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Mi az, hogy unitárius? 

öRöMHIR-RfSZLET 
(1991. március 24.) 

Ahogy például a világ távoli sarkain, s főként 
nagy területű, nagy népességű országokban gyak
ran megkérdik: - Mi az, hogy magyar? - meg
kérdik gyakran ezt - egyéb okból - környező 
országokban is. Ugyanigy kérdik meg itthon: -
Mi az, hogy unitárius? 

Ilyen a kisebbségi sors, mert az. unitárius a hazai 
történeti vallások közt kisebbségi vallás, mintegy 
kicsinyített vetülete hazánk kisebbségi helyzetének. 
S ehhez tartozik, hogy születésekor többségi vallás 
volt, alapítása helyén, Erdélyben, az 1560-as évek 
végén három éven át szinte abszolút uralkodó val
lás, János Zsigmond fejedelemsége idején. 

Történetének nagy alakjai, az alapltó Dávid 
Ferencet nem számítva: az Egyesült Allamokban 
Emerson, a mult század talán legnagyobb amerikai 
író-gondolkodója, itthon Bölöni Farkas Sándor, 
Amerika magyar feUedezöje, Orbán Balázs, akit a 
" legnagyobb székelynek" nevezünk, no és Bartók 
Béla, századunk alighanem legnagyobb zeneszer
zője és világszerte legismertebb magyarja. Hozzá
tenném, hogy legtöbbjük személyes döntés alapján 
lett unitárius. ts nem hagynám el Weöres Sándort, 
aki ugyan nem volt unitárius, de alig J:l,úszevesen 
art irta Kosztolányi Dezsönek, hogy az a terve: 
áttér unitáriusnak és pap lesz, mert az unitárius 
nem kinyilatkoztató vatlás, a relativizmus vallása, 
nem determinál, és nem kritikátlan a Bibliával 
sem. 

Igaz, a történelem tanúsága szerint a dogma
nélküliség nem feltétlenül biztosit fennmaradást, 
folyamatos megrögzödést az emberi tudatban. A 
köztudatban jelentéktelenné szürkült még az a 
hallatlanul gazdag, korát messze megelözö kor is 
amelyben Dávid Ferenc, az egyetlen magyar egy~ 
házalapitó élt és működött. Akiről a túlságosan 
haragos és túlsagosan igényes Szabó Dezső azt irta 
h "l ' ogy a e~ag~ob~ magyar reformátor, tragiku-
san szép arcu, tltém alak, s helye van az európai 
szellemi történetben". Németh Uszló "a forrada
lom eleven szellemének" nevezi David Ferencet 
"hatalmas tehetségnek, aki hitek és kételyek for~ 
gószelén repül a dévai börtönig". 

Ez az egyházalapltás az első magyar földön 
kibomló forradalom volt, amely az allamot is ma
gaval ragadta, hogy aztfln tulterjedjen határain
kon is. Irtam róla egy regényt, az Erdélyi Mefisztó 

címűt. 1988-ban jelent meg, hangja már alig hal
latszott, éppen jelenideja. történelem kezdődött, az 
iródott. De MArai Sándor észrevette, hogya jelen
ségek ismétlődnek. Megírta nekem, hogy ö nem 
ismerte behatóan az erdélyi t örténelemnek azt a 
szakaszát - még ő sem ismerte! - és hogy Dávid 
Ferenc korában milyen sok a hasonlóság azzal, 
ami évszázadokkal később történt. 

Mire gondolt Márai? Az a forradalom ugyanugy 
dogmatikus függés és ideológiai abszolutizmus el
len robbant ki 1568-ban, mint az 1956-os - a 
Dávid Ferencet vállára emelő, ünneplő kolozsvári 
nép, az örömünnep jellege és szelleme, olvasmá
nyaim szerint, 56 október 23-át idézi, amelynek 
fáklyafényes ünnepén ott voltam a Parlament előtt. 
Utána Báthori István restauráci6ja - nevezzük 
konszolidációnak? - tilalmaival és bosszúálló le
számolésával. ts Európa akkor is a restaurácíót 
támogatta. Pedig a megkötözött, kis hiján meg
fojtott unitárius vallás a ma elfogadott általános 
keresztény értékekkel csaknem megegyező érté
kekre épített - egyetlen jelképet leszámitva. 

Ez a jelkép, a szentháromságelv, onnan eredt, 
hogy Nagy Konstantin császárnak a niceai zsinat 
után - már a negyedik században - szüksége 
volt a kereszténység egységére, mint politikai tá
maszra, és az új egységhez új jelképet kellett 
megjelölni. Amikor, ennek utána, a tillságosan 
központositott hatalom eltávolodott a krisztusi 
alapeszméktől, jött a helyreallítás t célul tűzö tizen
hatodik század. Ennek első igazi forradalmára, 
Szervét Mihály a krisztusi tartalmat elhanyagoló 
egyházat a jelképen át támadta. Sorsa: máglya
halál Genfben. A szervéti gondolatot Erdélybe köz
vetítő Blandrata György sorsa: jelképes máglya
halál Rómában. ts a gondolatot kiteljesltő Dávid 
Ferenc sorsa: életfogytiglani börtön dmén szenve
dett vértanúhalált Erdélyben. Mégis, a mára az~
nossá valt azonossá váló értékek ellenére az uru
tarizmus ki van rekesztve az ökuméniából, s ezzel 
némi összefüggésben : a köztudatból ls. 

Ha ez az itthon tIzezernyi, Erdélyben s~zezer
nyi kisebbség azzal törődne, hogy kisebbségi sorsát 
panaszolja : provinciális pótcselekvést végezne. 
Ehelyett inkább azzal törődik, hogy életkedvvel, 
telitett lélekkel és etikusan éljen, s ilyen életre 
nevelje ifjúságát. S mert ma már valób~ nevel~ 
heti, talán nem is olyan nagy baj, hogy kisebbségi 
sorsú egyház., Dávid Ferenc, Bartók Béla szellemé
nek jegyében. 

Török Tamás 
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Irgalmas, "békebeli" nyár. .. 
J946 11)14' deje éppen oll/Im Tll/ár wil, mint cl 16bbi, 

ClZ ,I6z6 ttlekél Sútőtt /J nap. meleg oolt éti közeleden 
tI,6 !H!kebeli tskoUlév vlge. OhiCIn volt ... , de 

IIZéC1se • Má, túl vollunk az e16:6 - II ,ebeket flyalo
m t6 4 vfI$zteslgdet mmba vero - CI blzonlltalarnuig 
:lól' ,el.lza/nldffÓ nl/árTa jeilemz6 túléli" I«ibuJatcin. 
NawJából már minden csa lád tudta, hOQlI kiket vesz
felt el UI7llClMkkoT megbiz/wtó hb'ek hiányában -
még ,émt!nllkedett js abban, ho"" II hldnyZó/( talán 
migsem vesztek el végleg. 

Ezen az újrakezd6 nyáron tele voltullk bizakodással, 
reménlISéggel. Mert tombolt ugvan az infláció - eall
havi fizetts eg" skatulVIl aJlUfát ért, - de vártuk oz 
e/w béklben eloetelt magok termésit, a z aratá,! és 
"drtuk nczwon vártuk - oz 'Új pénz, CI forint meg
jeleni:"t amelll ,.eménlleink szerin t el1ll csapásra meg
uabod!t 'a del7Glvlició gl/lltTelmét61. Ezen a nl/ÓTOn még 
el6tte voltunk a következő évek nyaTainak, az u;jon
g6&okn4k, a csa l6dásokTUlk, a lellendülémek; a letö
Tésnek, az okkal és oktalan Tetfegémek. 

