
A hi! 
J J 

XLIX . évfolyam l. szám 1995. január 

, 
Ujévi pásztorlevél 

"Boldogok a szeltdek, mert 6k öröklik a fdldet". 

Kedves Atyámfiai, Testvéreimi 

lsten Jóvoltából reánk köszöntött az új eszten
dő , - Jézus születése 6ta az 1995-ik. Ebből az 
alkalomból örvendező lélekkel köszöntelek 
mindannyiotokat. Adjon a jó lsten nékünk re
ménységgel teljes szívet, testi és lelki erőt, hogy 
sikerrel tudjuk elvégezni feladatainkat, melyek 
ebben az új esztendőben is bizonyosan böven 
adódnak. Bfzunk abban, hogy megoldási törek
véseink eredményesek lesznek közösségi, csa
ládi és egyéni életünkben egyaránt. 

Hiszem, hogy ebben az Igyekezetünkben se
gltséget és bizlos támaszt jelent az Úr Jézus ta
nrlása: "Boldogok a szelídek, mert ök öröklik a 
földet", 

Jó és szükséges elgondolkodnunk Jézusnak 
ezen a megállapításán, miszerint "Boldogok a 
szelídek ... ", mivel jelen van életünkben ennek az 
ellentéte!! Jelen van a hirtelen harag a maga 
sokféle változatával és következményeivel , mint 
~Idául a kártevl5 szándék, az ingerlékenység, a 
nadtság, a bizonytalankodás és fQy tovább. Ami
k~r a nemtelen indulat valamilyen formája és faj 
táJa eluralkodik rajtunk, mind a magunk, mind 
körny~zetünk számára fagyossá válik még a le
vegő IS. A különbözl5 ellentétek pedig, mint a be
tegség és egészség, a jóindulat és rosszindulat, 
a segftés és kártétel, - egyértelmúen meggyőz
nek a szelídségnek, a szelid lelkús{Jgnek nyil
vánvaló értékéről. A szelíd lelkiség nyugalmi ál
I~tot Je~ent emberi bens6nkben, egyúttal fel
nyl~a testi és lelki szemeinket a jóra, s kivezető 
utat mutat nehézségeinkbOI. A szelfdstJg a lélek-
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nek egy igen.ig~n szép és megejtl5 tulajdonsá
ga. A szelfd lelkuletü ember, aki tehát nincs ha· 
ragban önmagával, embertársaival és teremll5 
Istenével nyitott a jóra, a szeretetre, a tisztessé
ges szándékra és a munkálkodás értékének fel 
ismerésére. A szelíd lelkületű ember sohasem 
társtalan, mivel a hasonló értékeket hordozó 
embertársaival összehozza J6 sorsa. A bajban 
van kire támaszkodnia. Esetleges nIncstelensé
gének állapotában az ajtaján kopog a segftó
készség. A szelíd lelkülelú ember sohasem kér
kedik tudásának SOkaságával, mivel igaz na
gyon szerényen, de birtokában van az istenis
meretnek, valamilyen fokon természetesen, s ez 
számára éppen elég. Kitekintés nynJk ugyanis a 
maga emberségének bensejébl5l a nagyvilág 
felé, amelyben felismeri Istennek, a legfőbb 
Rendezőnek munkáját, és ezzel együtt valami
lyen fokon értékelni képes a saJál emberségé
ben, és a minden létezöben jelenlévő teremlö 
és meglart6 Isteni eröket. A szelíd lelkűletCi em· 
ber békében él önmagával és gondviselö Iste
néve1. Ennélfogva van Ideje és ereje magára 
venni mások gondjait is, és szereti az olyan em
beri közösségeket, amelyekben az emberek ott
hon érzik magukat, testvéreknek tekintik egy
mást. Céljaink és elképzeléseink szerint. Ilyen 
közösség az anyaszentegyház, mivel az Ur Jé· 
zus szelleme vezeti. A szelíd lelkOletű ember, az 
Unitárius Anyaszentegyház tagjaként Imádkozik 
egymagában, és imádkozik gyülekezetének kö
zösségében. Fogékony az igazság iránt, mivel 
Jézust61 tanulja meg az élet értelmét, s aki Ilyen 
Iskolába jár, annak biztos az ell5menetele az 

Békés, boldog új esztendőt kívánunk 
kedves olvasóinknak! 

