerültek nyilvánosság 
elé, és nem jelentek meg olyan teológiai munkák, amelyek 
a ma és a holnap unitarizmusát saját hiveik és az unitariz· 
mus felé tájékozódók számára bemutathatnának. Ha a leo-
1ógiával szembeni érdektelenségen nem tudunk változtatni 
és a teológiai kutatásokat - a másfél évvel ezelőtti zsinati 
felbuzdulás ellenére - változatlanul nélkülözni fogjuk, úgy 
az unitarizmus felé fordulás magát az unitarizmust teljes 
felkészületlenségben találja és a jelennek és a közeljövő
nek ezt a kivételes lehetőségét, egy "Euro-unitarizmus~ 
alapjainak lerakását nem fogjuk tudni megfelelően fogadni 
és szolgálni. 

Az akadémiai napok megszervezésének és Jebonyolítá
sának rendkivül nagy feladatot jelentő és nagy terheléssel 
járó munkáját az EPMSz elnöksége dicséretes akarással 
és gondoskodással oldotta meg úgy, hogy még nagyon 
színvonalas művészeti élményt is nyújthalott a résztvevők
nek, elsősorban Illyés Kinga (Marosvásárhely) , prózai elő
adása, Rozs Ildikó (Budapest) énekszámai, valamint a 
Muzsikás együttes (Budapest) hangversenye révén. 

Az akadémiai napokról szóló beszámoló kiegész~ése
ként, tájékoztatás céljából megemlítjük, hogy az EPMSz el
nökségének 14 tagja közül keltő unitárius, éspedig Fe
renczi Sándor (Mulhouse-Franciaország) valamint Kende 
Péter (Paris-Budapest) . A magyarországi EPMSz Egyesü
let 6 tagú elnökségében egyházunk ifj . Bencze Márton 
egyházi titkár személyében jutott képviselethez. 

Dr. Sztankóczy Zoltán 



" ... éli prolcs/áns \'agyok. MiII/ 
//ren, szabat/elv/i, és j6ind/llallí 
mindell mlÍ.f I'flllá.~ irá/1/. ,. 

(J6kai M6r) 

Varadinum '96 

AVaradinum ünnepség
sorozat rangos egyházi, mű
velődési események jegyé
ben zaj lik 1992 óta . Véd nö
kei és szervező rendezői: :\ 
reformátu s és római katoli
kus egyház, a Nagyvárad i 
Ady Társaság és az Erdélyi 
Kárpát Egyesüle!. dc be kap
csolódik llZ ünnepségbe a 
két kisebb történel mi egy
ház. az evnngélikus és az 
unil árius is. 

tartott ünnepségen bemutat
kozott a Kelet-Magyaror_ 
szági Szabadelvu PrOlestáns 
Kör is. Mi mindenkiben 

Idén is a váradi történe
lem és művelődés Comos 
pillanataira és sze mélyisé
geIre emlékezve bizo
nyították a tönénclmi egy
hhak , hogy csak a múlt el
kötelezett ápolásá\'al lehet a 

A be r egi d e legáció Nagyvárad on, 

szövetséget keresünk a sze
retetet megszcntelő közös
ségében. Bár minden kö
zösség ebben a szellemben 
tevékenykedne! Felismer
ték a váradiak, hogya vész
helyzetben a leg(ontosabb a 
hit és a szcretet jegyében 
tö rténő testvéri összefogás. 
A rendezvénysoroza\ felra
gyogtatta számunkra a tor
dai vallásbéke igazi szelIe
méI. Minket. unitáriusokat 
a to rdai vallásbéke kötelez. 
Erősítenünk kell a bizalmat 
a felekezetek és a nemzeti

jelent cselekvően elCogadni és tudatosan építeni a jövőt. 

A szabadelvű protcstáns kör beregi delegációja a kettős ki 
sebbségi létben élő unitárius tcstvérekkel együtt tapasztal ta meg. 
hogy az él ni akarás hite. s a hétköznapok hős iessége ad erőt a 
mában a továbhélésre. 