Az űjrakezdés nyarán - el11l " békeévvel" a hátunk 
f7Wgött - azonban még szó sem lehetett a "békebeli" 
tll/ári programokTól, ezek tervezgetésér6l, mert az új
jáépítés hevében és az általános gazdasági helyzet ter
hei alatt nyllgő kllzintézménl/ek még túl szegénvek 
voltak ahhoz, hogl/ a Dl/ermeküdüJtetést szervezett lor
m.ábon megoldják. Nl/aTalásra az általános szegénység 
miatt legleljebb csak azok l11Iet"ekei gondolhattak, 
akiknek 0111011. falusi rokonaik voltak, akik néhánll 
hétre el tudták vállalni a rokongyerek etetését, ellátá
sát. III/en azonban kevés voU, hiszen a falu háborút 
túlélő tartalékai is kezdtek kimerüln!. Az akkor m4T 
el11l éve zajló bat1{UZÓ' és a kapzsiság már a falusi 
lartalékokot is jórészt felemészteUe. lat/ érthet6en 
nagv vérakozással tllltlltt el bennünket - a 10. évün
ket éppencsak átlépő f11Ierekeket - az a reménlI
ség, hogll a mi kis Unitárius 
- a háborus évek után, 
alkalmunk 11l1l1ik néhány 
szervezett formában ugl/an, a 
csak távol, elsö ízben idegenben :wjlik le. 
Kinőtt, kopotto.s ruhánkban, tOnlacipÖS lábbal, kis 

motYÓ71kkal a hátunkon tÖTtettiink a Délivasut hábo
rús .sérüléselből űgy ahof11l helllreMzott egl/kori indó
Mzdhoz, ahol 3D--f0 fós csoportban, fillk és lánllOk, 
hasonló koru tizenéves gl/erekek gvillekeztek, akik kö
zül nekünk IzegénII, mindenüket elhaf11lott - akkor 
t:lidéke1l éló - erdéllIi menekülteknek $4jnos senki 
sem volt umet"Ős. Crupán egyetlen közö, jellemz6nk 
volt az, hOf11l mindnllájan uniláriusok voltunk. Ez a 
tudat volami csodálatos bizakodással töltöU el öcsém
mel bennünket az idegen gyerekek köz/:itt, hinen vi
déken - az akkor még naat/ és hatalma, _ a katoU
~mus fellegvárában élve, hitünkben ul1llancsak ma
ga11yosak voltunk. Az együvé tartozás érzése r/:igtl:in 
lek1lzd/:itte azt . az elfogódo!tságot, amit minden Ul/erek 
önkéntelenül IS érez, amikor ismeretlen l7IIermekcsa
patba keveredik. 19l1 könnl/en, már a VOfUlt indulásáig 
eljutottak a 9IIanakvó miregetéstöl az oldott hangu
latű benélgetésig. 

Végre elindult velünk a vonat és kora délután éT
keztünk meg annak a Tolna meat/ei kis bánllászjalu-
114k az ál~sára, amelll a legkllzelebb volt ahhoz a 
- saját vo.suttal nem rendelkez6 - kis laluhoz, amelll 
a célállomárunk volt. Itt J)(Irasztszekerek várták a kis 
csaPfItot, ameltlekre felrakhattuk a csomagjainkat és 
néh~nl/an a kisebbek és fáradtabbak k/:lzUl _ k/:lztük 
én IS - felszállhattak. A többség azonban 9IIalogosan 
kl!érte a háborút tIlIélő, sem lorozás,.a sem rekvirá. 
IMra nem érdemesült igavonók által h~zott kocsikat. 
N.éhánv km-es űt után érkeztílnk meg a vendéglátó 
ku faluba , amelll el7lletlen honzú utcából állt és 
ame1vnek lakói részben kitelep!tésre ltélt vag" éppen 
még attól tartó, má,. meglehetősen szoruit he1llzetben 
levő svábok é. a Bácskából frissen áttelepltett buko_ 
vinai székelt"ek voltak. 

A mi vendéglátóink, "meghivóink" az ulóbbUJ,k :vol
tak, akik tulajdonképpen maguk is még sanllarllnak 
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mondható köriJlmé'1lllek ki:lUJtt éltek. Az akkori ren_ 
delkezések értelmében ul1llanl$ eQ1,f födél a14tt kellett 
éljenek azokkol a sváb lakosokkal, akiket a kollekUv 
bllnösdg alapján vontak felelősségre a háboru alau· 
va~ódi v al11l vélt magato.rtásukért. Akiket edrt birto~ 
kalkból kt/orgattak és szó szerint a ntlakukra lele i
teuék azokat a lZintén szerencsétlen 'onu bUkovl~ · 
székelllekel, akiket pár évvel korábban azzal Mvtak 
haza - a Kárp6tokon kivülről, Bukovin4ból _ a tör. 
ténelmi Magl/arországra, h09ll a BáCSkában. telepitik 
le őket. Nem nehéz kita!4lni, Mgy milllen feSzÜltsé_ 
geket okozott - nap mint nap - az, h0911 ha e 
házban általában a mellékheltliségekben a r égi tu~~ 
donosoknak kellett meghűZ11iuk magukat mig a ház 
ért~kelebb, ~ebbik ré~zét - a gazdaság telje. [e!sze_ 
relesével egllutt - a n!n.~telen tel~elekkel [oglallaUa 
el ,a hatóság. 1I11en kőriilmén"ek kőz/:iu szinte csvda_ 
s%4mba ment, hogl/ nem voltak komo111abb attrocit4_ 
sok a kétféle népesség között. Ez elsllsarban annak 
tudható be, hOI1ll a wáb lakosság fiataljait addigra 
már jórélzt kitelepitették és a hátramaradt öregek 
pedig eléggé fegyelmezettek és megfélemlitettek vol
tak ahhoz, hogy ha nem is zokszó nélkül, de belenuu.
godjan.«k a megváltoztathatatlanba. 

Ilyen. körülménllek k(jz/:itt kézenfekvő volt az h091l 
bizonllo, gyanakvással fogadtak bennünket. ' 

A falu végén e91l üres telken telepedtünk le a /űben 
a cromagjainkra. Ott költöttük el a hazulról hozottak 
utolsó morzsáit megkésett ebédként és ott vártuk azt 
hog" a lalusiak " kiválasszanak" bennünket. A 6Zéke~ 
lyek uf11lG-nts, - lőleg az aSSZOnlIOk - amikor hirül 
~_~fték, hoatl megérkeztek a pesti 91Iet"ekek, egl/m4s után 
]ottek a mustrára és a dolog lelki is es%mei r észén 
(segEteni akarás, eat/üvé wrtozÓ8 érzése, sajnálat stb., 
tűlme'll6en a dolgok praktikus részét is 'zem eJött 
tartva végezték a kiválogatást. lati azután a jóképübb, 
fejlettebb, dologra termettebb f11Ierekek hamar "elkel
tek", mert már akkor is minden paraszti gazdasdgban 
jól j/:itt e91l·egll inat/en dolgos kéz. 

A hitványabbja - mint en iS, aki a pár éu előt ti 
gllermekparalízis mÚltt mozgássérült volt - maradt, 
nem kellett senkinek. lat/ fordult elő, hog" az /:ie3ém, 
aki akkor még éppen csak, hogy elmúlt 10 éves, alig 
esett át a "toborzó" korhatárán, az ebók k/:izött kelt el, 
mig én - 12 évemmel és sántaságommal - meg né
hánll satnl/a leánl/gyermek utolsónak maradt. Szomo
ru voltam, mert annvi korábbi, de a kiimllezetem ól
tal azért sokuor tompított diszkrimináció után itt 
szembesültem először az "emberpiac" kérlelhetetlen, 
kiméletien t/:irvénllével, miszerint ismét beblzonllOso· 
dott, hogy lám értéktelenebb val1llok a többinélt? Vég
telenül elszomoritott, hogll mi lesz velem, ha végleg 
nem visz el senki? Lehangoltan gunnllasztottam a 
mott/ómon, amikOr csoda tőrtént! Angliai jelent meg 
egll flatalaUZOnll képében, aki feltúrt k/:itén"ével siet 
ve jött a mutlk6jából. Mezitláb, eat/enesen felém tar
tott, magához hívott, kézen logott, elvette a csomago~ 
mat és magával vitt az otthonába. Clodálatos meg
könnllebbillés volt Izámomra, hoat/ kIszakitott ebből 
a remént,/telm és egllre lehangolóbb állapotb61. Mada
rat lehetett volna fogatni velem, m fg haza nem értünk. 

Ez a fiatalauzOnll eat/éves at/ermekével és két fivé
rével élt együtt, egyikilk az ostrom ala" Pesten meg
rokkant, féllábú volt. 

A falusi ház kÖTilii teendők, néhánll állat nevelése 
és némi bérbe kapott föld művelésén kivül varroga
tássai kereste meg a mindennapit a maga, az apátlan 
at/ermeke, rokkant MIlI;a és az allg legénllkor ba ser
dült öccse számára. A tehet6ssége, az a11yagl helllZde 
nem volt valami rózsás, mégis, amit lehetett _ a k/:i
rfJlménllekhez képest - mindent megkaptam. 

Részt vehettem mindenben, amiben csak akartam, 
ami a ház kl:lrill történt, de csak abban és ann1llra. 
amennvire nükdg4lt éreztem, amihez és amennIIire 
kedvem vol t és nem esett terhemre. Csalddtagnak te
kintet/ek és Igazi lalusi n"araldsnak éreztem azt a 
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pdr hetd. Mlk/:lzben sok nub, ".!rtékeubb alka t ú" 
glIerek _ k/:lztilk (lZ /:Iefem jt - korukhoz képest ke
menl/en megdolQOztak a bdeooért. Volt, aki egész 
nl/liron a gazda lovalI italta él Itt tanu l ta meg egI/ 
élelre, MtlII "mIII/en <lok, és hánl/ veder v izd tudnak 
meginni nopon/a ezek a gebék". 

