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"Boldogok DZ. irgalmasok: mert ők irgalllUlSságot nyerfUk" 
Máté 5,7. 

Kedves Atyánkfl3.i! 

Unitárius testvéreim! 

A .. Hegyi beszéd" kilenc tétele közül, újév napján. e mai 
istentiszteleten az ötödiket $zÓlahatom meg előttetek, ked· 
ves Unitárius Testvéreim! TCS7.em ezt azén , mert a Maka
rizmák. a boldogságról szÓló jézusi tanftásoknak ez az ötö
dik szakasza különleges hfrodássa l szól hozzánk. Termé
szetesen a Hegyi beszéd mind a kilenc tétele hozzánk szól. 
érettünk és számunkra adatot!. de ez az ötödik tétel egészen 
sajátos módon közelít i meg egyéni életünket Hangsúlyo
zem: egyéni. személyes voltunkban és öntudatos tevékeny
ségünkbcn foglal el igen-igen je lentős helyet! 

Arra utal ugyanis. hogy ami tőlünk indul ef, az \'isszotT
kezit hOZl611k.! .. Boldogok az irgalmasok. meri ók. irgalmas
s&go/ nytrtleJ:!" TeMt igen megszívJelendö figyelmeztetés 
rejlik ebben a jézusi tanításban - megállapftásban. - éppen 
ezén fzlelgcU1ünk. forgatnunk kell szfvünkben . lelkünkben 
és énelmUnkben . különösképpen pedig tudatos tevékenysé
günkhen, 

Azt a nagy igar.ságot foga lmazza meg ugyanis ez a rövid 
megállapítás: "Boldogok az irgalmasok. mert ők irgalmas
ságot nyernek", hogy ha adunk. akkor bizonyosak lehetünk 
afe161. hogy kapunk. Ha teMt könyÖrtl l6 vagyok. ha meg
bocsátó és megértő vagyok. ha szívem melcgévcl. jósz.án
dékával és segftökészségével odahajolok embertársam hoz 
- ha tehát irgalmas vagyok. - én is könyörtl!etet, megbocsá~ 
tást. megé~ést . szívmelegséget. jószándékot, segítséget. 
egyszóval Il'galmasságot kapok visz.onzásképen cserébe. 
Nagyon fontos !l'eg:1l1apHása ez ::lZ Ur Jézusnak. hogy ti. 
HBo~~ogOk az Irgalmasok. men ők irgalmass:1got nyer
nek .. 

EI/öl fü~g ugY?II /,S a:: embtristg eg)'ü/lllbe eU11 a fol
d6n . Vag)'ls. ami kl:ir:lrnlik abból a mérhetetlen "tenger-

ból". amit vagy akit embemek. sajállelkUnknek. bensőnk
nek nevezünk. tartunk és ismertInk. az vissza is áramlik eb
be a tengerbe. vagyis saját emberségUnkbe. Nem meUékes 
tehát. hogy miként élünk. érzUnk. gondolkodunk és cselek
szünk. Fontos, hogy mértéket vegyünk. mégpewB Jtzustól. 
6 ugyanis a mi életünknek zsinÓnnénéke, az O követése 
állal irgalmasok és megbocsátók tudunk lenni: Istennek:. a 
mi mennyei Atyánknak j6r.I. való segedelme megadatik a 
mi számunkra. 

Kedves Atyánkfiai! Ebben az új esztendőben töreked
jünk Istennek tetsző életet élni. Az egyUttim:\dkoús hajlé
kában. templomainkban épWjünk mind lelkiekben. mind 
testiekben. Soha se feledjük el azt. hogy külön-külön min
denikünk nagy fel elősséget hordoz magyarságunkén. a ha
tárokon belüliekén és az azokon kfvül rekedtekén. Kétszer 
is meg kell gondolnunk. hogy miként szÓlunk. Szavaink
nak. mooclanival6nknak mindig legyen igazságtartalma. És 
legyen bennünk: állhatatosság a jónak ts az igaznak képvi
seletében. 

Ismétlem: .. Boldogok az irgalmasok: mert 6k irgalmassá
got nyernek"! GyaropCtsuk magunkban a jót és az igazat, 
hogy legyen miből adnunk másoknak. - bizony-bizony 
mondom: visszakapjuk kamatostul. 

Adjon a jó lsten mindannyiunknak boldog új esztendőtI 

Atyaflságos tiszteletlel és szeretettel 

Budapest. J994 . január J-éli . 

Bencze Márton 
pösp6khelyettes 

... , 
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SZCn:tcll H(vciml 
lsten imnti mély. tiSZtll h:\ta:ul:is.s:11 mondhaljuk cl, hogy 

egyházunk élele az elmúlt csztcndöbcn örvendetes c..;cm~. 
nyckbcn R.1gyon gazd:lg voll. Január 13·tin üllflcpélycs 7-S ' 

nlllOI ,:u1OlIunk tordai cgyh:\zkOzségOnkbcn az 1568 .. 425 
esztendővel ezelőtti ors71lggytí1és lör1éneti jclcnt6ségú ha
tároz.:l.Iának az emlékére. amely minden más európai om.á
gOI messze megelőzve. a lelkiismereti és vnllássznb;IlIS.''igot 
törvénybe iktatta. Később II nagy esemény emlékére az Er
délyi Múzeum Egyeslllcl és a Demokr.\l3 Szövetség közös 
rcndc7.ésébcn az országgyűlés s7.fnhclyén kél-kél rcfonná
tus és klllolikus püspök. II szász és magy3t evangélikus. va· 
lamint unitárius püspökök részvételével ökumenikus isten
tiszteleten veuOnk reszt. A nevezetes évfordulóI október fo
Jy~án II magyarom .. 1gi uni tárius Icstvéregyház is megren
dezte, amelyen teológiai tanáraink elood:'lsokat l3l10ttak. 

A másik nagyszeru ünnepségeI!. a székelykercsztúri kO
z~pi skol:'lnk 200 éves ~vfordulój:ln , valamint az 1588-ban 
végbcment pécsi hitvita emlék~rc elhelyezett eml~ktábla 
felavnt:ls:\n is nagy Orömmel vcttünk részt. Szcptember IS. 
is egyházunk nagy jelentőségű napj3 volt. amikor mindk~t . 
1948-ban :U1amosftoll középiskol:\nkban az unitárius IX. 
oszldly megnyílt. 

Vannak azonban egyházunk múlt évi történetének kevés
bé örvendetes eseményei is. Egyik nagy problémánk abban 
:'III, hogy nagyon sok tlrcs egyhálköl.Ségtlnk van. Bár a 
nagy történelmi változás ut:'in fiú és l:'iny hallgatóink sz.1ma 
jelent6scn megnövekedett. mégis még Icgalább másfél évct 
v:'\munk kell . amfg teolÓgiai ifjaink az öl év elteltével az 
egyház rendelkezésére állhatnak. és gyülekezcteinkben n 
I elk~i :1.II.1soknnk legalább egy rénét betOltheljllk. 
Két legidősebb lelkéS7.testvérilnktÖI kellett végső búcsút 
venn Unk, és ami megdöbben tő, nemrég egyik legkiv:1.lóbb, 
élete teljében :llIon Iclkészünk koporsója mcllett kcllctt 
meg:1.l lanunk: több, betegség mi3tt nyugd'jb.l vonult lelké· 
s1.Unk s1.olgá1at:1r6lle kellett mondanunk. 