-_._---

I 
• 



• 

életben, a munkálkodás mezején. Munkája nyo
mán van néki mindennapi kenyere, maly csak 
akkor JMzG, ha másokkal is megosztja. 

A szelid lelkiségnek ellentéte a feldúlt lélek, a 
gőgös és a csak mag~nak élö lélek, a testvéri
séget nem li sztelő laikulat. 

Szeretett testvéreim. kedves unitárius atyám
fiai! Szelíd lelkülettel, ami egyúttal Istenben bízó 
lelkOIetel is Jeleni, szelid lelkülettel járjuk életünk 
úljail ebben az új esztendőben. Sohase feled
kezzünk meg arr61, hogy itt a magyat hazában 
unitáriusnak lenni nehéz, de egyúttal szépséges 
feladatváUalást is jelenI. Egyeknek kell lennünk 

, 

erdélyi magyar testvéreinkkel. Vállalnunk kell 
céljaikat, beszélnünk keU azt a szépséges ma
gyar ,nyelvet, amely oly csodásan zeng ajkaikon. 
Es ?,znunk kell ,abban, hogy olyan Istenünk van 
nékunk, aki reé.Juk is, reánk is é.ldé.sl osztó sze
retettel vigyé.z11 

• Boldogok a szelídek - nekik van jövőjükl 
Amen. 

Kívé.nok néktek, kedves unitárius testvéreim 
boldog új esztendőt! ' 

Budapest, 1995. janué.r 1-én. 

Bencze Márton pOspOk 

Ujévi pásztorlevél 
Szeretett Hfveim . kedves Atyámfiai! 

EsztendMordul6hoz érkeztUnk. Isten jóságából be
léptünk 'az 1995. esztendőbe . Hitünket és embersé
günket próbára tevő, öntudatunkat csiszoló, nehéz 
évet hagytunk magunk mögölI. Sokat éltünk át; nagy 
erófcszftéssel és sok áldozaual tudtunk megmaradni , 
és ösvényt taposni az cl6rehaladáshoz. Es most iu va
gyunk megpr6báltan. tépetten, de edzetten, és készek 
az újabb küzdelmekre. 

Amikor a jövőt faggatjuk, mi Pál apostolnak ma 
killOnösen id6szeru felhívására figyelünk: "Vigyázza
tok" benne cseng Pál apostol hozzánk szóló intése: 
ma hívő emberekre, eros fé rfiakra és n6kre van szük
ség jobban, mint bármikor. mert a feladatok is na
gyobbak. mint bármikor. A vigyázás embervoltunk
kal együttjáró felelősségvállalás! jelent Benne van az 
élet megpróbáltatásaiban val6 helytállás. az éberség, 
a remény, az emberi élet minden szépségének igenlé
se. Egyben venne van a figyelmeztetés is, hogy mm
den ember mindenkiért és mindenért felel6s, amit Is
tent61 kapott. 

Pál apostol figyelmeztetése magában foglalja az 
ember lelki életének és a közösség együttélésének két 
legfontosabb feltételét: a hitet és a szeretetet A hit 
lsten ajándéka: Jézus tanítása szerint hegyeket moz
gató er6. Tárgya: lsten és ember életközössége, mely 
szerint lsten szereti az embert, elősegíti felemelkedé
sét. hogy munkatársává nemesftse. A hit valláserköl
csi életünk forrása és központja. Ha nincs hitünk ab
ban, hogy a szorgalmas és becsületes életnek meg 
lesz a jutalma; hogy az Istenben való bizalomnak 
meglesz az eredménye, akkor szomorú lélekkel men
nénk neki az új esztend6nck. De nekünk hinnünk kell 
az igazság lsten jóságában. és hinnünk kell azt is, 
hogy mindannak teljesednie keU, ami ÖSSzhangban 
áll az 6 akaratával. 

Olyan időket élünk, hogy az élet egyszeru leélésé
hez is hív6. er6s emberekre van szükSégünk, akik 
nem ismerik a meghátrálást. hanem amig lélegzenek, 
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remélni tudják a felemelkedést. az újrakezdést és a 
gy6zelmet. 

Az apostol feUúvásának konklúziója a szeretet. 
mely éltet6, <1sszcI.aJtÓ, kozmikus er6, mclyből kisar
jad minden, és amelyben az ember megvalósfthatja 
önmagát Jézus új parancsolata is erre utal: "Szeres
sétek egymást!". Pal apostol legnagyobb értéknek 
tartja a szeretetet, mely ,,soha el nem fogy". 