A Gondvi.!'elés megki:inlli:ir/.ilt rajtam , amikor hátrá
nt/os helt/zdem és a z ezzel veló keserii <lzembenézéf 
utdn etlll jótevöt k/.ild/:llt elém egll egl/szeru, de jÓlelku 
<lzékelt/ anzOnt/ képében, aki sor<lóban maga i<l meg
kül6nbljzteteU volt, his::en o ,",errneke apjo cserben
hawto, és ezzel olt/an súlt/os bélI/egeI $Ü16u reá, ami
nek viselése abban az idóben - kiUönö'(!fI lolun -
még lokl«ll nagl/Obb lelki terhet jelenteti , mint ma
napság. Ez az aUZOnll csalódott a Utle rmeke apjábo.n, 
aki 'Vi.!'szaélt oz előlegl!%eU blzohnd'Vol ét cserben 
hagl/to, amikor bdjbG került . Szenvedett o közmegve
téstól, de nem keseredett meg annt/lra, hoUtl ne ko 
rolta 'Volna lel a nólánó! is eleseuebbet. Ez oz a8$zont/ 
tollin meg akarta mutatni 4 kÖTnI/ezetének, hO{11l meg
eseusége ellenére is van olt/an nemes lelkületú, mint 
o többi osszont/? HiU abban, hogll tettével példát mu
tat oz ól elítéUilrnek, u(J1Ionakkor megtdesltl e{11l gt/e r 
mek folusi nllo rollisát, kedves emlékkel ajándékozza 
meg és ezzel megkönnt/IU eletfogJ/tig tor tó hátránlloS 
helllzetenek elviseléset? Ugl/on ki tudná manapság 
már megmondani, hogll m l 'Vezette nemes cselekedete
ben? TaMn- mli r nem ls 011l0n fontos, de 4Z biztos, 
ho,", azóta sem emlékszem még egll olyan színes, 
gondl.alan falusi nt/á r ra, mint amilllen ez II 46-os volt, 
az ő ,Óvoltliból. 

ti-e? H al-e? Nem tudom, de köszönet erte neki és 
a Mindenhatónok ir, hO{11l elém vezérelte. 

Gy. P a p ZsoU 

P eter HewiS, " aD, Ua l unitárius eg"bá,.; újonnan 
m ..... á lasztott etalike. aki a Hlnckte)' n-ülekeut le1ki
pásztora, Leicest er me(J'ébep., " ewls 51 éves. teológiai 
tanulmányaU a mancbesteri egyetemen és t eológIAn 
vérezte 1965-beD . 

. PeleT Hewls-u.al eIY ~v"ó le lkész, a'Z emberi prob
l em~k Iránt to,ékony, kozUsztclelnek örvendő szemely 
kerult az egyház é lé re. 

• 

LUTHER J\fARTON : 

E R OS VA R 

Szabédi László 10rdítlUCl 

Erős vár a mi Istenü nk 
és oltalom és fegy ver , 
a bajban ő segít nekünk, 
mely ~ánk szakadt sereggel, 
A régi gonosz 
ujra ostoroz, 
fegyvere merő 
csalárd ság s nyers erő: 
a l öldön nincs, ki birja. 

Erőnk erőtlen ellene, 
ha hadával eláraszt, 
de megküzd ertünk az vele, 
kU lsten maga választ. 
Ha kérded: ki az? 
Jézus Kl'isztus az, 
hadak hadnagya, 
igaz Islen maga, 
ö győzni fog a harcban. 

S ha ördögök I'on lnak nekünk 
s ha elnyelni akarnak, 
mi semmitől se rettegünk, 
tudjuk adladalmal. 
Ha földi király 
ijesztve kiáll, 
nevetünk dühén : 
itéle t van fején : 
egy ige 6t clejtJ. 

Az ige rontatlan megáll 
a rontók közepette, 
mer t oldalunkon lsten áll 
s szent lelkének kegyelme. 
Elveszhet a rest 
vagyon, hírnév, test, 
fiúnk, asszonyunk, 
diadalmaskodunk: 
miénk marad az Ország. 
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Nenl ludok Hfósképp éln; •.. 
Mözsl-Szabó István nem hűtlen

séeb61 él Bogyiszión. Az erdt!lyi 
templomokat féltőn festő mIlvész 
vallja hogy mindent, amit elért ed
dig MlIl>.Snek köszöni. S akinek a 
legtöbbet az az &lesapja, aki nem
zeti önt~datra nevelte, akit61 az 
tletet tanulta élni komoly munká
val a magyarság egyik tagjaként. 
~ '&lesapját ls Mözsnek köszöni 
meg. 

Mint az Erdélyi Magyarok Tolna 
megyei Egyesületének társelnöke ke
restem tel ft mestert. Felkerestem, 
mert alig egyévi itt-tartózkodásom 
ellenére hamar találkoztam nevével 
nem is egy ízben. Felkerestem a 
mestert azért is, mert erdélyi va
gyok és mint ilyen, különösen átér
zem munkáinak felbecsülhetetlen 
értékét. Mert, ha nincs egy becsüle
tes és bátor Tőkés László, ha nincs 
egy öntudatosan kitartó, hósi refor
mátus gyülekezet Temesvárott, ha 
nincs egy csodálatos ihlettel neki
lendülő MÖl!Si4Szabó István, s ha 
a sátáni Ceauseseu végigvihette vo14 
na lalurombol6 terveit, Istenem: ta4 
lán alig maradt volna nyoma ezek
nek az impozáns, századok viharait 
kiállott, jellegzetes istenházaknak ! 
S ha egy anyaországi művész vál
lalkozott akkor ilyen tornyokat men
tó munkára, biwny az igaz ember, 

I5rzlk a 
fial. Ennek I 
amikor 

nagyszeru magyar! 
Ime kérdéseim 

István vá.laszai: 
és MÖl!Si-Szab6 

- K érlek kedves Pista bá lyám, 
beszélj oomagadr61 .,. 

- Legnehezebb dolog , . . Csak 
közhelyeket mondhatok: váUalom és 
szeretem sZijlófalumat, amely tól a 
legtöbbet kaptam. Azt a házat ame
Iyi~be beleszUlettem, az &l.esapámat, 
aki talán négy elemit végzett de 
rányitotta szemem amagyarságra. 
Nem a féitéglával mellet veregető 
magyarságra gondolok, csak az amo
lyan egyszeru nemzeti öntudatosság
ra. &ies~pám a maga egynerűségé
ben tenltotl: ha féltem valamitő l 
hogy au nem sikerül majd meg~ 
oldani, ha nehél!Ségeim voltak egy 
dacféleséget oJtott belém. Ha 'mln
den~i meg tud csinálni valamit, úgy 
te IS rnegteheted - oktatott Ha 
tüskét szúrtak belém, húzza.~ kl. 
mert egészségtelen a testben az 
~ert ha nem, a természet taszítj~ 
kl magából , hanem ez már gennye
sedéssel jár; aki belém döfte az 
~em húzza ki, vegyem ki maga~ _ 
Igy &iesapám. Nem tudok másképp 
élni, lnert fgy neveltek, de nem ls 
akarok1 

- Mi késztete tt az erdélyi 
lomok megörökítésére? 

temp-

- Amikor a templomokat rajzol
gattam, eszem ágában se volt hogy 
meg. is fessem azokat. D e erre' kény
szentett a buldózer- politika híre ... 
Mindig is tudtam, hogy a legjobb 
lell5helyek a népi kultúra ágazatai. 
Tl!nulmányoztam a székelyföldi szélt
teseket, textfliákat. Irányítóm a 
kedves Szentimrei Judit volt. Aztán 
itt megyénkben, MÖl!Sőn is a buko
vinai székelyeknél megcsodáltam a 
festett s:lÓtteseket - ezeket egyéni 
meglátásaimmal próbáltam meglől
ten i. Hát szóttem, szövök ls. Ehhez 
sok bátorftást kaptam Andrásfalvy 
Berlalantól s a kOIOl!SVári Kallós 
Zoltánt61. 

Erdélyi templomok ... Ottani több
szörös csámborlásalmkor, épftészeti
leg annyira érdekesnek találtam eze
ket a templomokat, hogy különösen 
a csodálatos szépségG eredeti stnu_ 
sokban, időben kemén'yen dacoló re
formátus, unitárius, katolikus temp
lomok és néhány görögkeleti temp
lom valóban megragadta figyelme
met. Nagyon érdekelt a szerkezeti 
felépítésük is. 