A testvéregyházakkal összcfogva a nagyvárad i uniláriusok a 
Ichc tőségükhöz mérten s7.intén hozzájárultak a Varadinum ün
nepségek színvonniához. Örömmel tapasztaltuk. hogy méltó 
megbecsülésnek örvend a váradi unitárius egyházközség. Az idei 
ünncpség sokrétu üzenctét János evangéli sta szavaival így foglal
hatjuk össze: "Tarsd meg. ami nálad van. hogy senki e l ne vegye 
II tC koronádm". (JeI. 3. ll. ) 

Kifejezésre jutott, hogy meddő múltidézésre nincs szüksé
gUnk . A kereszténység és a magyarság szolgálata az 011 élő népek 
békéjét és együttélését szolgálja. EITől győzött meg a kolozsvári 
unitárius teológusok irodalmi musora is. Az unitárius imaházban 

IX. Beregi ünnepi hét 
1996. április 12-21. 

A Kelet-Magyaroszági Szabadelvű Protestáns 
Kör immáron harmadik alkalommal aktívan be
ka~~sol~dott a .B.eregi .Ünnepi Hét programjába. 
Nyitoestjén tagjai Vásarosnaményban - halálá
n~k évf0.rdulója alkalmából - megkoszorúzták Or
ban B.alazs emlékoszlopát. Simon Mihály tisza
adonyi fafaragó népmuvész (a kör aktiv tagja) Ti
szakerecsenyben kiállításon mutatkozott be. A 
V.áci Mihály-s~av~.I ~.versenyen Nagyvarsanyban 
k,o~.zt?tták a ko~ kulondiját, a Balázs Ferenc-dijat. 
A kolteszet napja tiszteletére pedig az ünnepi hét 
keretében sikeresen mutatkozott be a kör költö· 
csoportja a gergelyiugornyai muvelődési központ
ban. 

ségek között. Rá kell döbbennie mindenkinek. hogy a hit nyelvén 
egymásra lalálhatunk és megépíthetjük azt a szellemi templomot, 
amelyben mindannyian otthonra találunk. 

Még egy történelmi kötődésünk van Nagyváradhoz. A váradi 
végvár alapjait már János Zsigmond erdélyi fejedelem letette. 
Olasz mestereket hivatott és a kor legmodernebb várát igyekezett 
felépíteni. Báthory István király fejezte be az építkezést 

Az ünnepség szell eme erősíte tt bennünket önazonosság- tuda· 
tunk megőrtésébcn és a jézusi szeretet gyakorlásában. 

Boda József unitárius lelkésztestvérünk gondolatával zárom 
megcmlékezésemet a példaad6 rendezvénysorozatró l: 

"Váll aljunk sorsközösséget a fentről vllló segftség reményé
ben. A lelkekben és tettekben, s az egymás iránt érzett szere
tetben tovább él és munkál mindannyiunk javára ez az ünnep". 

Felhös Szabolcs 

, 
• 

Göncz Árpá d köztársasági elnök emJéksor oka t ír 
a beregi szór ványemlékkönyvébe. 
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öt év munkája mérlegen 
A Magyar 6kumenikus Szeretetszolgálat közgyűlése 

A Mtt~)'flr Öl..llllWIl II..U" S'CI\'[CI"fUI!-:ó!UI 1 ()~'6 , pl,ilis 
25-én Infloml meg, l'f évi I.. {i/~yi'ik :- l· t , UIl\~I>'lll\ !If ulupn6-
l'~ p:~ l l\) l ó I U~()~ J... rp"b~l\h\L nwllL'u ld611 ~" I\' ~ f~ \~~U{'~ ,U 
S? "IX' (('ts I vIgili flt II U III J... I\I ~ I ! ÓIIl ug III () Nl'l l L'" l'l J... hll \ l dn 11 k -
"ég Wf\,!(I\. 