KedveS Atyámfiai. Testvéreim! Nehéz. megpróbáló idő· 
ben élUnk. A nap nap uldn növekvő infláció súlyos idősza 
kában egyhá7.kö1.ségeinknck és hfvcinknck nz egyre bi
zonytalanabbá v:11ó körülmények közölt is meg kelltal.1 lni
ok a további fennmamdás feltétlen Ichct6ségét. A kiláldsta
lansIIg. cstlggedés. lcmond.-\s hangulatának mindcnn3pi élc
tUnkben semmi körUlmények között eluralkodnia nem 8'/.a
ood. 

Újcsltcndó reggelén hangúk minden hfvtlnk felé. al. 
evallgétium áldolI fe lhfv:'lsa: ~1i v:'l lasztot! nemzetség. 
mcgtanásra val6 nép vagytok:' Nektck lelki hál.1.á. az épI
tők állal II több mint négy éVs1~17.ad folyamán megvetcll 
s1.cgletkOhöz mé1tókká kcll magllSztosulnotok. A jé7.usi 
cvangé.lium minden hfvő unitárius cmber felé hangzó. mind 
a mai napig érvényes és kötelező feltétlen parnllCS. és ahhoz 
életctek utols6leheletéig húségcseknek keU bizonyulnotok. 
Ez volt egyházunk viszontngs.igos történelmében és a legu
tolsó négy évtized élct-halál kllzdelmében a fennm3radás 
egyedIlIi utja, és az marndt mind a mai napig. 

Pál apostolnak Jézus szellemében megfogant Ilzenele és 
biztatása szerint "övezzétek mr.ért körül derekatok.'lt igazlel. 
kúséggcl . öltözzetck az i ga~.ság mellvas:'lba, saruzzátok fe l 
láb.1itokat a békesség cvangélium:'lnak készségével; mind
e7.ckhel vegyétek fel a megingathatat lan hitct. és imádkoz· 
z..ltok a Lélek által"- és a gondviselO lsten áld:'lsa vcietek 
lesz. 

Egyház..'linknak és n~pünknek a válság idöszak:!ban egy
séges. szent közösséggé kell válnia. Egymás terhél hordoz
va. bccsllleuel dolgozva és áhftntos lélekkel imádkozva. a 
szebb. igazs.1gosabb kÖ7.össégi és egyéni élet fok07.atOS 
megval6sulás.1b.l vetel! hittlnkel. minden látszat ellenére. 
51.cnt Orökségképpen. rendUletlenUl, töretlenül meg kell 
Öriznünk. Testvéregyhálainkknl és halndó sze llemű szerve· 
zeleinkkel evangéliumi lelkUlettel !rLent közösségben 
egytlUrnűködvc. legelemibb jogaink érvényesüléséén, egy
h:1lJlink jövöj~t biltosftÓ , jogtalanul elvett javaink vissm· 
szenéséért f;'\radhatatlan következetességgel tov:!bb kell 
kUulenünk. 

Kérjük gondviselő Istenünket. hogy nemes cél}'link meg
valósltJ1s.1baJ1 segítsen és :1.Idjon meg mindnyájunkat 57.cn!. 
éltet ő, boldogító áldásIIvai. 

GyUlekc1.cteinknek. lelkészeinknek. világi vezetöink· 
nek. a keblitanács t:lgj:linak. gondnokai nknak. buzgó Mve
inknek és minden békeszeretó. önmag:lból ajós.i g és szere
tet lelkUletét árasziÓ embemek szerte a világon békés. ál· 
doll ÚjesltendOt Idv:'lnok. 

Atyafis.ig IkIvözlettel és ffip.isztori slereielIel: 

KoIO:Sl'(lr, 19~. jal//lár I . 

Dr. Kovács laJos 
pOspOk 

Felnőtt hitoktatás II. 
AIUT 

A hil 31. élet vile. A Bibliából. mint forrásból cred. Moz
gásban tartja az ellélckte lencdő életet. 

TeolÓgusok is vannak, akik a hitet összckeverik a vnll ;'\s· 
sal, pedig annak csak egy alapvető eleme, Pál apoSlol felso
rolásáb.1Jl még nem is a legnagyobb. ( I.Kor.13: 13.) Az 
alap. amire épOl: II reménység. A reménylett dolgok vaI6s.i 
ga. Az épftmény mennyezete. let6s7.crkezete II szeretet. A 
vallás három alapeleme közölt a legnagyobb. (Róm. 5:2-
5.) Emelked6 sorrendct alkOl a felsorolás. 

A vallás csak ti hit és a s~.cretct kultusl:\t épftcHe ki. A 
reménykcdésl mintha 1I111g:\t61 múköd6 :ldotL~gunk.r\l\k te-
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kintené. A vallást olykor egy51.ertíen cs.lk a hit alternatív 
megnevc7.é.sc::kénl használják. Egy újabb nevéne~. am~ ne~l 
jeleni mást. mint válto7.atoss.1got. VJ.lójában pedig a hl letls 
mag.1ba foglalÓ, 8'l.élcscbb kört Olel fel. Benne a h.it meHett 
minden önlud.1losan vállalt. védett és becsült lelki adollsá· 
gunk egytlt! működik. Sok olyan dolgot foglal magába. ami 
nincs benne a hitben. 

A (hit)vaI1.1s c1söd1eges jelentése a különféle tanftások 
h:lbonískod.1s:'Inak al. cmlékét ŐrLi. EgyikIlk melleiu harcos 
állásroglal :1,'I(. szrnvallást. elkötelezésI tükröz. Dc jelc~ . 
tésében benne Y'J.1l a kilencedik parancsolat kövelelése IS. 
Lelkiismcret S'lcrinti tanúvallomás lsten és ti világ ft élÖSlé
ke ellltt. 

- _.,'-_ .. _---~-~--~--



A hi! fogalma az elfogadást. a nem kételkedést meriti ki. 
De tl hit is sokkal többrétúbb annál, amil el.södlegescn je. 
lent. Nevében is tartalm:azza az e lkötelezett hűsége l az ural· 
kodó Fenség. a látható és J.1th:attltbn világ Um. és Istene 
ir:1nt. 

A hitel nemcsak: a vall:1ss3.l. hanem a hiszékenységgel. a 
hicdclmekkel is egybemossák. Ezl ki7..:\mi csak: úgy IUdjuk 
eredményesen. ha felmutaljuk azt a hasonlÓságot, amire 
alapoz7..:\k. A hit és a hiedelem egyaránt jelképek sokaságát 
veszi igénybe. Költói művekké nó ki mind a keltó. Dc ad· 
dig. amíg ti hit a láthatatlan világ valóságát mutatja be köl· 
tészetével, a hiedelem eltávolít a valóságtól. és félrevezet. 
Történelmileg bizonyítható tapasztalat, hogya hit a hívót 
segfii , mrg ti hiedelem meggátolja a hiszékeny embert a va· 
lósághoz való alkalmazkodáslxm. 

A hit hiedelemként val6 e lítélésére mindig tettek löbbé· 
kevésbé eredményes erMeszítéseket. EljutolInk vele a köz· 
é rdeklődés eisorvasztásáig. sót a hatalmi hitüldözésig is. 
De a huszadik század javaresze se volt elég a hit kiirt..1sá· 
hoz. 