Amikor belénkdobbant annak a 
lehetősége, hogy erdélyi és ókirály_ 
sági falvakkal együtt ezek a temp
lomok is pusztulásra vannak itélve, 
elszÖrnyedtünk. Ezért igyekeztem, 
hogy e templomok megjelentetésé
vel mégis megmentsem azokat! Eb
ben hinnem kellett, másképp ne le
gyen az ember művész. 

- Véletlen-e, hogy a legtöbb met
szet reform" us templomot örökU 
meg? 

- Ennek egyszerG 
szinte 

Bizony mondom: kivánkozom Er_ 
délybe, egyszerllen honvágyam Van. 

- Ha lloUál_e mir az E MTE_röl 
az Erdélyi Magyarok Tolna meg,.i 
EGYesületér(il? 

- Igen, decemberben alakult de 
sokat ismertem a régi Erdélyi Kör _ 
MI, még mielőtt egyesület lett volna 
bell51etek. Csodálatos és felejthetet_ 
len karácsonyunk volt 1989-ben 
Szekszárdon a Bablt!; Mllvelódé I 
Há.zban! Igazán Szép reményekk!1 
teljes szent karácsony... Hol van 
már az? .. De hallottam a februári 
farsangi batyus bálotokról J ó mun 
kát kivánok nektek! . -

• • • 
Még nem távoztam MÖl!Si-Szabó 

Istvántól. Felesége is közénk ült 
megkínált finom feketekáveval ~ 
ekko,~ ~yilatkozott a művész a ;'ké
nyes ugyr6l, amivel még ma is vá
dolnak minket elfogult románok _ 
hála Istennek, már csak egyre ke
~esebben. - Hogy revízió! Nincs 
Ilyen - vallotta P is ta bátyám. Nem 
az a megoldás, hogy Erdélyt ide kell 
csatolni, hanem a határok váljanak 
képletessé. Euról?ának minden népe 
egy-egy szep sunfolt, m inél szine
sebb ez a kép, annál szebb. Európa 
attól válik még szebbe, ha minden 
!lép szabado~ houáteszi a maga 
Jellegzetes szmét és szívét. No lám 
- fejezi be mondandóját a muvesz 
- ide revideálódott bennem az ir-
redenta neveltetés! 

Albumai ott várakoznak műter
mében, ennél is több talán 1"1 szek
szárdi Mllvel6dési Központban. Cso
dálatos vigyázó templomtornyok! Ma 
is mi vigyázzuk őket - nemzetisé
günket őrzik azok, történelmi múl
tunkat, magunkat. lelkeinket. Abba 
menekilltek 6seink, ha ellenség tá
madt rájuk. S ezekben hajtjuk szál
fa derekunkat imára. 

Orbán László 

Bibliók E,del,nek 
a Mag)'ar Bibliatanóestól 

A Magyar Bibliatanács és a Bib
liatársulatok Világszövetsége közös 
segélyakciója eredményeként február 
4-5-én 20 OOO új fordítású Bibliál és 
10 OOO "gyerekblbliát" (Bibliai törté
netek gyerekeknek) juttattunk el er
délyi protestáns testvéreinkhez. A 
A bibllaküldeményb6l a református, 
evangélikus, baptista, adventista és 
unitárius egyházak a rányszámuknak 
megfelelően részesedtek. 

- Mit jelent számodra Erdély? 
- Ismétlem: nem búnt vallok be 

amikor beismerem, hogy er6s, nem~ 
z~temet féltő nevelést kaptam a két 
VIlágháborU közöt t. Ezt ma se szé
~ellem, bár a későbbi években re
vl~eál6dott ez bennem. Ennek klS
szönhetem azt a határtalan vágyat 
amIt gyerekkoromlól éreztem : talál~ 
koznl Erdéllyel. Erdély számomra az 
Igéret földje volt II maradt. Igazoló
dott, amit sej tettem: ott még inkább 

Két formátumban 
ki a szekszá rdi Babits 
velődés i Központta~;~r~ 
zó tornyokat. A ~i~f~: Szabó Bélának 

Szívból örUIUnk annak, hogy 1990 
után - amikor is több mint 120 OOO 
Bibllát j u ttattunk el Erdélybe -
Idén már év elején elkészUltek u 
erdélyi testvérek által kért és várt 
Bibliák. 
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léket állítan!. 
nyomtattam. Jó 
Rudnay Gyula 

Szeretném 
egységek 
szászokét, 

, 

A Biblia szálUtmánnyal együtt a 
Református Egyház, a Contessio és 
a Theologial Szemle több száz pél
dányát ls eljuttattak erdélyl testvé
reinkhez. 

Tan Kálmán 
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Em! ' k "k Corda! Emke Emlékkönyvbe, II Ma-e ezun .. . gyar Tanügybe, a. Polgári-Iskolai 
Ma két unitárius Iskolalgaq:ató Közlijnybe, II Koloz.wál'ba és az 

emJékét Idézzük: Arttnvo,wldekbe. 
Sándor Jánosét a székelykeren- F6 műve: " A tordai unltérlus 

túri unitárius gimná1.Juml igaz.gatóél. gimnázium története" (1907) . 
aki 150 évvel - és Varga Déne.sét , 1938 del:ernberében halálozik el. 
II tordai unitárius algimnázium 19az-
gatóét, aki HO év\'el ezeh5tt szűle- is!~~tt~~é~évé:l maun~~s::;n~~n~~~~ 
tett. emHtett munkákon kivül Benczédl 

Sóndor János Gergely: .oA tordai unitárius algim-
názium igazgatói" eimmel II Keresz

Unitárius trlesltő 1938. évfOlyama 
foglalkozik . 

-
Dlóhéjba súrltve két Igazgató élet

rajzát IsmertettUk. A SOkszor hélát
lannak nevezhető utókor még emle_ 
geti hajdani Iskoláját, de tanáraival 
és Igazgatóival már vagy egyáltalán 
nem, vagy csak szubjektíve fogla l_ 
kozik. 

Ez a rövid emlékezés legyen dio
lata a fenti mondatban foglalt álli
tásnak. 

I841. december 26-án szUletJk Ho- tény Magvető 1889. évfolyama és az K elemen Mikl" 
moródalmáson. Elemi iskolai tanul- __________________ _______ ....:....:::.::...:::.::::: 
mánYalt uül6falujában végzi. 

1857-161 SzékeJ.ykeresztÚron, 1882- K d 
'ól Kolouv'" lanul. T~16g'" v'- " ÖS oda a szekeredet egy csillagboz" 
gel:. A kollégiumban éneket tanit. 
Az egyházköl:Ség segédkánlora. 1687-
lől SzékeJ.ykeresztúron köztanlló. 
GróC Haller Béla magántanítója. 

1871-ben tanárnak jelentkezik. Ez 
év őszétől Zürich ben és München
ben tanul. Költségeinek felét magá
ra vállalja. 

1872-1877-lg fl székelykereszlúri 
gimnázium rendes tanára, majd 
igazgatója. 1868-ig könyvtáros is. 
Közben az 1675-lk évben a keresztúri 
m. kir. állami tanltóképezdében 
igazgató tanácsos; 1878-ban az igaz
gató tanács alelnöke. 1861-t61 a 
Székelyegyleti Első Takarékpénztár 
Fiók aligazgatója. 1687-161 1985-ig a 
helyi önsegélyző népbank igazgatója. 

Nem csak tanit , hanem nevel is. 
Tanügyi értekezleteket szervez. Be· 
vezeti az osztálykönyv renduert, ki
dolgozza az elemi osztályok tanter
VéL Elóbb módositja, majd meg· 
nünteti az iskolai eskUdtuéket. 
Megszervezi az osztályf6nökséget. 

Sok cikke jelenik meg a Keresz
tény Magvet6ben. Versel az Ostökös 
cimú folyóirat 1873-74. számában 
látnak napvilágo!. tr a Magyar 
Nyeh'6rben is. F6 munkája : ,,A szé
kelykeresztúri unitárius gimnázium 
története." (1896). 

1909. június 30-án halálozik el. 
tletraizát Gálfalvi Samu : ,,sándor 

János Igazgató, a székelykeresztúri 
gimné.zium jótevője" eimen a Ke
resztény MagvetlS 1931. évfolyamá_ 
ban, Szinnyei Jóuef: "Magyar 
irók élete és munkál" (1890) clmú 
sorozatában és Zoványi Jen6: "Ma
gyarországi protestáns egyháztör
téneti lexikon"-jában olvashatjuk. 

Varga O e nes 

185i. oklóber 30-án születik Székely_ 
szentmihályon. Elemi Iskolai tanul
mányait szülőfalujában ésTorockón 
a köZépiskolai tanulmányokat Tor~ 
dán és Kolouvárt végzi. 