A f)ill~(lIJ;S('''t's lI'nÁ tlrl €mll ,t: r li,\','IIt'1I Kity'ht' /fl /Jt' 
"t,w'Mfmd, Ile ItU'I prot c::1 IIn" S /{'I'C1 CI ~ I~ II ~IÍ hll c Inlil..l" .I Ül'· 
{:rn Giihclr l e l k(,~/ W~/ön l e$é t I Itln s l~c t cl' Pell'rsun \lSI 

uH 'V(lfCI(S lIdw ft! é:: k"ös/t) lIt llll l' II mcg.lc lcl\Ickcl, 

KicnléllC. hogy fl tl11*yllrol'sfl~g l eg)'há/llk nf I.: UtllCtl i-
km: S/NClfl$.folgálat munlo.njn" ld hfllllhnu.\ 1(5 1.:6t Ill ondhal~ 
tHlJ... nlllgul-.énnk, 1I111t'1)'ct kti/ö::cn J... /lmlllO/lflltultlllll.. , A 
cliukóni l\!l1 \<Ict n'1l'gtl)'i h!n tl lll !l~ó t ,k IcIII i, nl..J... ol' 6llli l..épl'S, 
Iln 111 l'g)'há/, wllljáhól SlIl'klld, IJ/dl' l ll g)'tikcl'okcl lipo lni 
és nllg)'nI IIÖVCSf !í'ni. IJf Hf l'g)'h~/ak f~ lo l (5ssé~ö , P(' [crsen 
lelkésf örömének fIdolI h!ltIgol. hog)' MlI~)'I\ I'O rs/l~gon Ot 
egyh n/nk ö~lII'n cni k\ls IIltlpon is Vl1gfi l.. Ii dl [, ~ 6n i ó t. Af, 
nlnp m t.:!)"1It1 [cIU'!I, II kOvclkcf(S l ép6~ II kon~fo h dlU s sIn· 
knS?,fI , Mogti s/ lehel ~nd: ér~ i. hog)' ebhen !1 munkllban 
$ltrvelelilk 1IU\ ~csokklll scghhCtl li S/C I\;IC ISfOlg~ l lI tO I. de 
o Ulllnl.:n clvégl.ése n tnngynl' Sl.l~ n'cfet felnclflto, A kÖ7g)'tl . 
lés rl"lnclntá! !lbbflll láljo. hogy eg)'mns kC/6t mcg fogvo, 
S'tOt'QSflll egY(\1\ "égcu.ilk ol O teellc!Okot. 

JörgclI TholUscu 1\ J)fwc!wrr:hflid (dón og)'h ~.i segél)'. 
s~er\'el.et) progl'f\fn-ko I'dinálO1'fl clmondotlfl , hog)' mcghf
"ása és l'éSfVÓlele erre II? ulkn loml'!lll lmnl is inl..nhb öröm
mel tö!töue öl. mort ~/CrVeli' l (\k il' rt IUlpokbíUllnl'tjll el. évi 
közgyrilését. Fontos és IclkcsM5 pill nnotnllk neve7.vc n7 
összejövetelt. hnng!!\11 o/ tn, hog)' 6\ éves rt.Ilépítés Slflknsí' 

nil III ()l..umt·II'~\l:-; Sf(' l lIh.: t \/íll~rt l !\ t mÖ~t\u Mc!tWnl\)"1I 
II k~ 1 :-/(' I"\' l:/c l ~(\/UUI lIN)'ill tmí'iUkl(l"t II nlfl~)'!Ir pllrtllcr 
Imlnl. C rlU r~ l kll :-, II flg)'\ll\ emhe n ~S hUlll\lrrnl Iltc~ Idolt 
1I I1 II1 I.. fllI'1I':-; 1 "n/n~~égt" hILlel)' V( II',Ó:\(j l.. flt II th\n ~/1,Í f\' (' / t't 
~i1I t\ n i:< él'lél..l'l , 11 1I 1\ !:t~:t1l>'O/ 1lI , hog)! tMd,C/Ctl III idő ti 

~ !Ip,'!alluto~ h(l~"'nhh I lh ' lI I.. lldlll..íl ",im, é" III ulmúh nil 

pul.. mCklhc:-/clc:-d tllc ~n Hlulu n l.. II kh\l"'~~~'" In\1\ 0 1..111 , 

J\ Ilnpin'1l(1 mvnhhi 1)(1111.111 11 II Ma~)'1I1' Ok llm\i I\I~II:-
S/CI'CI{; I:< f,ulgI11111 19\):" , ~ ,' l militI.. jór61 :;f616 i(.\lt n lé~ 1. 