Eljutottak vele addig. hogy maga a teológia is c1bizony· 
t.alanodoll a hit és a hiedelem megkülönböztetésében addig, 
hogy gyenneki együgyűségnek láltalla ti Biblia költészetét. 
A teológia ma is komolyerőfeszítésekel tesz az örökérvé· 
nyű igazság kiszűrésére a csodik és egyéb tudo-

m:inytalanságOk tömkelegéból. abban a megg)'Öllidésbcn 
hogy ez egy elkerillhctctlcn s7_ükségesség, hogy ez a ko; 
követelménye_ 

A maga szempontpból ebben a teolÓgiának igazat keU 
:adnunk. Dc hactrozOltan kelJ :1Ilítanom. hogy e lhétkÖl.napi_ 
~. ~lpr6z.ajsodó vilá~unkon többet segit. ha czl enyh!_ 
leOlludJuk. ha arra rordrtJuk az erófcszftéscinket, hogy a hit 
lálhat.Ó tcst~kénl. ~"heló szemléltctéscként fogjuk fc l a mi
tológiál. mmt :a hIt tennészctcs közegét. Ha a hitigazság 
mcsc~1ÍI mcgfog?lmazásáról tiszta lelkiismerettel tudjuk 
vallani. hogya ICgjobb és a legszebb út. melyen lsten igaz 
ismeretére juthatunk. Ha nem nézünk görbe szemmel az 
evangélistára, aki gycnnekies képet festett JéZUSTÓl. hanem 
magunkban is fetismeljük a gyermekei, és az Evangélium_ 
ban a költ~LCtet, ami viJágvallássá lette a kereszlénységet. 
Az evangélistában felismerjük a géniusz!, aki a történelmi 
Jézusról tudott beS7.élni, miközben ü7.cnetét is énékeltetni 
tudta_ Ha feli smerjük az Evangélium műfajában és stOu.sá
ban azt a felülmúlhatatlan e rőt, hogy az olvasói az elmga
dottság állapotába képes emelni . melybcn Ic ike az üzenet. 
tel azonosulni tud_ 

Ez az azonosulás a hit, a tiszta szívűek kincse, Istennek 
magál az é le let jelentő ajándéka a lelkiismerelünkben. 

Nyitrai Leveme 

DR. ANTALL JÓZSEF 
1932-1993 

Dr. Antall JÓzsef. Magyarország miniS'lterclnöke. 1993_ dc
cember l2-én. vasárnap 17 Óra 15 perckor elhunyt. A hírt Bo
ros Péter megbf7.ott miniszterelllÖk·beliJgyminiszter jelenti be 
az ország n~pének_ A döbbenetes hÚ' hamar szárnyra kelt s lu
domIist s:.zcrzeu ró la az egész világ. 

JUhon egyházi és világi intézmények, de külön-külön az 
egyes emberek milliói is mélyen litérzilc a miniszterelnö" halIi
Iinak megml1sfthatatlllll lényét. Szinte néma csend lesz az 
egész orsúgban. A kezek valóságoYIn vagy jelképclien imid
sligra kulcsolódnak, s így fohliszkodnak·fohliszkodunk a min
denség Ulihoz. IcremlÓ és megtartó jó Atylinl:ho'l; azzal a ha
tlirozott könyörgéssel. hogya jó lsten foglldja magdhoz néhai 
nagynevfi minisztere\nökünk \elkél, gazdag 5leHemé!, fogadja 
magÜ\oz az O irgalmas szeretetével. Gazdag leLki-ncllemi ér
t~kek hordoZÓja volt dr. AnIaII József. Enne" forrása felfedez
hetó már a családi otthonban. gyanpodlisa a felsófokú intéz
ményekben tovább mélyül és gazdagodik. 1955- 1959 közöu 
az Eötvös József Gimnázium ez időbeni egyik outlilylinak az 
oszt'lyfOnöke is. Egyik OSZIályfOnöki órán I..t • .iskolai faliúj
dg-verseny'- címen elóadt.a .,1 brit gyarmatbIrodalom törté
net~t". hogy ebból megéItsék diü:jai a történelem logikijlit é5 
a IÖrtEnáz rt~letét. EIWnulva hallgatták di6:jai, moccanásnyi 
zaj scm zavarta meg az elóadlist. lenyGgöz6 volt. 

Istenben bízó, h{v6 lelkületfi ember volt Magyarom.ág el
hunyl miniszterelnöke. A kercszttny kultúra alapépílrnEny~n 
tell naggyli Európa, s e7,. a szellemiség vált uralkodóvIi az egész 
világon. Magyarorsúg ehhez az Európát teljességgel átható 
kultúrához kapcsolódik - hirdette dr. Antall lózscf miniszterel
nök. Erre hazánknak minden esélye megvan: Garancia erre az 
ezcr hes múlt_ mely a magyars.tig nlimára tcrmfkeny ~vszáza
dokllt hO'tOII. olyan kiteljesedóben Itv61!1etfonnát ts lartalm,,!. 
amelyre ma a józan magyar politika építkuhctik. 

Mi. magyar unithiusok. abbul a lelki és l'LeUemi egység
ben. amely Kolol,Svlir. Déva és Budapest egymlismellctiségét 
jelenh. l legutóbbi idókbcn dr. Antall JÓZllief miniszterelnök fi-

gyehnének központjába kerültünk. Megnyilatkozlislibllll. vala
mint a dmUnkre és illetékes minisztériumo" részére megklll
dött levelében az 1568. évi vízkereszti orszliggyúlés (jan. ó-
13_) határozatát a tolerancia jegyében. miszerint a hit lsten 
ajándéka. ezért hit&'rt senkit üldömi nem szabad", olyan kor
szerűnek és ma is érvényesnek-követendőnek minósftctlC, 
amelyre a mai kor gycnneke is feltekint. EMek megfelelően a 
Magyar Unitáriu, Egyházat történelmi egyUznak minósítelle. 
Ezt mi eddig is evidcnciának tekintetlük, s örvend link. hop dr. 
Antall József is így lilla. Mint ahogy így látta Göncz Arpjd 
köztlirsad.gi elnök úr is. midón jeh:nlétébcn a Buffaló-i Öreg
diákok EgyesIIlete a Bp. V_ Nagy Ignác utcai ~lIletOnk faliln 
az 1568. évi tordai országgyúlés határozatát TÖgzflö emlékl4b
hit elhelye'llc, velUnk egyetértésben. Ezen az emléktábla-avat.'
son jelen volt az Amerikai EgyesWt Államok nagykövete 15, 

unitárius feleségével egyl.ltt. 
A Magyarországi Unitárius Egyhh részéről dec. 17-én. pén

teken 10-12 óra közölt Bencze Márton pOSpiikhelyelles-egyhi
zi elnök és tIT. Lórincz Emó fógondnokhelyettes (a gyöngl!~
dő Bartók Béla IOgondnok képviselt'lében is) leróltlik ósllnte 
tiszteletIlket Q megbecslllésüket a Parlament lrupolacumoká
ban tIT. Antall Józsefravatala elótt. A temetés nIlPJ'"' december 
lS-án, szombaton. rész.tvenílnk a Parlament t'IÓlI1 gyúzU~!ti 
ségen, valamint a gyúzoló száze~k meneIében a K:~~I . 
temelő dfnsfrbelyéig. E szcrtartlison a kolozsviri urul~~! 
pospiik _ Dr. Kovács Lajo' _ képviseletében tIT. Szabó nIl""" 

rektor. Mikó L6rinc elóadólanlicsos és Farkas Dénes lelkbz 
atyánkfia is rb1J ve ti. 