1873-78-lg a leológla hal!gatója 
Az ei?'el.em böICSé:s~ttudományi ka~ 
rán fllowflát, pedagógiát és angolt 
hallgat. 

1~79-tÓl 1861-ig a manchesteri leo
lóglán tanul. 188\_161 IdeIglenes ta
nár II tordai unitárius algimnázlum_ 
ban. 1882-~en a kolouvárl egyete
men tanán oklevelel neru. 1883_ 
ban pappá nenlelik és kinevezik 
Tordá~a rendes tanárnak. 1888-lól 
ugyamtt Igazgató. 

Ir a Keresztény Magvet6be, Pro
testáns Egyházi es iskolai Lapbll , a 

A ' ·nagy amerikai unitárius trlá.!Z" 
- Channing, Parker , Emerson _ 
hartrnldik le(1nalWObb tagjának talón 
a le(1többet idézett, legkedvesebb 
mondása. 

Ralph Waldo Emerson 1803. május 
25-én született Bostonban, unitórius 
lelkészi családban. Apai, anyai ágon 
egyaránt minden őse papcsalád sar
ja, akik nem kismértékben járultak 
hozzá New En(1tand szellemi, műve
lődési életének emeléséhez. 

Népes család második lWermeke. 
Korán ároaságra jut. SziiU!ivárosa 
latin i skolájában tanul, majd a hi
re s Harvard Kollé\1Íumot végzi el. 
Ezután két évig tanit. 1823-ban a 
Harvard ElWetem teológitli fakultá
sára iratkozik, ahol nGlW hatássa! 
van rá Channing. 1829-ben szentelik 
pappá, és szülővárosának elWház
közsé(1e, amely akkor mar unitárius, 
lelkész évé választja. Alig hár om és 
fél év után lemond papi állásáról. 
Lemondásának ok4 dr. Szent-Iványi 
Sándor megfogalmazásában: nem 
tartotta lelkiismeretével összeegyez
tethetőnek, hogy az úrvacsorát ab
ban az értelemben ajánlja híveinek, 
ahO(1yan azt az egyházközség hitval
lása kivánta. Emerson f(1y 10gal
mazta meg lemondása okát: "Több
ször gondoltam: ahhoz, hogy valaki 
jó pap lehessen, szükséges, hogyott
hagyja a pa.pságot". 

"Ezután - írja róla méltató;a, a 
mór idézett Szent-Iványi Sándor -
esszéket, filozófiai értekezéseket fr, 
és nemsokára olyan hírnévre tesz 
uert, hogy Amerika le!1W1gyobb esz
szélrójának, sokan legtündöklőbb el
méjének nevezik. Csak azért nem 
nevezik Amerika legna(1l/obb filozó
fusának, mert 6 maga is megvetette 
a filozófusok uáraz okoskodósait, és 
mert nem logikával, hanem intuitív 
me(1látdsokkal frt." 

Keller R. Helen. a "Header's Digest 
ol Books" cfmú kön.uvében e mélta
tcist Igy lokozza: "Gondolkozósra 
akart késztetni villanasszeru belsd 
meglátásaival ~s tlhatározósok'Ta 
akart ihletni az érzelem megraga
dása tUtai." Főbb elvei: lsten imm4-
nene/ája és az ernl~ felbecsillhetet
len értéke ... "Az ember elnl/erheti 
boldousdgát bdrhol ~s bdrmikor, ha 
lelnI/it ja szem~t a körűlöUe rejló 
!zépség ~s jódg felé, és ha a meu
fa lólt önmagóhoz hú marad". 

Templom és szószék n~lkül is -
amint ő maga mondoua: "uYllan-

annak az örökkévaló célnak a sze
retetében és szolgdlatában" trnl radt. 

Utazást teu Európóban (lWógyu
lóst is keresve), bejártna azt Olasz
oruá(1tól Skóciáig. Megismerkedik 
Coler id(1e-el lis Words"Worth-szal, egy 
életre szóló barótsd(1ot kőt Carll/le
al. Vbszatérve másodszor is meg
nosUI, é, vé(1legesen Concordban te 
lepszik le. 

Az 1835-t61 1845-ig tartó évtized 
Emerson liletének legtermékenl/ebb 
időszaka. 1847-ben másodszor jár 
Európóban, ahol el6adások sorozatcit 
tartja. Esszél, sronokl előadásai mel
lett. kőlteménl/el is megjelennek, 
ma,d 1846-oon é, J867-ben verses
köteteket ad ki. Ezekben a külön
bözó témák "a lilozó/itl kincses
bánlló;ának mflllen csodálatos méll/
ségeibe vezetnek, és a kliltői szep
ségnek mekko ra gazda(1scigót tárják 
fel" - ir;a dr. Szabó Istuán: " Ralph 
Wa/do EMERSON gondolatvilÓ(1a" 
clmű művében. 

18n-ben eUII kali/orniai köruta
zás után hazatéroe Sti lllos csapás 
éri: hóza tazv~sz óldozata lesz, sok 
kőnllve lis e91léb szellemi term~ke 
semmisül meg. Harmadszor is fel
keresi Európót, gyÓ(1l1ulóst keresve, 
leónua kfséret~ben. Egyiptomot is 
érintve tlir haza új otthonába, ame· 
II/et tiutel61 épitenek lel a távolléte 
alatt. J882-ben, ,livid bete(1ség után 
hal meg. 

M-tlveit , Irósait csak felsorolni is 
e9llkötetnyit öleh/e fel. Születése 
napjára emlékezve, Ú(111 látjuk jó
nak hO(11/ inkább a méltatásokból 
ra(1~djunk kl néhdnl/at. Elet1"ajzi, 
adatai közül is néhóntlat felsorolva, 
sa;át mondóiót kell idézzük, amit 
természetesen nem magáról mond: 
,A na(11/ géniuszOknak van a le(1rő
';idebb életrajza. Rokonaik semmit 
stm tudnak neked elmondani TÓIuk. 
Irósaikban éltek 6k, és ezért ottho
nuk és utcai életük közönséges és 
hétköznapi volt." 

Sfrköv're " Problem" chnű verse 
két találó sorót véstlik: (Dr. Szabó 
Istvón fordftó sa) 

A pauziv mester odaadta kezét ,. l a hatalmas léleknek, me" 
feletfe tervezett." 

Kösd oda a szekeredtl ernl c.i/
laghoz" idézzük ujra a cfma/i.ó mon
dást anaalI ,zellemórIÓ! .úJ/etésé· 
nek 188. évfordulójón. • ~~ " 

Balázsi ..... z 

VN ITARIVS e l.ET 5 

,-



Egyházközségeink életéből 
Peslstentlórinc 

Márciui; 24-én - vas;ú'nap - du. 
6 órakor volt Pestszentlc5rlncen az 
év eJsó gyülekezeti összejövelele. 

BIbliát olvasott - a virágvasár
napi igéket _ Orbókné Szenl -Ivá,.Vi 
Ilona lelkészn6. 

"Kllátásaink" eimmel tal'tott elő
adást Dr. Szent-lt1ányi IStván or
s:oo:ággyúlési képviselő. A lendü letes, 
optimista hangvételú e1óadásból ki
túnt, hogy mind múvelOdésl, mind 
gazdasági vonatkozásokban hosszabb 
távon jók a kilátásaink. A bel- és 
külpolitikában - ha voltak hibák ls 
_ eddig is jelentős eredményeket 
érWnk el, de ne legyünk tű Jzottan 
türelmetlenek. 

F4ragó LAuiT4 s~kely népdalokat 
énekelt nagy sikerrel és Rojti MIMItI 
verseiért kapott sok tapsot. 

a moldval 
foglalta 
elbeszélések 

látlanul 

, 

A musor elótt dr. Czine Mihálll 
irodalomtörténész, református fő
gondnok mondott meleghangú, ba
ráti bevezet6t. 

Beregi szórvány 

1991. ápr. H-én ll. Kelet-Magyar
országi Szabade1vú Protestáns Kör 
költészetnapi rendezvényt tartott az 
SZDSZ debreceni székházában. A 
köszönt6t Felhős Szebales szórvány
gondnok és Matkó Unió mondot
ták. 

A rendezvény keretében adták át 
a Balázs Fer enCTl5! elnevezett iro
dalmi díjat Öszebó István debreceni 
unitárius költőnek. 

Füzesgyarmat 
Május els6 vasárnapján szép ü 

nepséget rendezett Ba1óz~i u..z~ 
füzesgyarmati unitárius lelkélz 
édesanyákra emlékezve. Az ünne~: 
ségen részt vett Huu·H János il 
pök, lCereki Gábor lelkész és fel:
sége Angliából. Nagypénteken a gyü= 
17kezet énekkara el6adta az unltá. 
rlUS passiót, nagy számú gyülekezet 
el6tt. A lelkész rendszeresen lAto. 
gat ja a. hely~ szociális otthon lakóit 
és ott lstentIszteletet is tart. 