Szilárd meggy6z6désem, hogy a nehézségek, meg
pr6ballatások elmúlnak. A legnehezebb helyzetekben 
is, bánnilyen sötétek a kilátások. minden reményte
lenség ellenére is. felkel az igazság napja. Csak le
&)'enek hívő, bátor férfiak és nOk, akik nem futnak e1 
a kötelességek elől, hanem azokat törekednek becsü
lettel teljesíteni. 

Fájlaljuk és hiányoljuk a közü1ünk eltávozottakat. 
.Szeretnénk, hogy mindenki szül6földjén maradhas
son. ilthon találja meg a tisztességes megélhetést, lás
sa biztosftva saját maga és gyennekei jövőjét 

Az unitárius öntudat. Isten és ember szolgálata, az 
áldozatvállalás terén nagy feladatok várnak mindnyá
junkra. Ezeknek megvalósrtása szorgalmas munkát: 
bátor kiállást. felel6sségvállalást és sok balázsferenc~ 
apostolkodást követel minden egyházlagtóL Az úJ 
esztendőben példát kell adnunk arra, hogyan lehet 
vállvetve, együtt, céltudatos munkával egy~zunkat 
fenntartani. belső és külső épflését foly~tnl, épülő 
templomainkat _ bar6ti. sepSlszenlgyörgyl. székely
kereszIÚri - tovább er6sfl enL 

Legyen 1995 egyházunk és népünk hűséges szol
galatának esztendejc. A gondviselő lsten segítsen 
mindnyájunkat nemes céljaink mcgvalósftásában. 

Oyülekezeteinlcnek, l eLk.észei~nek. gondOkaiknak 
és hfveiknek. valamint minden Jóakaratú embemek, 
áldott. békés újesztcndőt kIvánOk. 

Atyafiságos Udvö:dcllel és szeretette l 
Or. ErdO János 

pospOk 



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

A~ utÓbbi idl'ik eseményeinek IlirGsödbe meglehet6sen szag
gatoU' teUe a folyamatos "lOO?..!lb!. Em~ékeu~onket néllM)' 
jellegzetes tény ism~lIbévcl ~tereb1ém fdfnuflen •. 

A1. 1.'169. oklÓber 20-in kezd6dött VúMli Disputa egyirtelmii_ 
v6 teUe. holY . megegyCÚJ I ktt VIUÚ kö~1t lelIetetIen. D'vid 
Ferenc &. MéJiun J"húz P~ter val lú&telmez6!e nem talilkoz· 
hal e,ym"sal. E7irt a kolozsvúiak intenzfv térit&.i munUI hatá
ro;r.lak CI az Alfiild ferDIe!,,; felt I Partiumban b a IIódohdgi ~ 
neken cgyarMI. Az Unitúius Élet legutóbbi Basilius-ftle be$ú
mol6ja cgybtclmDen bizonyí.ja - ts e1,l k6s6bbi dokumentumok 
is igazo1jik -. hogy l missziót Ohid Feren~k központilag iri
nyítottAk. vélhet61cg JÚlOI aigrnond fejedelem támogató jóv'
hagyúival. Basilillsról tudjuk, hogy SÚrIlOS fiatal I"lkm voll 
kísélÚje. nagy munkAban. és v"IUli: tette eredményesst térft&eil. 
T\KIjuk azt is. hogy ,,156 sikereit két hcJyen, Bel4!nyesen 4!s B4!
késbcn aUlla. eredm~nycs hitvitikkal. BcJ~nyeSl'6l olvashattuk 
Dávid Ferenchez kllldöll beszArnolóját_ B4!k6iben pedig sikeres 
vitája után Tóth Miklóst hagyta maga helyen amegalakult unitá. 
rius közösség élén. 

Tóth Miklós békési sorsáról és levékenységéröl 

J:lctérúl és mOködésér61 eloosorban ellenfelei 6riztek meg ada
tokat. Mé[iusz szerint Builius egyet az . .iskolih lljoncai" közlll 
hagyolt maga hclycu Bék4!s viirosliban. A kés6bbiekben Eeebo[ 
Miklósnak csúfolja egyik munkájában. Tóth Miklós azonban fia
talsága ellenére is D kolo7-svm magas szintO unitirius fOiskola 
neveltje, éppúgy. mint Válas7.1lti György, a jeles pt'csi rektor. 