Dr. Antall J6v;cf úgy búcsúzott mBgyar népét61. a RSldkc.,.!k
ség sok-sok vezető polltikusától, mint ahogy Ul le!te az öNg 
Toldi Miklós Lajos királyelólI, alcinek uwts6 SZlVal a II'Icgb!
kélést b megbocs'tlist sugalltÜ:. Nyugodjék ~en~n. ilt~
kél fogadja mllglihoz az Ur IIZ Ó mindenüll JClenv . v g
ban. Minket pedig aj'"tMko'Wln meg az Ö méltó utódjával. 

Bencze Wrton 
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Egy vándorzászlóról 

Egy nyolcvan éves rénykép másolatát muta tjuk be a I. 01· 
vasónak. A voll kolol.5Vdri Unitárius F6girnnizium udvarán 
venék fel 1914 tavaszán. A F6gimnázium IS tagú sportcsa
palál láthatjuk mjra, mcg egy zászlót. Egy vándorzászl6l. 

A zászlót a szinlén csal:: volt Kolozsvári Egyetemi Atléti
kai Club alapftOlUl3bból a célból. hogy a három kol07.5vári 
felekezeti fóg imn;1z ium és az állami tanflóképző csapatai 
évente vetélkedjenek én e minél löbb sponágban, 

Az egyetlen még é letben l evő csapaUag. a 98. évében já
ró dr. Szász Mihály, voll magas bcoszlású birósági tanácsel
nök. unitárius közösségünk tisztes tagja lxx:sátona a képet 
rendelkezésünkre. Elmondása szerinl , nagyszeru vetélke
dés kereiében az Unitárius Fógimnáziurn versenyző i a pró
bák úgyszólván minden Sl.ám:'\ban gYó1"clmct arallak. meg
szerezvén a KEAC vándol7 .. 1sz16jtíl. Volt a megmércttcté
sen többféle csapalvcrscny: szubadgyakorlatok, labdajáté
kok, szergyakorlalok, vívás és atlétikai számok. Az egyéni 
győztesek közUl dr. Szász Mihál,r név szerint emlftelle Pa
takfalvi Károlyt, a súlydobás, Utő Endrél, a magasugrás 
nyertesét, Nagy Mártont, aki - emlékezete szerint - filzes
gyarmati fiú volt. és Murvay Árpádo!' ki ocmesak az isko
lai. hanem - középiskolás létére - az egyetem i labdarugó
csapatnak is a kapuvédóje volt. SzáSz dr. maga a szcnomá
ban (Únt ki e versenyen. Egyébként. más alkalmakkor, a 
fÚdugrásban ért el, akkori mértékkel mérve, kimagasló 
eredményeket. A többi csapattárs ncvét- sajnos - már nem 
idézte meg az em lékezel. 

Az ülök sornban, jobbtól balra haladva, László Gyula 
testnevelő tanárt, a csapat felkészftőjét Ifi lhatjuk, tovább dr. 
Gál Kelemen igazgatót, a bal szélen Uzoni Imre tanárt. A 
h:umadik helyen ülő személyhez szintén nem voll kegyes 
az emlékezet. 

A Vándorl.ászló már nem kerUlhetett újabb győztesek 
binokába. A szellemet, melynek jelképe kivánt lenni, elso
dorta a ..nagy háború" és a közhatalomválto-tás. Dc talán 
még megvan valahol a volt Főgimnázium ereklyéi közöt t. 

Köszönjük Szász Mihálynak, hogya képet kÖ7Jésre áten
gedte, s hogyaközölteket elbeszélte. Neki magának az ez 
évben esedékes rubindiplom:l átvételéhez jó egés-t.Séget kl
vánunk. A 7.ászló. a VándortászIó pedig a hosszas rejtőzkö
dés után bontsa ki ismét a sclymét. és ébresztgesse azt a 
szellemet, melynek ápolására e1.clóu nyolcvan cs-llendóvel 
alapították. 

O. L 

I \ 

• 
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Segítség az Óceánon túlról? 
"Kanada ma még eléggé kiakná7..atlan . ..szúz terUle,H az 

európai egyhá1..:1k S1.ámfira a kapcsolatteremtés terén" _ is
mertette 37. ÓCeánon túli helyzetet a pécsi sz6rv:inygyüle
kezet tagjaival Thomol G~lChef! San José-i lelkészn6. tehát 
itt még van keresnivaló a magyarországi gyülekezeteknek. 
is. Különben is a kanadai unitárius gyülekezetek SZÁm- és 
nagyságrendileg talán legjobban a magyarországi gyülelte
zetekhcz hasonlítanak, nem túl erősek. de lelkesek, és a 
kapcsolatom nyitoltak. 

A Kanadában miiködli 44 egyházközség szerves része az. 
egyesült államokbeli unitárius egyháznak. A lelktszn6 San 
José-i gyülek.czete a torontói egyházköncthez tartozik, ami 
a New York állambeli Unitárius Egyház feltlgyelete aJatt 
miiködik. 

Egy másik hasonlóság, amire a lelkésznó felhívta a fi
gyelmünket. az, hogy ugyanúgy, akárcsak. a magyarorsz.ági 
gyüleke7.c tckbcn - sok az Erdélyböl átlclepUlt. náluk: is sok 
az erdélyi és a magyarországi kivándorló. 

.A San José-i és a homoródszentmártoni gyUlekezet test
véregyházközségek. ami az erdélyi gyülekezet számára 
nagy segítség - folylatja a beszélgetést Kászoni József ho
moródszentmártoni lelkész - az általuk összegyűjtött ado
mányokból a visszakapott földek miivelésénél nélkülözhe
tetlen mez6ga7ilas.1gi gépeket, és cgy korszeruen fel szerelt 
egyházi épülettömböt sikerült vásárolni." 

LeOf! Hopper, az egyesUlt államokbeli Unitárius lelké
szek EgyesUlelénck elnöke, immár másodízben jár ez év
ben Magyarországon, ml s1.eretné té rképezni az. itteni egy
házközségek helyzetét. miiködését. 

Leoo Hopper a Washington állambeli Bellevue városban 
lelkész; ez az unitárius egyházközség a torockószentgyör
gyi egyházközséggel ápol testvérkapcsolatol. 

Beszélgetés közben mlvetódÖlI az EgyesUlt Államokban. 
valamint a Kanadában múk.öd6 unitárius egyházközségek 
és a magyarom-.ági kis sz6rványgyülekezetek közötti test
vérkapcsolat gondolata is. "A folyamai kissé hosszadalmas 
- fi gyelmeztetett Thomos Gre/chef! lelkészn6 - hiszen ezt 
hosszú levelezések. egyeztetések elózik meg. A kanadai 
egyházak ismenctóképpen szivesen kUldenék az istentisz
teleteik angol szövegét, tóltlnk pedig unitárius vonatkozású, 
a saj tóban megjeleni cikkcket kérnének cserébe." 

A vendégek arról is érdcklőd tek, hogy szcretnénk-e egy 
uni tárius templomot Pécsett? 

A számunkra még csak álomszinlen szerepló tervet nem 
vetették cl, föleg azok után, hogy szükségességét Vemes 
Valiria, a pécsi gyerekek hitoktatója is alátámasztotta. hi
szen ma a konfi nnálandó ifjak és il gyerekek az li lakásán 
sajátíthat ják el az unitarizmus alapjait. 