• 
UllIct)'CI Ldu'l I .Aí$~ 1 6 Ic l k~ ~/-igJl fgfl tÓ 1IH1111l011 be. II Mu-

);:)'01' Ök\llncniku~ $ft.:l'{' I(·I<;:/O lgltlul Alaplt"nn)' 1995, é,'i 
h:vclo.e ll)'sé~ I nl', S~(' lIl ~ylh'}:.\· \I UlA~1 1 ... Ir i' kUl":11 ritllnl 
cln1\k e l ('j l l' tjC:'/, té~é b(; lI , vnlntllinl S1.NH('I'ci 7.oltiíll 1 ~1l( .• 

~Jlt 6 '1) IIu1c:;I tllg i ~IUNIO I~~ [ II SfCI'C h'l t ~fo l ~liI!l1 19\15, lt"j 
P Il /,ngyi he~dt l lo l ój~ 1 I ~~ 1996, évi k UIt~é~vc lc" i ICI "l' 
fct~l'ö l - n k(if~yn I6~ taR,juI C~ 'hllng.ll ll1~ clfog!ldl !'l I.. , 

A Mng)'lIf Ö~ lI tn (:n i kll :\ Sf('r(:tC t~f{) l ~nllll Alap it vány 
K.1I1'1\l6I'illmnnnk Ilárom 6,,(i~ nlnndrtllllnn Ich\rtl'tvnl LSlné-

• 
tc lt !,) tl l1jl'll\' ál!l~"t(lllák II Illgvkat. 

CSis1.é ........ (' I·C' IH'N . !I Ma,f.n'flt' Tt'lfvf:,M Va llds; SII1diáj . 
/lnÁ Vctctt'Sjél liJ H\gkénl Ilgyhchf\tl!:tI ~/ft \' nfá~~ol \1CIItS~ 
fc l II Kurnt61'i1L1nlm, 

Ur, T"'ó('SI\nyi Lns~ló . nf Igní'gm6 Tlttllks t!íRjn terje~f' 
t\! lIb be 1\ Magyfll' Kfkkfl'f'.I'~ t E!O,t'slllt't II rlol6 10g~rtSI ké
rc lmét. n fl lo~ z.oltún IcikésI. r(h'ld beSI(~ clébo n oomuU\un 
1\ vezetése 1111\11 áll6 $/e I' VC/ot munkáj I. i\ kÖfS)'ít l S dUn. 
lése énelrn ébcl1 1\ Mog,yfll' KiSkkere:nl ~3í;yc.stlle t pánol6 
IlIgl..ént nyo l'! felvéleit. 

Az erdélyi magyal' egyházakért. 

A Hanry Ford rarmeszati és Kul/urális Ór6kségért 
1995- 96-os dfját az Ars Longa A/apflvány ny rte. er
détyl magyar egyházi épOletek és egyéb tulajdonok 
adatainak összegyOjléséért. Az 1984-ben alapitott dfj 
az Unesco VIlágörökségi Központtal és az ENSZ 
Kbrnyezetvédö Központjával közösen kivánja eIOse
gIteni a kulturális és természeti értékek, az élet mél
tósága és mlnösége Iránti elkötelezettség megszilár
dItását. Magyarország százötven pályamunkával a 
második. az európai Indulók közöt t. A magyar gyöz
tes továbbjut az europal döntöbe. amelynek dfjátadá
si Onneps~ge Budapesten lesz Júniusban. a SZépmű
vénetl Muzeumban, 