Tudományos relkEszll[ts~g~ból és néhány utalásból arra követ· 
kcztcthetllnk. hogy klllJbldön is tanult, els6sorban Pltduliban. Ko
IOZ$váron lelkész. és Dávid Ferer.c tudós vejálek, Sommer Já· 
nosnak jó barátja. akivel egyllll CrjÜ': meg a feltámadásról szóJ6 
könyvet, amelyet Kli.rolyi piter váradi prMikitor igyekezett et
falni. 

Az lljabblwri reform~1IS egyháZlÖnáletíris leglcivi/óbbjai, 
Nagy Bama. Kathon. Géz.a és Esze Tamú elismerik tudom,"yos 
felkésziiltdgét és énék4!t. 
B~k&i lelkészkedl!se a11t1 nem tudlÜ; mHképpen legy6zni, 

ezén bcv~lták a gyulai kádinil. Börtönbe is kerOlt. vizsgi/ati 
fogdgb •. A per vádoló lan!1vallomúai linben fÓMmaradtak a 
Debrtteni Városi Lev4!ltli.rban. Az 1930-as 4!vek közept'n S. Sza· 
bó JÓl-St'f kiviló egyhbtörtén6iz közzé is tette. &demes vele 
részletesebben is foglalkozni, men rendkívill4!rdekes kortörténeti 
dolwmentum. 

Egy "koncepciós per" vallási kérdésben 

A tanOvaHomú valószínlileg csak kivonato •. MO$tani formlijá· 
ban á követkero címet viseli: .. Tót Miklós pap kiiromló beszéde
inek megbiwnyCtisa a j'mbor tanuk vallási (a szó iu valJomúait 
jelent!) dhal a SZl. Húomdgról." Az irat szerint a gyu lai kltdinil 
a feljelent6, vádló S1.erept't Andr's ddk - valószlniileg a vúos 
bCrája_ töltötte be, és v&djainak meger{i,lIésére kbzl1lheteU a ta· 
núvalJomú "erös hiuel", vagyis eskü alatt. A dokumentum kö~· 
l6je megengedi, hogy ez az Ancb'ú deák lelk~sz lehetett, et azon· 
ban valónCnlitlen, mert akkor papnak nevezték volna. A hódoh· 
dgi időkben a vallisi ktrdbekben is viligi halÓság klpviselte a 
teleplll~$Cket I h6dCl6k elötl 

Maga a v6dirat semmif~le klllönös eretnek hitt~telt nem k~pvi
sel. amelyben Tóth MiklcSs bCinöl len volna. Lcgkcvbbé a török 
e]6tt. Felsorolja a Nagyv"adi Di$p!Jtkió. ~S 'Italiban a korabeli 
unit'rius ilU.sponlol • Szenthtromúg k~rd6siben . Tudjuk azt 
egy újabban elókerillt hiteles dokumentumr6I, hogy .. hivalalos 
török i1lúpont ll; volt vallúi k4!rdésekben. hogy I hiu~telek dol
ga I r'ják (a meghódítolI kcrest~nyck) bels611gye. A megszál16-
kat esak annyiban &dekelte, hogy .. hitvilák I tertilet bels6 rend· 

jl~ ne fenyegeS&ék. Ez u utóbb emlflel1 do1rumcntum .. Budai 
~puta lI!~telen nemt~Ojának legójabban elökcrOll jclenu;se, 
amely szennl a baranyl •. nagyhan6nyi vita halill.l v~v&16 
eredmálye u,," Verellllarty Ul& rcform'tus pIIspak aUn kcro.l t 
vid ali. mert hittani elJenfeMI kiv~geztene. 

A v&dat képvisel6 tanOvallomúok megejlöire VOl\atkoz6an hi_ 
teles adatok: nincsenek:. A gyulai IUI1dtdk 1561, 1519-a török 
IId6összefdsait 1982-ben killdlák. «ebben B~k& teljQ lako",. 
gi I!tvsora beMe van. A tanúk névsora azonban olyan illlÜno' 
hogy u összelíúban azonosCtani _zcnw!lyllket nem Ichcteu: 
Annyit azonban údemes me&jegyczni, hogy IZ egyik tanO Cgy 
van fellIIntetve. hogy • .Piro. unony vallja. ..... Az pedig UtKg_ 
telen, hogy a XVI. sdl'.dban .. cnk kerentn~vel megjelölt 
asszonyok kétes hlniek voltak. 