A kitúnó szinklontolmácsolást dr. Gel/érd Judit, a volt 
székelyudvarhelyi és homoródszentmártoni lelkész leánya. 
dr. George Williammak. a Kali forn iai Egyetem Keleti Val
lások tanszék profCSS"lornnak a fe lesége látta cl. 

Georgt Willioms profeSS7.or IOnéneimi pillanatok része
se, hiszen e lőször tananak Pécsett , a Katolikus Teológián 
ilyen jellegű el(i3djst. A Sl.ász János szórványlelkész Jdsé. 
retébcn IMJzzánk látogató ÓCeánon túli vendégek Pécsr61 
továbbutazlak Polgárdi. 3 BaJllton in1nyába . 

Bandi Andnis 



1993: a tordai országgyűlés 
425 éves jubileuma 

I. rész 
Török Tamás emlékének! 

Bár családom a SzékelyfóJdról származik, ms
gam már Budapesten születtem az elso világhábo
rú után, így az elemi iskolától az egyetemigbezár6-
Jag minden tanulmányomat fóvárosunkban végez
tem. 

Nagyon szerettem a történelmet, de emlékeze
tem szerint - s ebben több kortársam is megerősí
tett - soha egyetlen szót sem hallottWlk törté
nelemórákon "Tordá"-ról. vagyis a vallásszabad
ság gondolatának és törvénybe iktatásának magyar 
fóldön való megszületéséról. Ebben feltehetően 
kulcsszerepe volt az akkori Magyarország hivatalos 
történeImét fémjelző H6man-SzekfU féle ,.Magyar 
'Iörténet" c. munkának, mely szerint ugyanis, "hiá
ba szólt az ediktum a türelemről , ha hatása olyan 
rövid életú volt, hogy életre kelte után néhány évvel 
kemény megtorlásokat hoztak vallási ügyekben. 
C . .).A:z. ediktumot Szekfü rossz példát adó lázadás· 
nak tekintette .. az Istentől rendelt hatalom eUen" 
C .. ); eléggé egyértelmúen elítélte és kicsinyítette je
lentőségét" - amint 1l:irök Thmás "Torda" c. írásá· 
ban, a Hitelben (1993. évi 3. sz.) kifejti. 

Gondolkozzunk csak el egy kicsit: Az 1848/49-es, 
vagy az 1956'05 forradalom és szabadságharc el· 
hallgatása, meg nem történtnek tekintése indokolt 
lett volna, ill. lenne csak azért, mert utánuk - reak· 
cióként - a megtorlás esztendei következtek? 

Kétségtelen , hogy az 1986-ban megjelent 3 köte
tes "Erdély története" c. munka új fejezetet nyitott 
az Erdéllyel kapcsolatos történelem, a kutatási 
eredmények, valamint az értékelések rögzítésében. 
De az elhallgatás búvköréböl még ez a munka sem 
tudott kilépni. Amikor 1987. február 12-én a Kos
suth Klubban tartott eszmecsere során kifejtettük, 
hogy hiányoljuk az 1568-as tordai országgylilés is
mertetését, a fejezet írójától azt a választ kaptuk, 
hogy "az 1548-ban megszületett törvényt ítéltem 
kiemelendönek, mely elöször foglalkozott a vallási 
megosztottság jelenségével, s azt szentesítette." A 
mú 19B9-ben, ugyancsak az Akadémíai Kiadó gon
dozásában megjelent - rövidített - átdolgozása 
("Erdély rövid története") pótolta az említett hiá
nyosságot. A"Múvelódés és reformáció. Avallási tü
relem" c. fejezetéból idézünk: 

,.Az 1560-as évek végére tehát Erdély vallási vi
szonyai igencsak szokatlan képet mutatnak: három 
protestáns felekezet is létezik benne. $Öt a katoli
cizmus sem túnt el teljesen: a csíki és háromszéki 
székelyek, valamint a Részek nemességének egy 
része mindvégig megmaradt ósei hitén. A románok 
többsége pedig megmaradt ortodoxnak. 

Erdélyi sajátság, hogy itt a szervezett vallásüldö
zésre gyakorlatilag sosem került sor. A katolikus-

nak maradt öreg János király (Szapolyai János _ a 
szerk.) egyfajta bölcs türelemmel viselkedett a hit-. 
tételek fólött marakodó papjai iránt. György bará
tot nyersebb tennészete nagy ritkán erószakos cse
lekedetekre is ragadta, s ö hozatta az utolsó a val
lási újításokat eltiltó törvényt is (1545). Az. i54B-as 
tordai országgyűlés azonban már elismeri az evan
gélikusok létezését, s csak a további újításokat ti
lalmazza. 

A két, eredetileg "bevett" felekezet közül 1556 
után a katolikusok háttérbe szorulnak, közben 
megerösödik a kálvini, majd az antitrinitáriu8 
irányzat. Az 1568-a8 országgyúlésen pedig ll. János 
(alias János Zsigmond fejedelem - a szerk.) tör
vényt hozat az evangélium hirdetésének és ma
gyarázatának teljes szabadságáról, "mert az hit Is
tennek ajándéka". Bár a törvény a katolikusokra 
nem vonatkozott, olyan, Európában páratlan szel
lemi szabadságot teremtett, amelyben a kolozsvári 
teológus-csoport (Dávid, Paleologus, Glirius) a hit 
legkényesebb kérdéseit is feszegethette. A neki sza
badult "újítókat" elöbb maga II. János próbálta 
újabb törvénnyel fékezni, azután Báthori István a 
törvény mellé még szigorú könyvcenzúrát is életbe 
léptetett. A teológiai nyugtalanság csökkent, köz
ben az uralkodó megmentette a katolicizmust - így 
végeredményben állandósult egy kisebbfajta csoda: 
egy országban, egy idóben négy elismert felekezet 
élt egymás mellett, többé-kevésbé békésen. Agörög
keleti egyházat pedig, bár nem tekintették egyen
rangúnak, azért megtúrték." 

A munka idegen nyelvü fordításai külfóldi repre
zentálásra hivatottak. (A német kiadás "Kurze Ges
chichte Siebenbürgens" (990), a francia "Histoire 
de la Transylvanie" (1991) címmel jelent meg, az 
angol kiadás sajtó alatt.) Ezt a célt szem.elött t:art
va viszont a szöveg megítélésünk szennt sRJ.n.os 
nem domborltja ki az esemény lJilágtörténelm, Je
lentáségél 

De napjainkra társadalmi és politikai szempont
ból is sok mindenen túlléptünk, ideje tehát, hogy a 
vallásszabadság törvénybe iktatásá~al kapcsoI~t
ban is megváltmzék, a realitásokhoz IgazO<ljé\ koz
gondolkodásWlk. Lássuk: Hogy áll ez a kérdés . 

A tordai országgyúlés: 1568. január 6-13. 