A magyar zsOrl elnöke Habsburg Gy6rgy. tagjai 
Gade/ /s/ván a Magyar Nemzeti Múzaum fŐ igazgató
ja. és Panu Valnam6. a Ford Motor Company Kelet. 
és Közép-Európai Igazgatója voltak. Az elsö dijjal ju. 
talmazott plllyamunka alkotói a magyar múlt értékelt 
Igyekeznek menteni. Az Ars Longa Alapitvány t egy 
magánszemély hozta létre 1992-ben a kultúra támo
gatlIsának céljával. Ezen belOI az alap Ró célul tOzte 
kl a magyar nyelvO történelmi egyházak Illeté
kessége alá tartozó ku lIuráils örökség lelmérését. A 
Ford 10 ezert dollllros dlját az erdélyi maoyar rel or
mátus, lutheranus, unitárius és római katolikus egy-
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!lázak történ 1011 pillet Inek és egy b tulajdonainak 
összegyűj lés re Irányuló munkával rd melte kl. A 
tanulmány alapja egy t1.rmlnckllenc kérdésbOI és to
vábbi alkérdésekböl álló kérdő Iv, amelyet Benda KII/
mán. azóta ell1unyt proles szor úlmutatásával állllot
tak össze. A kérdések vizsgálják egyebek között a 
templom, a torony, a harangláb adatait, kllérve az 
épllés Idejére és módjára. az épllészetl stnusra és 
szerkezeli megoldásokra, számba veszik a templomi 
tárgyakat, diszlléseket. festményeket, bútorokat. a 
temetőt . az egyházközségi levóllár és anyakönyv jel
l emzőlt. A munkál a kérdölv szerkesztOInek útmutatá
sa lapján a helyl lelklp sztorok és segllOlk végzik el. 
Az eredmény nemcsak a pótolhatallOl1 értékeket ós 
adai okat rögzllö adatbtlzls létrejötte. hanem az ls, 
hogya helyi emberek önlsmerete gyar podlk a kér· 
désekre válaszolva. Az adatbázist lényképgyQjto· 
mény egészR I kl . melyot magyarországi munkatársok 
kósz ltett k. Az eddig beórk zett ezerötszáz kérdőlv 
az erdélyi magyar protestáns OyOlok zot k adot II 
tartalmazza. A katolikus egyházközségekben -
rempIlI Józsel nagyváradi pOspökkel gyeztetve 
most kezdödlk a munka. 6I11alyl1Bk elvégzéséhoz 
legjobb ko r jött sogllség a Ford·dij. 

(ReformátusOk Lopjn) 



Egy könyv 
, . , 

margoJara 

A rendszerváltozás óta sokkal 
objektivebb az unitárius hit és 
szellemiség megítélése hazánk
ban. Azonban nem szabad megáll
nunk félúton. A magyar művelő
déstörténeti tanulmányokban, egy
háztörténeti írásokban még mindig 
sok hiányosság, félreértés találha
tó. Sok esetben úgy tűni k, hogy 
nem tudnak a szerzők felül
emelkedni a felekezeti elfogultsá
gukon, abeidegződéseken. 

Thdósítások, hírek 
elvű Protestáns Kör és a Balázs 
Ferenc Beregi Népfői skola kultúr
protestáns szellemi teVékenységé
ről sem, amely a keleti országré
szen az unitárius hit megismerte
téséért küzd. 

(Szabadelvű füzetek, Kolozsvári 
passió, szabadelvű napok, Parti-

• 
um folyóirat , Uj világlátás rovat az 
Unitárius Életben.) 

Tóbbet kell hallatni a szavunkat, 
meg kell ismertetni a közvéle
ményt a tudományos tényekkel , a 
tiszta, unitárius szellemiséggel. 

Felhős Szabolcs 

A Ráday Gyűjtemény tanul- 1------------ -1 
mányai sorozat 8. kiadványának 
(Péter Katalin: Papok és neme
sek) több fejezetében pétdául 
össze mossa a szerző a protestáns 
közművelődés erdélyi és magyar
országi vonulatát. Nem tud, vagy 
nem is akar tudomást venni az 
unitárius reformáció jellegzetes 
sajátosságairól, a könyvkiadásunk 
speciális helyzetéről, iskoláztatá
sunk egyedOlállóságáróf a 17-18. 
századi Erdélyben. 

Dávid Ferenc egyházalapító 
püspökünket szellemi Odüssze
usznak és szombatosnak állítja 
be, halait a tudományos kutatás 
már rég tisztázta ezt a félreértést. 
Nem tud objektív képet felmutatni 
János Zsigmond erdélyi fejede
lemről sem. 