Dunántúl I 
Konfirmáció lesz Pécsett, július 

9-én délelőtt negyed 12 órai kez
dettel, a Dischka Gyózö utcai evan
gélikus templomban . Szeretettel hl. 
vunk és várunk mindenkit. Altalá
ban június végén szokott lenni a 
pécsi istentisztelet, most azonban el· 
térUnk ettől és a második vasdrnap 
lesz. 

A tortaárverésen Sepsi Kovács 
1:vdro mosolygott a szerencse. Gra
tulálunk! A su:p tortát Dr. Szabó 
Me/ónia hozta Bagról. a kitún6 bor- ------------------------------1-
sostokányt BI!z.smlli Gttuláné pres-
blterünk irányításával fózték a gyi!- I 
],k,,,t a~"myoL Bolyai Alapítvány I 

Hógyes Endre utca Az J989 decemberében Romcíniá- - Díjak a!apUdsa (eillzott 014-

Az elmult évadban is sok szép 
rendezvénnyel örvendeztette meg hl
veinket a Mlsszl6ház. 

Nyár előtti utolsó gyülekezeti es tje 
1991. ápr. 20-án volt, szép számú 
gyülekezettel. Az áhitatot Orbók 
Attila. tartotta Jn. 8,1-11 alapján, 
alapos felkészültségról és szép gon
dolatokról téve tanúbizonyságot. Az 
előadást a neves volt marosvásár
helyi !r6, újság!r6, Vári AttlIa tar
totta, aki már tlz éve Magyarorszá
gon él és dolgOzik, így nagyszedI 
rálátása nyílik a hazai belpolitikai 
~s külpolitikai folyamatokra. Sokan 
örvendettünk független szabadelvu 
gondolatainak és következtetéseinek 
s ugyanakkor szomoruan hallottuk' 
hogy a Magyar Televiziónak mind ~ 
mai napig nem fontos az, hogy Er
délyről egy nagyobb dokumentum 
jellegu anyagot készltsen el. 

Vfi~i Attila Orbán Balázs : A Szé
kelyföld leirása c. nagylélegzetu 
munkáját szeretné tv·s változatban 
elkészíteni, végigjárva az olt leirt 
falvakat, s kÖzöttük sok jelentós 
unitárius vonatkozású múemléket is 
be szeretne mutatnI. 

. További munkájához is sok sikert 
kLvánunk. 

Nagy Ignác utca 

1990. máj. 12-én gyönyörQ és egy
ben megrázó élményben volt része 
azoknak, akik részt vettek II temp_ 
~omba.n rendezeU Irodalmi esten. Az 
összejövetel neves vendége és elő
adója Killlén IIka marosvásárhelyI 
unitárius mQvésznő volt. Músorl!ban 
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ban (ErdéltIben) beállt fordulat kő- pítds) oktatók, kuflltó~ did-
vetkezUben azonnal megindult a kok számára, illetve ? ind-
föbb évszdzodos mÚUTQ. viSlZ4tekinfó ezek támogatá8ára. 
erdélyi mtlYllor ntlelvú feflS6fokii. ok- - Egyetemi kiadtxínvok (üj,a-
tatas ú;rastervezése, újraindítása. gok) beindftásához an)/agi élS 

1990 január első 'I14pjaiban buda- erkölcsi támogatás (eI~6sor-
pesti éli vidéld el11letemek közön ban I'IlGl11Ior nl/eit/ú, d~ eset-
koordindci6s szervezés indult meg leg mcís kl!ebbségi 'ny ItIveI 
azzal a cillGl, hoW felkula$$4 cl közösen uj. 
ko.pcsolatfelvételi es segftségnlfÚjtári - Tudománllos klLtotcis, k'ulatói 
lehetáségeket az újra .!Zervezendó tevékmtIség - elsősorban oz 
indítandó Boltl4i Eli'yetemmel. A~ oktotásf intézmények terüle-
RMDSZ keretén betill egyetemi to- tén - eY1Jedi, szenu!ltlre 
nárokból megowkult o '/na1i'1l0r nyel- szóló támogatása. ' 
vű el1!letemi oktatlis újraíndltdsának - Iskolák, kulturális intézmé-
előkésrltésére a. Boltlai Bizottság. nyek testvérkapcsowtainak 

A márciusi marosvásárhelyi "fe- kialakltásában szerwz6i 
kete napok" nyomán Budapesten munka felt76llalása. M4li'1Jor-
megalakult Vári Atti la összehivásá- ország-Erdé1tl, valamint Er-
ra a Morosvásárhe/lI Baráti Társa- dé/y és más országok onat. 
ság. E társaság egllik fő célkitűzése kozásában. 
már a megalakulástól kezdve a. E fenti dlok elérése érdef<:ében 
Bolyai AlIlpítvántl létrehozása és és támogatdsdra információ-
megszeTVezlse volt. gva;tés és átadás, fordft4sí ls 

Az alapftvdny joli'! személyisi!ggel terjesztéd feladIltok IeIvállalá-
rendelkező alapítványként jö tt létre sa. 
a létrehozó M4rosvásárhelu Baráti 3 
Társaság li!tesftési!ben és elhatáro- . 

Az alapftvdny szikheIlIe j 
Budapest V., Belgrád Tk~ 24. 
1519 Bp., PI. 259. zósa szerint. 

I . Az alapitvány drja: a Bolyaiak 
szellemiségén, az erdéllll isko
lák hagyományain alapuló, el· 
sósorban felsófokú magllor tan
nuelvii oktatási intézmlnuek 
anllagi és szellemi támogatása. 

2. Ennek érdekében oz alapitvány 
az o/ábbi Ie/adatokat kivánja 
vállalni: 
- Az erdéllll 11UIgllar felsőfokú 

oktatás, ehhez kapcsolódó 
tudománllos tevlkenllséO' tá
mogatása.. 

, n 

Tisztelettel kérjük. csatlakozzanak 
Alapftl7ányunkhoz, e nemes szóndék 
meO'va/ósitása érdekiben. 

Bolyai Alap~hlány 
Kuratóriuma 

BOLYAI ALAPJTVÁNY SZÁftfLAI: 

Magyar Hitel Bank Rt. 

Forint: MNB 222-21216 

Deviza: 401·52<1il-9<a1-31 
402-52<1il·9U-31 

'3 



~~U _ ___ • • _ _ 

HALOTTAINK 
Dr. Lliril2"1 Mlbib' 

lelkész, teológiai tanár 
1911-1991. 

Fehér haja és tiszta lelke volt -
frta az unoka. 

Gyermekével a Székelykeresztúr 
melletti Szentábrahámon teltek. A 
keresztúri fógimnblumban , a ko· 
lozsváci teológián, a chicagói Mead· 
ville.ben kltOnó eredménnyel foly· 
tatott tanulmányai tovább ösztönöz. 
hették a közösség szolgá latára. 

1942·ben Bedó Júllával kötött há· 
za~gával a közösség iránt elkötele
zett társra talált. 

Szolgálatuk els6 ével (nagyobb
részt) Marosvásárhelyen telnek. Lel
készi és ügyvédi munkakörben. 

1947-t61 a koloUlvárl teológia pro
fesszora. A héber nyelv és Oszövet
ség oktatója, az utóbbi tárgykörb61 
írt dlsszertác:ióJával a doktori foko
zatot megszerezte. Az ötvenes évek 
közepén (kényszerű pályamódosftás 
miatt) az egyháztörténet előadására 
kell átállnla. Kelemen Lajos mel
lelt termékeny éveket tölt levéltári 

munkával, fOk ént DáVid Ferencre, a 
XVI. századi és késObbi unitarlz
musra vonatkozóan. A feltárt új 
adatok publikálbára nincs lehetO
ség. A papság java állandó zakla
tásban él, a hiveIt részérOl maga II 
templomba járás ls bátor tettnek 
számít. 

A dráma az ötvenes évek végén 
ér végkifejlethez. 1958 júnIusában 
kIvégzik Nagy Imrééket, ezt köve
tőcn 1958 augusztusában Erdélyben 
folynak a nagyszabású letartóztatá
sok. A vldékJ papság megtIzedelve, 
és a teológián ls alig maradnak 
tanárok, hallgatók. Lörlnczi Mihályt 
kétszer hét év kényszermunkára ité
lik. 

A közkegyelemmel való szabadu
lás után a volt elítéltek a társada
lomnak csak megHirt tagjai. L/irlnczi 
Mihály előtt a levéltárak ajtaja 
örökre zárva marad. A hetvenéves 
korában való nyugalomba vonulá
sálg a Torda melletti Szindet pász· 
torolja. Itteni szolgálatát fogadalma 
teljesitésével kezdi: uj gyülekezeté
ben legelőször fogolytársaiért , a még 
odaben t maradottakért fohászkodik. 