A magyarországi sajtóban az utó~bi. évek során 
1993. január IB-án jelent meg az elso CI~ az 1568. 
évi tordai országgyUlésról .. Els(fként a IJllágQn 1br
dán: lJaUási tUrelem" címmel a Magyar Nemzet ha
sábjain. Hank6 IldiktJ a nevezetes é:A'0rduló kap
csán igen szépen és tárgyilagosan Ismertette az 

UNITÁRIUS ÉLET .5 



- --- - - -
seményekeL 'nI~nelmi visszaemlékezését ezek· 

~el a sorokkal zárta: .,Az elmúlt héten ünnepélyes 
keretek köz l! tt. emlékeztek meg Tord!!.n a nevezetes 
évfordulór61. Szolgáljon az is az évtizedeken át meg
tört nemzettudatunk erósft,é sére, hogy ez ft nemzet 
tett tanúbizonyságot először Európába~ ar~61, hogy 
tud és akar együtt élni a más vallást kovetö testvé-

- I· relVe . 
ANépszabodság 1993. február ~.i számáb~ kö' 

zölte a január elején küldött kézlfstom alapján .A 
tordoi orstággyúlts" dmme! ref1exi6i~at, m~lyeket 
a lap egyik korábbi számában megJelent Cikkhez 
fúzt.em. Jrdsomoon annak a ooR)'amnak adtam kife
jezést, Iwgy "J6/enne, ha beleifJ6dnék a magyar köz.
tudatba, Mgy Utezik egy olyan fogalom - ~ türelem 
_ amelyről unos-untalan hallhatu!lk a rádióban és a 
televízióban, olvashatunk a stlJt6ban (bár meg
élését a közéletben sajnos igen sokszor nem tapasz
taljuk) _ melynek törvénybe iktatdsdual hazdnk 
nemcsak Europdt, hanem az egész vildgot megel6zte, 
mégpedig abban a korszakban , amikor máglyán 
égették meg az ~eretnek~-eket (pl. 1553-ban Genf
ben Szervét Mihály spanyol refonnátort) és F ra n
ciaországban ezer számra mészárolták le a hugenot
tAkat, a kor francia prot.estánsait (Párizs, 1572. au
gusztusi "szent. Bertalan·éj"). S megemUtettem azt 
is, hogy az ercUlyi magyar köztudal az 1668. január 
6-dt6113·áig tanoU gyalést neuezi .. a tordai ország· 
gyI1Us"·nek. Ennek a tordai országg}'Ülésnak a ki· 
emelkedó voltát tanúsftja az is, hogy a múlt század 
végén Torda·Aranyos vármegye és Torda városa a 
mi llenniumra éppen ennek az országgyúlésnek 
festtette meg azt a jelenetét. a korszak neves fesw-

müvészével, Körösfői Kricsch Aladlirral, amikor 
Dávid Ferenc János Zsigmond fejedelem él az erdé
lyi rendek jelenlétében kihirdeti a vallási türelmet 
és a lelkiismereti s7:abadságot. A törvény SZÖvege 
"önmagáért beszé''', magyarázni, kommentáini te
hát fól ösleges lenne; idéznünk azonban -akárhány_ 
S7:or is - kell : 

_ ,~ Ó FELSÉGE MIKÉPEN ENNEK E
LOn-. VALÓ GYÚLÉSIBE ORSZÁGÁVAL KÖ
ZÖNSÉGGEL AZ RELfGlÓ DOLGARÓL VÉGE
ZÖTT'. AZONKÉPEN MOSTAN ÉS EZ JELEN 
GYÜLÉSÉBE AZONT ERŐSÍTI, TUDNIILLIK 
HOGY MIDŐN HELYÖKÖN AZ PRÉDIKÁTOROK 
AZ EVANGÉLlUMOT PRÉDIKÁLJAK, HIRDES
SÉK, KIKI AZ Ó ÉRTELME SZERÉNT ÉS AZ 
KÖZSÉG HA VENNI AKARJ~ JÓ, HA NEM PE· 
NlG SENKI KÉNYSZERÍTÉSSEL NE KÉNY
SZERÍTSE AZ Ü LELKE AZON MEG NEM mu. 
GODVÁN, DE OLY PRÉDIKÁTORT TARTHAS. 
SON, AZ KINEK TANÍTÁSA Ő NÉKIE TETSZIK, 
EZÉRT PENIG SENKI A SUPERINTENDENSEK 
KÖZÜL SE EGYEBEK AZ PRÉDlKÁTOROKAT 
MEG NE BÁNTHASSA, NE SZIDALMAZTASSÉK 
SENKI AZ RELIGIÓÉRT SENKITÓl, AZ ELÉBBI 
CONSTITUTlÓK SZERÉNT, ÉS NEM ENGEDTE
TIK EZ SENKINEK, HOGY SENKIT FOGSÁG
GAL, AVAGY HELYÉBÓl VALÓ PRlVÁLÁSSAL 
FENYÖGESSÖN AZ TANÍTÁSÉRT, MERT AZ HIT 
ISTENNEK AJÁNDÉKA, EZ HALLÁSBÓL LE
SZÖN, MELY HALLÁS ISTENNEK IGÉJE ÁLTAL 
VAGYON." 

Dr. Nylredy Szabolcs 

KÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL 
Pestszentlőrinc 

November 26-án tanották Pestszen!lörincen az 1993. évi 
utolsó gyülekezeti összejövetelt. Bibliát olvasott dr. Jakab 
Jenő lelkész. 

..Négy év Isztambulban. ötsz:iz éves magyar-török kap. 
csolat

H 

címen lilr10tt e103d.1.st dr. Török Anila. aki négy évig 
volt a magyar külkereskedelmi kirendeltség vezetője TB· 
fÖkországban . Az el6adó Isztambul térképét is kiosztotta a 
gyülekezeli tennet zsúfolásig megtöltö hfveknek. ilkik fe
szült figyelemmel kisénék a végig szellemes élménybeszá
molót ts történelmi áltekint~t . Sok olyan adat hangzott el. 
ami eddig teljesen ismeretlen volt a hallgatóság körében. 
Dr. L6rine7: Emöné - konzseniális hozz;!,szólásában _ saját 
élményeivel járu1-1 hozzá az el6adás sike~he7:. Halász isi· 
ván hatásos verseivel zárult a műsor. 

A tOrtlÚrVerés - a tana Gellénné Bencu Jolán ajándéka 
volt - rekordercdménnyc\ zárult. AkonyIla. Béz.senyi Gyu. 
IW vezetésével. ezúttal is remekelt. Nagy sikere volt a bor. 
SOSIokány vacsorának. . 

Egy~ázunk elnökségét Bcl'ICu Mánon pOspökhelyettcs. 
e~yMri elnök. ts dr. L6rincz Em6 r6gondnokhclyettcs kép
Viselték. 
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Budapest 

1993. december 4· ikén nagy sikem est zajlott le a 
Nagy Ignáe utcai gyülekezeti teremben. Egyház· 
községűnk hívei és a vendégek a már hagyomá
nyossá vált elsó s7:ombat estén Kiss Mihály hódme-
7:óvásárhelyi lelkész imája és áhitata után egy fe
lejthetetlenül szép zeneszámot hallgattak meg: Fel· 
kgi Adám, az országos hírú zongoramuvész és vo
nós kamar aegyütt.ese mély múvészi átéléssel adta 
elő Mozart egyik szonátáját. ~ est meghfvott eló
adója Lehel Ld8Zl6, a Magyar Ökumenikus S7:ere
tetszolgálat vezetóje volt. Elóadásában az Ökume
nikus Szeretetszolgálatnak az elmúlt. idószakban 
végzett áldcnatos segélyező munkáját ismertette, és 
kü1ön is többször kiemelte Bencze Franciska önzet
len, segító közremüködését. 