Éppen ezért hatalmas tudo
mányos missziós munka hárul az 
unitárius egyházra, jobban ki kell 
építenie a szellem műhelyét, tudo
mányos ismerette~esztő munká
kat kell kiadnia. Jobban oda kell fi -
9yelnünk az olyan kezdeményezé
sekre, mint a szegedi JATE ma
~yar tanszékének nyári egyház
es művelődéstörténeti kurzusai, 
ahol elsősorban az unitárius múlt 
le~tarasával foglalkoznak, vagy 
mint a debreceni Református Teo
lógia Doktorok Kollégiumának val
lási néprajzzal foglalkozó szekció
ja. Mindkét intézmény rendezvé
nyein erdélyi és hazai unitárius ku
tatók .kapcsolódtak be a műhely
munkalatokba, s ez már kiadvá
nyokban is megjelent. (Lásd. Val
lásI né.prajz tanulmánygyűjtemény 
6 . 7 . kotele.) 

De nem szabad megfeledkezni 
a Kelet-Magyarországi Szabad-

Az Evangélium 
Színház bemutatója 

Sík Sándor: István király 

A Magyar Protestáns Közművelő
dési Egyesület és a Magyarok Világ
szövetsége védnökségével , Udvaros 
Béla rendezésében, a millecentenári
um tiszteletére mutalIa be a drámát a 
BM Duna Palotában az Evangélium 
Színház. 

Sík Sándor, a szerző, piarista szer
zetes, költő és egyetemi tanár volt. 
1933-ban írta a darabot, melyet akkor 
bemutatott a Nemzeti Színház, de Bu
dapesten most kerül csak újból szín
padra. 

A dráma István ki rály kettős küz
delmérol szól: az egyiket saját embe
reivel, a másik harcot önm~gáva l kell 
meg vívnia élete sorscsapásai , és lelki 
ismerete - a sok kiontott vér, a ma
gyarság egyesítése és fennmaradása -
miatt. Tetteit soha nem önös érdek ve
zelle, hanem a népééri, nemzetéérI 
aggódó király fe le l ősségteljes dönté
se. 

Az Evangélium Színház bemutató
ja méltó megünneplése honfog laJá
sunk 1100. évfordulójának, és újabb 
bizonyítéka az anyagiakat sokszor 
nélkülöző színház és Udvaros Béla 
küzdelmének és sikerének, melyet a 
magyar kultúra felélesztése és meg
mentése érdekében tesznek. 

A díszbemutatón egyházunk képvi
se letében Bencze Márton püspök is 
részt vett. 

Bencze Franciska 

Számadás '96 

címmel rendezte meg a Magyar S .. el. 
lem; Védegylet áprilisban Bethlen Gábor. 
ról és Pázmány Péterról szóló konferenci 
áját a R:.'iday Kollégiumban. A rendezvény 
célja a két. hazájáén CS a honi muvelő. 
désén éló. és fárado7..6 magyar kiválóság 
gondolatamak, csclekedeteinek felidézése 
és a máv31 való összehasonlftása volt. 

!fegec/fis f..ij,-állt református püspök 
meltatta Bcthlen Gábor fejedelem életút
ját. kül- és bc1politikáját. jó diplomaciai 
érLékél. Ladocsi Gáspár katolikus pIlspök 
Pázmány Péter é letút járól és munkásságá
ról. BCIlcz.e Má,10n unitárius püspök a fő
iskolát alapító, magyar muvelódCst felvi
rágoztató Bethlenról tartOtt előadást. A 
konferencián fel szólal! még Már/on Já
nos, Mác;. ls/will író, Kocsis István és a 
határon túl élő magyarság nevében Dávid 
Gyula, Sjklósi János (Erdély), és Sári Jó
:,.sej (Kárpátalja). Végezetül il konferencia 
zárónyilatkozatot adott ki. 

Hangverseny a Nagy Ignác utcai 
templomban. A Parnassus Koncert
rendező Iroda május 11 -én jótékony
sági hangversenyt rendezett a mille
centenáriumi ünnepségek keretében 
templomunkban. Az egyházzenei 
hangversenyen közremüködlek: Oem
ján Kinga és Mag. Hannes KawfZa a 
grazi Zeneakadémia növendéke és 
professzora, valamint Eva Antesber
ger a Bécsi Zeneakadémia növendé
ke. A bemutatott művek, és az előa

dók egyaránt nagy sikert arattak, oly
annyira, hogya lelkes hallgatóság 
tapsá! kél ráadásszámmal köszönték 
meg. 

Erdekességkénl említjük meg, hogy 
Demjan Kinga, a grazi Zeneakadémia 
növendéke néhány évvel ezelőtt eb· 
ben a templomban konfirmál!. 