Dr. LOrinczi Mihály életének utol-

Egyházak a változó világban 
Fenti elmen felekezetközi egyház

történész konferencia volt Eszter
gomban 1991. május 29.-31. között. 
A fóvédnökök. Palka' Ld,71ó bibo
ros, primás és HabsbuT" Ottó, az 
Európai Unió elnöke, személyük bt
zonyitja a nagyszerű kezdeményezés 
fontosságát és értékét. 

A háromnapos program során tlz 
szekcióban tartották meg el6adásai
kat a különböző egyházak szakem
berei, felölelvén az egész egyhllz
történetet és a mai vallási élet egyes 
problémáit. 

A konferenciát ünnepl rendezvé
nyek teszik gazdagabbá. Az ünne
pélyes megnyitás után 16 óra 30-kor 
ökuménlkus istentisztelet volt a Ba
zilikában, melyen unitárius részről 
Huszti János püspök és Orbókné 

Dávid Ferenc: Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet 1991. már_ 

cius IO-én a pestszenUlSrincl unitá
rius templomban ünnepi ülésen em
lékezett meg Orban Balönról, "a 
legnagyobb székelyr61". 

Dr. Jakab Jen6 biblIaolvasása után 
TÖTtik Ta.más, a DFE elnöke meg
nyitójában köszöntötte Huszti' János 
püspököt, Dr. Ferencz József ny. 
püspököt, Bartók Béla főgondnokot, 
Sonnevend Gyula kerilletI önkor
mányzati alpolgármestert, az el/iadó 
Dr. Bodor András koloUlvárl ny. 
egyetemi professzort, Kilyén Ilka 
marosvásárhelyi szinmOvészn/it va
lamint Andrejszki Judit, KUrthy 
Réka és Meszlényi AttUa zenemO_ 
vészeket. 

Bodor Andrá. elOadásában Ismer
tette Orbán Baláu életútját, kül
földi utazá.salt, Itthoni székelyföldi, 

-SzenC-Ivánlli llOn4 lelkésznlS is szol-
gáltak. Május 29-én, aznap este 6 
órakor A'ltdrásfaLvv ButGlan műve
lődési miniszter kiállítást nyitott 
meg a Keresztény Müzeumban. Ren
dezOje Lova" Zsuzsa, a Nemzeti 
Múzeum osztályvezet6je. JelentOs 
unitárius anyag is ki volt állItva, 
Budapestről, Polgárdiból és Levél
tárunk kéziratos anyagából. E rész
ben Szász János teológiai igazgató 
segített összeállítani az anyagot a 
rendezőnek. A szekcióülések során 
unitárius téma is elhangzott. 1991 
május 31-én, Egyházi életünk -
történelem (XVI-XVIII. század) 
szekcióban Szász János teológiai 
igazgató tartott elóadást: Az Erdé
lyen kivüli unitárius egyháztörténet 
forrásai és problémái a XVL és 
XVII. században címen. 

tudományos igényű utazásait, ami
kor "A Székelyftild leirása" dmú 
művéhez gyujtötte az anyagot, és 
külön kiemelte életének unitárius 
vonatkozásait, a székelykereszturi 
unitárius gimnáziumnál tett alapit· 
ványait. Kilyén Ilk« székely nép
balladákat énekelt, és felolvasta 
Bocskai István végrendeletét. 

A zenekar reneszánsz muzsikája 
zárta az ünnepségei. 

A templom ZSÚfolásig meg telt 
hallgatóság lelkesen ünnepelte az 
előadókat. 

• •• • 
A Dávid Ferenc Egylet közgyűlése 

- a pestszentl/irinci gyülekezeti te
remben - titkos szavazással Orbók
né Szent-Iványi Ilonát egyik alel
nökké és Dr. Jakab Jen6t f6titkárrá 
választotta, egyhangúan. Munkájuk
hoz sok sikert és jó egészséget kl
vánunk. 

só hetelt súlyos betegen Budapes
ten töltötte, gyermekei és unokái 
körében. A HŐiYes utcai . templo_ 
munkban gyászistentIsztelet kereté
ben emlékezett családja, jóbarátal 
népes tábora akldlő lelkél%Te é, 
leo16Qial tan6rra. A szolgálatot 
Bencze Márton püspökhelyettes vé
gezte, a kortársak nevében dr. Fe
rena József ny. püspök mondott né. 
hány szivhez lZóló mondatot. Gl/er
mekd Kolouuérra .z6l11totték dr. 
Lörlnczl MIheU" urnájót, MQI/ II 

Háuongórdl temetóben feluége ,ír_ 
jában helyezzék öttik nyugalomba. 

Dr. Szent-Ivónyi Tamós 
ny. egyetemi professzor, a MTA ren· 
des tagja, a FAO római irodájának 
egykor i vezetője hosszú és sulyos 
szenvedés után elhunyt. I1:desapja 
dr. Szent-Ivánlrl Gábor Háromszék 
megye utolsó magyar f6ispánja, a 
háromszéki unitárius egyházkör fel
UgyeiCi gondnoka volt, aki 1945 után, 
hosszu éveken át sínyl/idött a nagy
enyedi börtönben; ott ls fejezte be 
értékes és egyházunknak sokat szol
gáit életét. 

Dr. Nanovfszlcy Károly 
ny. gyermekgyógyász főorvos életé
nek 81. évében elhunyt. Máj. 3-án 
az unitárius egyház szertartása sze
r int a szóróparceUában vettek bú
csút t/ile felesége, gyermekei, uno
kái és az egész család. A kolozs
vári kollégium diákja, a Brassai 
Egylet buzgó tagja volt. Temetésén 
Bencze Márton püspökhelyettes 
mondott búcsúbeszédet. 

Dobro,ics JÓlsef 
a pestszentJ/irinci egyházközség tag
ja, 82 éves korában elhunyt. özve
gye és a rokonság gyászában őszin
tén osztozunk. Az egyházi szertar
tást dr. Jakab Jenő lelkész végezte. 

ön. Borbely Sámuelné 
a pestszenUórinc:i egyházközség ala
pító tagja elhunyt. Lánya és fia 
gyászában Oszinte szivvelosztozunk. 
A temetési szertartást dr. Jakab Jenő 
lelkész tartotta. 

Pituk József 
Pltuk JÓUlef Igaz, hogy nem tar

tozott egyházunk hiveihez, hisz ró
mai katolikus volt, de többször meg
fordult közöttünk, s6t a Nagy Ignác 
utcai templomunkban látható két 
szép unitárius cfmerkompozfcló is az 
O művészi munkáját dicsérI. 

1991. márc. 12-én volt a temetése, 
egyházunkat a mOvész jóbarátja és 
nagy tisztel/iJe, dr. Kaplayné 
dr. Schey Ilona képviselte. 

Slendrey. Karper lászló 
Igaz, hogy születése és megkeresz

telése szerint katolikus volt, de ~
rosan köt6dött egyházunkhoz, és ku
lönösen Nagy Ignác utcai gyüleke
zetünkhöz, ahol számos alkalommal 
adott hangversenyt feleségével, Agay 
Karolával együtt. 'gy szinte magá
tól értetOdött, hogy temetésén a ka
tolikus perjel mellett Huszti János 
püspök mondott gyászbeszédet, 1991. 
febr. 22-én. 

Emlékét egyházunk ls kegyelettel 
megOrzI. 

UNITÁRIUS tLBT 'I' 
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d r. Ferencz Jó:r:sef grújléséból 
Kolozsvárt egyházi fótanácsot tar* 

tottak 1991. febr. hó utolsó hetében, 
első ízben hétköznapon, hogy a Jel
késuket ne vonja el a F6tanács a 
rendes szószéki szolgálattól. A Fő
tanácson betegsége miatt nem tu
dott részt venni dr. Kovtca Lajos 
püspök - aldnek ezúton ls teljes 
gyógyulást és további munkájához 
jó egészséget kívánunk. 

Jancsó Adrlennt, az Ismert erdé
lyi származású e.lc5adÓmÚvészn6t, aki 
az unitárius egyház különböző ren
de2:vényein iS gyakran szerepelt, szü
letésnapja alkalmából szeretettel 
köszöntötték tisztelőI. A jók1vánsá
gokhoz lapunk és az egyház neve
ben szeretettel csatlakozunk, kíván
va, hogy még sokáig gyönyörködtes
sen bennünket elóadómúvészetével. 