Van azonban egy múik údekes lehet~g, ami mai nyelvvel 
. .koncepciós ízűvé" testi I v&daskodúl A tanOk többs4!gecsupin 
Miklós papnak a Szcnthiiromdg kúdé~ben hitdetett elveit hot
za fel v4!tkélll. Néhány tanlllzonban - erre Andrú deák sem haj_ 
[aru16 -. a hitelvi v'dakhot m~g egy pontot esatol. Neveutesen: 
ha kell 6. Tóth Miklós. a magi igwt a törökkel is megbizonyCt. 
ja. Nos ez az a pont, amelyik homlokegyenest ellenkerik a hódI
IÓ k "tolerancilijlivB]", OOt uralmi kormányZl1si e\v4!vel is. ~rthet6 
ezek alapj,", hogy a gyulai török kádi ~s vajda börtönbe vetteti 
Tóth Miklóst, b; ezzel kivonják az alföldi misnió munkaterUle. 
téról. További bizonyt.alan híreket ~Ietéról ugyancsak az ellenfe
lek őriZlek meg, s6t az öngyilkosdggal bekövetke1~11 halliIIinak 
hfr4!t is. 

Annyi bizonyos, hogy BasiJiusnak 61 Tóth Miklósnak a 
missziós munktsdga nem volt crcdm~nylelen, mert az unithius 
motgalom megcr6södött B KörÖ$ök vidék&! is. AmSI mli.r jezsu
ita fordsok adnak hírt, hogy Gyul'", a környék legerősebb he
Iym a magyu lwsdg ari60us hitre tért, ami a tizenhatodik ná
zad felfogása szerint egy&telmGen unit4r\U$d vilút jelent. 

Makkai László és " M f:liusz nemtetféltö m agatarttia" 

A probl~mbal bpesolltbln _ 6gy hum -. in tiutb!\unk 
kell egy gondolatot, amelyel I tudó_ szen6 a sikló.i konferenci-
60 1919-ben lblvetel1, és kb6bb franci6u1 (megjeleni a konferen. 
cia eml&kötet€ben), majd magyarul (Debrecen VIÚn$ törtt
netében) kifejtell 

Makkai Uszlórólludni kell. hagy nagyszerli törtmEn, a rene
szánn egyilr: legkiválóbb magyar ismerője, Felekezeti kh~k
ben azonban renelldvll1 elfogull D'vid Ferene«l és tanCltsllJval 
szemben ellenséges. Természetesen Ii~ve joga. h.isz a ~rténet{rót 
a törtálelmi adatok és tinyek ellenőrzik. Ez ut JClenll, ~og'y po
zitív munkájuk fennmarad 4!s beépUl I tudomtny tov~ feJI6d~ 
sébe. a negatfv pedig kihullik é letmlív4!bi51 b eltÚllik. Most II 
csak azén foglalkotunk vele, mert a témánk.kal önzev'g. 

Makk:ai Unió szerint ugyan is M~liun. b" mfil:ödbe elején 
tudnmúul veszi a török u.ralmat, .6t elismeri .JOgOi harc" eseté
ben a h6dftókkal való egyllumfil:ödbt. nmnte lds6bb I !örök 
h6dCtúok nyom," el6fJloII politikai helyz.::lben a magyar"g 
identitásveszté"nek okozójl ICMe, hl D'vid Ferenc és J.~ 
Zsigmond fejedelem gy6t1esst tenM ezt a mozgalmat Ú. umt,"
un' lenne u ereUlyi fejedelemstg mlgyar lakosd, •. ,W~tell~ 
leMe Makkai 4!rvrendner~ dfolgltni, vele polemizlln~ mIve 
mir nem ~l, 4!. ülúpontjil nem tudja v&knL EI~gcdJUnk rn: 
azzal, hogyatörökkori MI&Y.uorlÚion. a. feuelths ke~: ~i 
7.ö1l ilyen fogalmakat anakronIZmUS felvetnI. mert e~kj6 
OObbick, h megjclcnésllk I XIX. nbadban kczd6dik. 