Emléknap egy író halálára 

Páskándi Géza szü letésének 63-ik, ha
lálának e lső év fordulójára május 19·én 
síremléket avattak a Farkasréti lemetŐben . 
A sírnál Szakonyi Károly méltatla az író 
pályafutását és éle tmCi vét, majd Pál/czél 
Tivadar reformálus lelkész kén örök nyu
galmára áldás!. 

Aznap este a Várszínház kiáll ílótenné
ben, a Galériáb:m em lékkiállítási rendez· 
tek. melyet Ablollczy Lás!.16, a Nemzeti 
Színház igazgatója nyilott meg. Az emlék
napra megjelent poszthumusz kiadásban 
,. BegyGjtötl vaJlomásaim" címG kölet, me
lyet az író özvegye, Páskándi Anikó ren· 
dezet! sajtó alá. 

UNITÁRIUS ÉLET I t 

• 



Könyvesboltunk ajánlatából 
Halla O. Kár'oly: 
l1ólJaIl és homokon (versek) 
1'oredék I/f/ l.ácikll (versek) 
Mn.'sgyéll állva (i nterjúk) 
Bakó Elemér: Nyugati .\·;:.él (versek) 
Kovács Andor: !-Io",nk/Jad 

Varadil1/l1J/ -emlékk(jll)'v 1992 
Marllw Szépfalusi Wanner: 
KAM PFE VON GESTERN 
LEHREN FÜR HEUTE 

• • • 
Felhívjuk olvasóink fi gyclmét, hogy 
jlmius végén jelenik mcg az Unitá
rius Élcl millcccnlcu{'l"Íumi kíilöu
kiad{LSa, Kiszely IJ! I";": A sv.ljci 
"hun völgy" círníí könyve. K:lplwtó 
1 C.~Z:l könyvcsbolluukbn n. 

Tanévzáró istentiszt.elet 
és családi nap 

Szcretcllcl hívjuk és várjuk a csal,í
dok at: szülőkct. nagyszütőke t , gycr
mckeket al, 1996. június 16-ai iSlCn
tisl.tclet keretében rncgrcndc/.cnd6 
családi vasárn apra, mcl y egyúttal a 
hitok tatási év ünnepélycs z.írása is 
lesI, a Nagy Ignác utcai tl! l1lplomunk
ban. 

Ei'. alkalomra a hi toktatásra j,'r6 
gyermekck é:. a1. Unitárius Ifjúsági 
Kör (UN IK) tagjai műsorral készüt 
nek. 

7. Szent György naptól Szent 
Vendelig. Nemzetközi pásztor 
folklór kiáll ítás. Jákotpuszta, április 
24-október 20. 

8. Százéves a néprajz; falu. 
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum május 2-november 2. 

9. Művészeti kéziratok, ösnyom
tatványok. Budapest, Országos 
Széchenyi Könyvtár május 9-ok
tóber 26. 

10. Ezeréves a veszprémi püs
pökség. Veszprém, Veszprémi Ér
sekség május 11 -szeptember 4. 

11 . Királyi relikviák. Székesfe
hérvár, Szent István Király Múze
um május 16-auguszlus 5. 

12. Az európai irodalom közvetí
tői. Orosháza, Szántó Kovács Já
nos Múzeum május lS-szeptem
ber 30. 

A Magyarok 
IV. Világkongresszusa és 

Tudóstalálkozója 
• 

Június 13-18. között Opuszta-
szeren és Budapesten tartják a 
Magyarok IV. világtalálkozójál , 
amelyet a szervezők a magyar
ságtudat és nemzeti stratégia cí
men hirdetett meg . Vendégek ér
keznek Amerikából, Nyugat-Euró
pából, Ausztráliáb61 és a Kárpát-
medence magyarsága is képvisel-

Millecelll"cllfíl';/llIIi teli magát. A változatos programok 
/'emiez'lIéllyek kiállítá so k június 13-án kezdődnek a Magyar 
1. A Nagybányai iskola centená- Tudósmúzel;lm megnyitásával, jú