A Magyal'Ofsúgi ReConnátus Egy
ház Zsinata ülést tartott Budapes
ten, melyen megválasztotta a zsinat 
lelkészi és világi elnökeit dr. Hege~ 
düs Lóránt budapesti püspök és dr. 
Bodnár Ákos személyében. A refor
mátus testvéreknek négy egyházke
rülete van hazánkban, ezekben csak 
dr. Ko<:sis Elemér debreceni püspö~ 
köt választották újra. A Zsinat vilá~ 
gi alelnöké\'é a mi köreinkben is 
jól ismert és tisztelt dr. CzlDe Mlbály 
egyetemi professzort választották 
meg. 

HItelet címen folyóiratot inditott a 
jugoszláviai katolikus magyarság 
dr. Harma th Ká roly felel6s szer
kesztésében. 

Mik6 István egykoron budapesti 
gondnok, immáron több mint hét 
esztendőn át végez mérnöki munkát 
más magyar munkatársaival egye
temben Alrikában. Jelenleg Uganda 
Allamban adtak át egy 60 km~es uj 
utat, az állam megelé~edését kiér
demelve. Húsvétra küldött levelez6~ 
lapján ugandai jelképként két ho!z~ 
s.ru lábú tarajos darut láthatunk, 
mint Uganda szimbólumát. 

Vákár Tibor mémököt hat évtize
des életmOvéért, jeles mérnöki mun_ 
káJáért 'Ybl Mlkló8~dlJlal lüntették 
ki: Nemrégiben un itárius fe leségével 
mmt máskor is gyakran, jelen volt a 
pestlorinci gyülekezeti teremben tar
totl napon, ahol többen személyesen 
is köszönthettük. 

Fitzpatrlck Aualin. Lee1s angliai 
város unitárius gyülekezetének lelki ~ 
Pásztora, aki a legeredményesebb 
szorga1mazója az Erdélyböl é.ttele~ 
pOlt unitárius hívek támogatásának. 
május végén gyülekezete néhány 
tagjával együtt Budapesten megpi
henve utazik a kolouvárl, segesVári 
és néhány más erdélyi gyülekezet 
meg1átogatásé.ra értékes adományok_ 
kal felszerelve. 

Murvay Sámuel egri ügyvédet az 
~KT tb. tagját, volt maroskörl 'fel
ugyelő gondnokot és a jogUgyi b l
?.Ottaág elnökét Heves mecye erdé~ 
lyi egyesUJetei elnökükké választot-
ták. A több napra tervezett Unnep_ 
6égen jelen volt Tőkét: Láazló nagy~ 
váradi református püspök is. 
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Az erdélyi Keresdény Maltvet6 é9 
az UnUirlus Közlöny rendszeres 
megjelenését akadályoua a sajnos 
gyakran jelentkező nyomdai és pa
pfrhlány. A szerkesztlik elnézést 
kérnek a késésért olvasóiktóI. 

Dr. Robert Traer 199I-ben egyik 
jelentős amerikai kiadónál jelentet
te meg Faith ln Huma n Rlghta _ 
Hit az emberi jogokban dmú köte
tét. Sajnos az általa felhasznált, fő
ként amerikai és nyugat-európai iro~ 
dalom nem veszi figyelembe, hogy 
a könyv alapgondolata az 1568-as 
tordai zsinat állástoglalásához ve
ze thető vissza. 

Pa taky Kornél győri katolikus 
püspök egészségi állapota miatt le
mondott megyéspüspöki tisztéről. 
Egyházunk iránt mindig meleg ba
rátságot tanúsított. Utódjául II. Já
nos Pál pápa P ápai Lajos (sz. 1940) 
veszprémi plébánost - aki a szegedi 
és a budapesti T eológiákon is taní
tott és korábban Strassbourgban 
folytatott tanulmányokat - nevezte 
ki. 

Megvált tmtségétiil Szennay And
r ás, aki 1973 óta állt a bencés fő
apátság élén. A Katolikus Szemle 
szerkesztőjeként is nagy érdemeket 
szerzett főapáti munkássága mellett. 
Utódjául a pápa dr. Várszegi Imre 
Asztrik c. püspököt (sz. 1946) nevez
te ki, aki évek óta a bfboros prlmás 
közeli munkatársa volt, éveken át 
a püspöki kar titkára és egyben a 
budapesti katolikus teológia rektora 
volt. 

Széchenyi Is'ván születésének ket
t6századik évfordulóján mi is hálá
san emlékezünk nemzetépító tanítá
saira, s ahányszor átmegyünk a 
Lánchidon, akkor is ő jut az eszünk
be. 

A Nepszabadság ápr. 13. számában 
Csepeli György Oregoni napokra 
emlékező írásában szót ejt arról, 

megismert IrÓl éR előadói köZÖSSég 
sok alkalommal lzolgált dfJmente~ 
sen unitáriuB előad6esleken is. Sze
ret.ettel köszöntjük a Jubilálókat 
akIk most - m indannyiunk sainá~ 
latára - elvesztették régi előadó_ 
termUket. 

A hUetlenül hivo imnak nevezte 
Németh Liszl6 regényirót, 90. SZüle
tésnapja alkalmából tartott refor_ 
mátus kollégiumi összejövetelen 
S-z.abó Ferenc Jevlulta p'ter, a Vati_ 
kán rádlója magyar osztályának ve. 
zetlije. Beszédét közölte a Magyar 
Nemzet ápr. 15-1 száma Is. €rdekes 
~rtékelés az ökumenikus gondolat 
Jegyében. 

KOZlEMENVEK 
Balázs KárolYDé Nadler Alb, aki 

lány korában a BrassaI. Egye
sület tagja, majd éveken keresztül 
1989-i& egyházunk pénztáros~köny_ 
velöje volt, sajnálatos baleset követ
keztében kÓrházi kezelésre szorult. 
Most Győrbe költözött nevelt leá~ 
nyához s örvendezne annak ha régi 
baráta i felke resnék leveleikkel. CI
me a lelkészi hivatalban megtud
ható. 

Az e let és Tudomány c. szemle 
egyik nemrégi számában talált meg
jegymekre hívta fel a figyelm.ünket 
OborzU Gyula olvasónk. Az általa 
o lvasott cikk címe : Allab kegyeltjel 
Sz.aud-Arábiáról van szó, mely most 
az iraki háború kapcsán került az 
érdeklődés figyelmébe. Lakói muzli
mok. Az államban a Koránban log
lalt vallási töl'Vények határozzák 
meg az életvitelt. Az egyik vsllási 
irányzat évszázados múltra tekint 
vissza. Az Ibn Abdulvaháb 10bog6-
Ját követ6ket arabul muvahiddunnak 
- m agyarul unUárlllSolmak nevezik. 
A nyugati szakirodalom (1) vahhá
bitáknak nevezi ezt az irányzatot. 

hogy a 90. születésnapját ünneplő - _____________ _ 
kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling 
amerikai tudóst Qregon Állam egye
teme is díszdoktorrá avatta. LinllS 
Pauling, aki ma is Kalifornia AI
lamban, Palo Altóban él , részt vett 
a Slanford Egyetemen tartott 1987-
es lARF kongresszuson és bölcs sza-

UNITARIUS lELET 

lapturaloloAOI 
o MOIIY0 ,0, .. 6111 u" rto!riUJ Egyh6. 

F.,.r&, l.rod6, 
HUSZTI JANOS 

vai ra emlékeznek azok, akik eun a •• r.r 50 ...... 1..., ' 
talÁlkozáson jelen lehettek, róla 01- O'b6k1065 .... '.I.6o .. 'r 110 .. 0 
vashattak. 

U. János P á l pápa magyarországi S •• ,k.,,"MtI cr .... , 
körút ja során Má riapócs gör:ög ka- V., No" IIIn6e u. 4. lIudop •• I, ,nll 
tolikus templomába, az Ismert Mária T.r.lon, III HOl 

kegyhely re is ellátogat. Hazánk az Tet/uni a MOI"" !'olta, Er MI • ..u..tI bó •. 
egyetlen "kelet-európai" ország, mely ... r, hlrlapt6.btooltl pc>ltahl""taln61, ahirl al>' 
a sztálini id ökben nem törölte el a k6.11"' .... ' . o !'0Ita hlrlapQlf .. lbetO 6, 
görög katolikus magyarok és hazai D H rrloptl6nl~lr 61 Lapell6t<ilr 1",016"';1 
földön élő ruszin származásuak egy- (HEUII) luda,..., XlII., ... h .. u. 'OlD _ 1100 
házát. Jelenlegi püspökükkel és elM- _. Un.denDI .0" pootaula,.&nron •• a l .... 
jével ls egyházunk elöljárói Igen Jó ... 1"' 6"'tar6 .. al a HWII .1_ ,ti p,"""" 
kapcsolatot tartottak fenn. lal .... J.ld ... lla .... 
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