(folJfaljuk) 
Szász János 
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Beszámoló 
a Romániai Unitárius Egyház fötanácsi üléséröl 

Al. Egyház Elnöksége megbí7..ásából .a Mllgyarot""S"Ligi 
Unilárius Egyház képviseletében Kászon., József lelkéSS7.el 
együtt rent venem a Romániai Unitárius Egyház 1994. 
dec. 2-3-án Kol07.sváron tMtOIl f6tnnácsi Illésén. 

gondnok murodt tddigi tis:tslglbtn o ItgM:dtbblwtfos:. 
tásokig. 

Az Olts rendkívü[ nagy jelentőségű eseménye voll 
hogy - löbb javaslat és h07.zász6lás ulán _ a Io·öt.lln l'lc:~ 
egyhangú s7.ava7.altal dr. Erdő .Já nos p üsp ökhelyeu est 
püsp ókké n yilvá nítoua, öt püs pö ki minŐSégben teljes 
piispöki jogkörrel ruhá1.ta fel. 

M. ülés !tirgysoI'07..atá! a Főtanács a jlll/asla! szerin! fo
gadlil e l és tárgyalta meg. 

Az e lnök i megnyitó urán ft Magyarországi Unttárius 
Egyház nevéhen köszön lorle~ ~ Főtanácsot. és munká1~ta
ihoz sok sikert kfvo1ntam. K, feJezte m azt a reménységün
ket is. hogya jOl/őben a ké t egyház közön i kapcsolatainkal 
még s7.orosabbra ffizhetjük, és egyUumúködéslink tertl1elél 

EgyM 1.unk jókfvánságait e lsőként nyilvánftottam a 
megválas1.tottak. illetve a tiszlségUkben megeltisíteLLck 
felé. 

tovább bóvfljlik. . 

Az egész ülés lefolyását a nyugodt. minden részletre kj. 

terjedő. épílő S7.ellemú megbeszélés és vita jellemezte. 

A tárgysoroz.:lt u tolsó pont jaként a FóL1náes elhatározta. 
hogy az új egyház i lörvények ke llő előkés"tCtése ulán Zsi
nat i FÓlanácsot tan a később megjelölendő időben és he
lyen. 

A főtanácsi ülés befejeztével kOzebédre voltllnk hivata
losak a Teol6gia i Intézet közös éUennébe. Az ebéd alan 
dr. Tökis Lás'd 6 Királyhágó-melléki refonnálllS plispök 
és dr. Csiha Ká lm á n erdélyi (kolo7.svári) reformálus pOs
pök fel kereslék dr. Erdő János ptispökOt, és megválaszrá
sához gmtulá llak. kifejezve azt is. hogy az egyM7..a ink kö
zöIL i j6 együLlmúködést a jövőben is foly la tni ke ll . 

Az e lőterjeszt eu jelentések I - I példányál nekem is á t

adtál:. 

A 10. napirendi JXlnt (I/álasztásak kérdése) megtárgyalá. 
sa keretében elhang7.011 egy jaI/asIai. hogya Főtanács ne 
fogadja el J e ne i Dezső főgondnOk lemo ndásá t. inkább rá 
beszélésse l é rjék el, hogy folytassa abtxlhagyort - eddig 
igen eredményes - tevékenységél. Ez sikelTe l járt. és a jó- Dr. Murvay Sámuel lögondnok 

A második teológiai konferencia Budapesten 
1994. oklÓber 14-16. napjain a Ma . 

gY(JTI)I".s:dgi Unitdrius EgyMz teológiai 
konfereroeiát r~ndezel1 a budalXsti Nagy 
[gn~e ute~i unitárius egyházközség gyllle
kezeti tcnnébcn. A konfer~ncja kÖlponti 
témája az uniL'ri us vallú istentanának 
k~rdéskörét ölelte fel. 

Az elmúli év októberében megrcndc-
7.dt teológiai konferencia hagyományt tc. 
remIell, & a7. idei így . .már"' • múodik 
rnldezvil!ny. amelynek - remélj(lk _ to· 
vábbi folytatis. h:sz az elkövetkezendő 
~vekben. 