(iuma. Budapest, Magyar Nemzeti nius 14-én Opusztaszeren ökume
Galéria március 14-szeptember nikus ima után megnyitják a vi lág 
30. magyarsága! reprezentáló pavi-

2 B lant, l S-én a Budapesti Kongresz-
. encések és más szerzete- szusi Központban kezdődik a Ma

sek" A keleti és nyugati szerzetes-
kultura találkozója. Pannonhalma gyarságludat és nemzeti stratégia 
március 22--okt6ber 1. eimmel az előadássorozat, amely 

löbb napig tart . 
.. 3.. Hon/oglalók Békés megye 

fOldjén. Békéscsaba április 5- A Világkongresszus fővédnöke; 
szeptember 15. a magyar kultúra, tudomány és 

~ . fv!ag~ar ~Prtészek az 1896-os politikai nemzetközi hlrű képvise-
mll/en/uml kiálIrtáson. Budapest lői, valamint a történelmi egyházak 
Orszá~os Müemlékvédelml Hiva~ hazai és erdélyi vezetöi. 
tal ápnhs l6-július 20. 1--------------

5. Magyar Muemfékvédefem 
nagy alakjai 1849- 1949. Buda
P~SI, Orsz.ágos MGemlékvédelmi 
HIVatal ápnhs 19-július 21. 

6. Promenád 1896 C. vlse/ettór
Mnstl klállf/ás. ópusztaszer áp I 
24~ecember 31. , ri IS 

l:! UI\ITARIUS 1:1 LT 

Unitárius műsorok 

"Egy az ls ten" 
unit;\rius félóra , 
Kos:-.uth rádió 

június 28. p ntck I .. L30 

Halottaink 
Dr. haralyi Fejér Domokos 

80 éves 
Kiss Erzsébet 75 éves 

ifj. Vincze Ferencz 47 éves 

lsten adjon csendes pihenést eltá
VOZOll testvéreinknek a7. anyaföld 
ölében, le lküknek örök üdvösséget , a 
hátramaradoH gyás7.olóknak pcdig ví
gasztalást. 

Fülep "útis atyánk!ia II könyvzárllllk 
adományozta Ravasz /..lÍsz/6: Alfa és 
Omega címú kétkötetes prédikációk és 
cikkek gyújtcményét. melyet a Frankiin· 
társulat jc1clllctell meg 1932-ben. Egyhá
zunk nevében fogadja köszönetünket éne. 

F elhí\~lIk olvasóink figyelmét. lIogy 
jlí/ills-a llgllsZlllsi szá/llullk ŐSSl.eVOII-

1011. egyszerre jelellik meg. 

Nyugdfjasháznak vagy pan'liónak vllló 
ház eladó. Szentendre központjában. a 
Bükkös patak közelében. ÉrdekHklni lehet 
este 6 után :I 06·26-315-407-es telefon
számon. 

Lapzárta minde n hónap 6-án 
van. A később beérkezett i.r6.sok
Ical szerkesztőségünk csak a kö
vetkező hó lapzál'táig tud foglnl
kozni. Ké ljiik ezt a bekiildendö 
ll'ásoknál figyelembe venni. 

LaptutajdOllos: 
MagyarOIszagi Unitárius Egyház 

Főszerkesztő : 
Bencze Franciska 

Sz e rke s Zlöbizollsag: 
Kászoni József, 

Muszka Ibolya, Nyitrai Levente 

SZERKESzrÖSEG CiME: 
V., Nagy Ignác utca 24. Budapest, 1055. 

Telefon/fax: 111-2801 
Terjeszti a Magyarorszagi Unitárius Eg)i1áz . 

ElórlZethetO: 
egyházi kOzporllUOkban. a le1kés~ lJodákban, 
vern egyh~z i csekken. Unitárius Elet ;eligével 

Evi előfizefesi dlj: 600,- Ft. 
Egyes szám ára SO .. FI. 

Megjelenik havonta. 
Kéziralokat nem öl1unk meg es nem kOklünlc 

vissza. 

Felelős kiadó: 
Heltai Gáspár Kft. 

Index: 25 842 

KeszOn a Cerberus Kft gondozásában 
(BudapeSI V., Kátman Imre u. 23 

Tel.: 132·3511) 
Felelós vezelÖ: SchmKlI Gábor 
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