Az est j61 sikerült ueretetvendégséggel zárult. A 
kit1i.nő vacsorát az egyházközség áldozatkész asszo
nyai (Siska Ferencné, Nagy Sándorné, Pandúr Gé
záné) kéSZÍtették és szolgálták fel. Az egyházközség 
elöljárosága az est minden kedves közremüködőjé
nek szívböl jövő köszöneUit fejezi ki az önzetlen 
munkájáért. 

--" ... _----------------
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Hódmezővásárhely 

November 19·én. vasárnap ti h6dmc7.(j~sárhc l yi egy
Ml..k07..ségbcn em lékünnepélyt taJ'lonnk Dávid FC,rene halá
lának évfordulój:irn. Az istentiszteleten Göncz MIhály gyó
ri lelk6sz szolgált, akit betegsége után örömmel Ildvözöl
helIUnk ismél II szószéken. Az istentisztelet után megh.1ló 
Unncp.~g következett: az egyhá7.kö<'.Ség 16 gyermeke kcr 
moly, S"/.épcn megrendczcU musort adon elő. Szfnd.:lrab, 
versek és ti zcnc iskolások segitségével kounarazcnc örven
dC1.lelCIt meg bennünke t. jc lcnlcv(jk~ t. Megható ~oll I~tni , 
hogy a gyerekek milyen örömmcllc IJcs~lctté~ a rájuk bizott 
feladatOl. A sok-sok órni bcunftásérl KIS MIMly lelkészen 
kivül dicséret illeti még feleségét. Kis TUndét is. 

A S'lép és meghaló mcgcmlékc7.éscn részI veli ~n~ze 
Fr:aociska. a BUE Szociális Bizollságinak vezetőjC, Ifj. 
Benne Márlon és Schmidt Gábor. a MVE Gazdasági Bi
zottságának lagjai. 

• • 

Glőri kOflnnni lb: ~~~, ;i~=:....._J 
Göncz Mihily Itlktn, Pi ler Angfla ft 

konfinniJók. 

IFJUSAGI ROVAT 
Gondolatok 

Ilyentájt, mikor az óesztendő az újba fordul, gon
dolatok és fogadalmak törnek rán k. Mit kellene 
másként vagy csupán jobban csin álni? Ez olyan 
kérdés, amit mindenkinek magának kell megvála
szolnia. De nem is igazán a válaszról van itt szó. 
Tennünk kell valamit azért, hogy mindenki úgy él
hessen, hogy ne kelljen nélkülöznie, szenvednie. Hi
szen csak egy kiesi kell ahhoz, hogy jó legyen nem
csak magunkn ak, hanem másoknak is. 

Mikor az áldott ünn epek békés melege vesz körül 
bennünket, akkor is gondol nunk kell a hajléktalan 
vagy beteg emberekre, az árva és magányos gyer
mekekre, és azokra, akik a h áború poklában szen
vednek. Szeretnünk kell egymást , hiszen az isteni 
parancsolatban is ez áll: "Szeresd ' a te feleba
rátodat, mint tenmagadat!" Ugy kell néznünk a má
sikra, mintha önmagunkat látnánk benne, nem 
szabad önzónek lennünk. Mert vannak olyan embe
rek is, akik dúskálnak a fóldi javakban, de szegé
nyek lelkiekben, és nem jönnek rá arra, hogy vagyo
nukat jóra, hasznosra is fordfthatnák. Hiába van 
meg mindenük, mindig többet és többet akarnak 
saját maguknak, nem törődnek senk i mással. Né
melykor azonban ezek az emberek is megszelfdül
nek, belátják, hogy fgy nem lehet gondolkodni, ada
kozóbbak lesznek . Mert mindenki - hacsak a lelke 
legeslegmélyén is, de - jó, van benne segíteni vá
gyás, jóindulat és ha valamilyen rendkívüli ese
m~ny tö~nik , mindjárt felszínre tör aj6ság. És ha 
mmdannY18n - akárcsak egyszer egy évben, újév
kor - egyre gondolunk , a Szeretetre, talán marad 
valami belől e, valami tetterő, amivel könnyebb lesz 
segft.enünk . 

És erre az új , 1994-es esztendőre pedig kívánok 
boldog új ével., és remélem, hogy ebben az évben 
minden jobb lesz - legalábbis egy kicsit. 

Perel Orsolya 

Adventtől karácsonyig 
Vasárnapi iskolánk gyennekeivel igazi belső várnkozás

sal készUItUnk a kan\csonyra. Ebben az évben elöször ad
vent első va.s3mapján a hilok-utás óráját meghosszabbítva 
adventi koszorú késdtésének titkait sajátftOltuk el. Minden 
gyennek sa';:h fanl:l.ziájávaJ gazdlgított.1 a maga koszorú
ját. amelyet cs.1ládjának hazaviII. Az advenJi vasámapokon 
a lelki fclkészUléshc7. nagy unilátius elödUnk. Balázs Fe
renc Közérthel6 evangéliumát olvastuk egyUtt. amely so
kat scgI! ifjúságunknak az evangéliumok unitárius szelle
mú értelmezé.~bcn. 

A december 19-ci gyennekkarácsonyi Unnepségre ebben 
az évben verssel. énekkel készültünk, míg a hagyományo
san halalmas fái ifjaink díszítellék fel. 

A karácsonyfa elÖli először kercszlelöt láthattunk. ezt 
MikJósi-Váti Judit tanárnő veresegyházi iskolai UlfIítvá· 
nyai vendégszereplése követte. Dickens Kan\csonyi ének 
c. múvét adták elÓ. Mindezekhez hangulatos hátteret nyúj
tOll a Zágoni Sándor :'illa! készített szép betlehem. 

Ezután a versek. énekek hosszú sora kövelkeu:tt. majd 
kigyulladtak a gyertyák. s minden apró és nagy gyermek 
álvchcue a várva várt ajándékot: egy piros csomagot és 
egy-egy kifcslÓkönyvcl. 

Muszka Ibolya 
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HALOTTAINK 

Göncz Mlh41yn6 
J[cc.etl Jol4n 

p. tv l1.eptCmber 29-tn. Kokrl.l\lá· 
roll. t lc:tblek 83 .. hW.Mlligának 66. 
tvttJm hOPZÓ, dc türelemmel vitel! 
bcteptg ulán aendetefl elhunyt 
Göncz MiháJynt .,.01. KccJCtl Jolán. 
Az dhunylban tden"yjál gyú/,.(llja 
Göncz Mihály, a ByM cgyhá?.k&tAég 
lelktne. 

,.Éelt a I'I,ttet.et ét Öf)(eláIdo',ltI 
pé/€btépe volL Mi, akiket attnyira 
J'/,eretcll, nem feledjük el !JOha. Az 
anyák ncm halnak meg," Emléke le
jyen áldoII. 

Temetése 1993. október 2-WI r/.om· 
balOn 13 órakor volt az uniiMillI egy
ház 11~ ,.,.erim a Há1J1011g.árdi 
temel6 Mgykápolnájfjból. 

Az egyházi 1'/.(:"áf1á1!t Benedek 
Sándor, li I:okrlsvári 2-ea cgyházk01.
Jég Jelkér,.e véV/Je 

Dr. Jl'ercncz1 En4re 

Dr, Ferenr::J endre flJorvoJ 83 tvet 
korában 1993. november l6-íklin el· 
hunyt, é. december I.p. helye'/JOk 
Otök nyugalomm a Par\.aufti aeffiet6. 
be •. 

Teme'tltn az egyh.'ízi rl.ert:IIWt dr, 
Juhlb Jtni) Iclkésl - egykorj diáktárIa 
- végezIC. AJ. elhunyt a kolO'/Jlvári 
unítáriUl Iulllégíumoo.n treUJtgí1 . .eH. 
majd li n.egedi Otvo<;tudományi 
Egyeternct Végc1Je cl, ti Ialán II kg
P..ebb, egyben ü legnehezebb r/.akat 
válal'/Joua, Tir/..tJOrvO!f le tt . A Mború.'1 
tvtk alom S1.tktlyk.erCl'/,!úron, majd a 
Pelvideltcn fr/.oIs6It. A háhoro ultin 
B~!te ktrUlll lr"tior"vosn'llt. ",ajd 
a KOIAL ffiCV/..crVt7& Utáll (III dol· 
BO'/.OIt. t, mini ün/lalt 19:i1.gatóhelYel
ltJe YOnuh nyugdfj"'''' Szlllte hiocle!.· 
len munkáblrfulli vol", t. e'1.1,c1 . ikcrtilt 
megmenteni II fCNárOllt II j.'trványve-
011)'161 olyan Id(Kltn. armltor!iC li vil
lany,k a vfzvÖ'.elélt neln működöt t . él 
kifor"lOtt 8Y(lgYI"/.trtátak mellett kel· 
leli Budapest egét'/~'légére vIgyáz",. 
Aggódó ./..crct~tel v&'!ge-/Je ;I nehéz 
ItOrblmtnyd:: közólI felcl6l munlt1íjáL 
Pr6fttw lélek voll: .. IIWAligot cItIeJte. 
deu, p.t:~eu.e:iZ ir~lmíi.l$ágot. ts .. Iá-
7.atow1 járt Illen eJ(jtt." 

• 

A cao.lád 8i'áJ't1~1 {w"intc r/Jvvcl 
or"I(YIAlIIk . 

ts UNl'rÁkl US é:LET 
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Koml6. BtlAnt 
8zoko1ay Rtka 

Kiflány kortilól lIdt rdnfoltja volt 
vetJrnondá.cával a gyOltw.eci Onnep
Itgeinknek. Talán fdeMit1yjálÓl _ 
Tompa Márla t.anámlJcli1- örtItölte te
hetJfgtt, (eln6Uktnt, immár amony. 
kbil l. ulfv Ulgja volt li'"/, tgyháznalr::. 
k:inyegyletnek tf llŐf"I,ÖVeutg.net. 

Az UWbbi tvckben . Olya. bc:tept. 
ge mialt l"ICrll jöhetett kö:I.tnk, de 
mindvégig (é ltő FI.t:retette l figyelte 
egyházunk 1OfIáI. Pérje gondor ápolá· 
AlI enyhft.ette r ttflvt(\élCil. Emléktt 
kegyelelLeI tncg(Kí7.l.ük, 

S7,ettl t r IStván 3 ú fél h(mapo!l 
Mált J(m~.r 79 éve! 

Hargitai V:tldtmárné 
1i7~ Kozma Rlrd ilia 74 évCl 

EHytdi Tiborné 
'7~ f'ritdmann Olga 84 tyt, 
Imn adjon c.tende, pihenést eltávo-

7.011 téStvéreinknek az anyiil'Ok! Olt
ben . lclkDknek üdvösséget, a hálIama· 
radott gyá.l"I,olóknak pedig vígaJ'/Ja
láJt. 

Fe/hívási 

Az Unitárius Alapltvány kura· 
lÓr'Íuma pályázatoc hitdd. rtgi 
egyházzenei hangJ..6anyag k.é.t'l1-
testre. 

A palyá7..atnak brtaJmarA'lia 
kell: 

- a feJvtflni kfvárll hanganyag 
eredetél ~ sl.ertlijél. 

- a hanghordo'/,ó rajtápi, 
- ü rncgval~rlWl.l<i 1 kapcsola· 

1011 rövid tömör kUItJlégvt-
télit. 

A pályálAiI díja.so OOO ... FI. Be
nyújtá.~i hat.1rídcje 1994. január 
31. 

ez Unlttirlue Alepltv'ny 
Ku,et6fiume 

HELY ESBITl!;S 

Legutóbbi IZámunklYoUl eUIá'I 
történi dr. Sztank.ÓC'.r.y Zoltán cik
kéhcn. A 6. okJ:d . 2. hasáb. alulr61 
13. sorában. helytJJen Irva; S7,aba· 
dflÓ. 

Fe/hívás 
KNdva OIvltóln\<.! 

Örf)...,nel tjjft:o?.ultuk ~ 
hokv !«VeInk .uTlnt 1994 'vw egy: 
t\A7.{ lapunk havonta 'OS ~)dl!rinl 
Ez7..et ~~ II'IegnÜntetjllk. HE
LlR-m, mint lapteija.:tt6vet kOtÖtt 
.u.'f"'t.6déMlnkd, á 11. Unltárfm ~ 
111'1, ~J W';ts1.J Mtn juu..tjuk ~ 
olv .. l6Glkhoz. t!ppt"n I!'tbt nyonu.,. 
koNn lrL'fjúk mindnyijubt, hOKY aklk 
poJUI ÓIOn, VIgy UutaHi'l.1 ~ 
cl6 bpunkra, «!zt id6t,J.:TI mondjik le. 

Az cl6ft-.ctéJeu.1. ezentÓl ~~;d 
központunltho'.e 4$ Wkb.k&t.Jt&eínk
hC'/, "UNITARIUS ~LET" jrlJgl'R ken 
eljultatnl. A ' 7.Jmonkblti ir ez után 
&em válto'tlk,. il7..aZ 30 .... R/Iap, IZ 
cgyévet el6fb-,.i;Wsben 360 ..... Ft-ot ~ 
len ... 

Az Unltoil1ta Í!k1ro ,,<16 lelwt f'bAtnl 
a Icl~zi hivatalokban It, Reml:-nyeink 
' 7..l'I'Ínt Igy pontoNbban tudjuk ma;J 
követni a bcf~kct, a dmváltozá
~kat. 

Kmföldi olv,JIJ61nk v..okáM)f ''Vi tá
mogatállukat változatlanul a tNr meg. 
adott "'$)'há:d valutaJZámJára, vagy 
.zemélYChh forintban fU..l1hctík be. 

Meg(""Jtb(!kct, köztemGkl'Idér;úk.et 
eJ6re r, kOtz6njGk. 

A 5zerlutnt6. 

OA su,tnlJÖJ~ uJIJwttgr4 w : 
Khlralok.al D!m 6r-zfink m!IC Ell ntm 

kCiIdCink .. Nu. 

Fr'r f!lt ti ló' 
a./lCzt """""'" 
'V",.z lInOk 

"' ..... ,.. 
0fbÓkM SUfMiiflyllloM 

-81_ FrancIIlU, GMlly cabor, 
.... wlboty. ._ .... 

IUt!dor G~. WIy. 

1('nUI.~KIIIfC""N ' r- j 
(St'!1lf'W1 v. KMrMn m.1I zl r., 132-311111 
f : :'+ WUI& &'wnP'ft aMa 
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