A konferencián magyarországi & erdé_ 
lyi unitárius lelUszek. teológiai lanárok. 
vil'gi képviiICl6k. valamint szép .zámő 
hallgatóság veu r&l.I. Egyházunk IiszéT61 
jelen voltak; Dr. Szabó Árpád és e sorok 
(TÓja, teológiai tanárok. Andrási György 
él M lk6 Lőr i nc elóad6tanácsosok, BAró 
JÓlMf iI!S Súkdy MIklós esperesek, 
Sl omha lfalvl JÓlMr. Rá zm:iny Csaba, 
Kis K~roIy lelkéluk, valamini a lukely. 
ural.l(iri egyhhkö~g gondnokL 

Október 14~n, ~ntcken reggd kilenc 
órakor IHnne Márton ptlspllkhelyetlCJ 
ihh.au. u1án SJjn J~nos lelk&z megnyi_ 
1011a. konferencia munkálatail. Ezen a 
n'pon • kövelke-w cLöadisok hangzouaIr:: 
CI. amelyeke! t!liI!nk megbc:szélil!sek köve t_ 
tek: dr. SomogyI László: Az Ónwerslg 
iSlen/ogalma. a l<.orreferátwnot Orbóknt 
Sl.en l .1 v~ nyl Ilona kés:dlel1e; dr. Sllan_ 
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kÓC%y 7..oll1in: Jé2US iSlenhile; dr. Szabó 
ÁrpM: fslen lu/ajdons68(1i. a korrefelA
Ium készflóje Kis Károly. Délután kerek
aS7.tal - megbeszélés volt a teológia idó
S7.er(i feladataiTÓl. 

Október IS-én a reggeli áhítalot Dá ró 
J Ó1ser esperes végezte. Az előadások 1001-

rendje a következő voll: Orbókn~ Sunt
iványI Ilona: Az 1""'80 Ot!i. mini a ke. 
r"$21Iny trJ:.öIC$ m .. ga/aJWzdsa. korreferá
lumot mutatOlI be ezzel kapcsolatosan 
KlÚzonl J Ó1.Ser; N); lnli lAvenl~ : Al .-re· 
d .. nd3 bún hel)"t (I urtsZ1ln)" I/JllfllfsoJ:.
ban; d r. Ren Elek: A rom problimáj6. 
Mk l .. oIógiai ble/mnlse. a korreferitu
mot Székely Miklós UU1OI1a. 

o.!lutlÚ\ megbeszélés következell a 
konferencia eredményeiről. A vé lemények 
megegyeztek abban. hogy eredményes 
konferenciának volrWlk a résztvev6i . Gn
dagodtunk szellemileg ~s lelkileg, megta. 
nulrllnk egymkra figyelni. és • közös e~l 
~rdek~ben együtt munk~lkodni. Az a 
meg!}'ől.6d& MtoUa át I ~ntvevőkel. 

hogy az unitmlls és subadelvr.i keresz
t~nysEgnek Yan mondanivalója a ma viLá
g'ban. & ilCgll5éget tud oy(ijtlni • ma em· 
be.~nek lsten-keres6 törekv~eihez. Vil'
gOld vált. hogy egyes teol6gi.i fogalm.
ka. újra kelJ értelmezni. és a ma ember6-
nek. nyelvére kell ,Jeford{tani"'. Annál is 
inkább. mert minden elmélet értéke ann!lk. 
gyakorlati hasznától fUgg. 

A megbenélésen el6térbe nyomlll1 az 
ifj~ság valJásosságának. Cg)/IIál.tlldalánlll: 
B problémája. Az információ-whatag vi_ 
lágában. a sodródó társadalmi bizonyta
lanságok közepelle ~j gyakorlati móds7.e
rekre 'lan szükség vall'sos$ilguk mélyíté
s~re és egyház.tudatuk tintázástlra. Ezen a 
tetületen különösen nyitollak. mcgénók 
és rugalmasak kellleg)/lInk. 

A konferenciát dr. Uirlnc-t ~rnö ffi· 
gondnokhclyelles sz.ayai:tárták. 

OklÓber 16· ... vaWnlp ~Ielóll 11 
órakor a Nagy Ignác utcai templombln a 
uósúki szolg'latOl d r. Szabó Árpád 
teológiai tanár végezte. Az istentislklet 
keretében kerIIh sor a Magyarornági 
Unitárius Egyház 7Js.zlójának a felnYllá· 
sára. ünnepélyes keretek köU!l1. K~rjllk n 
jó [stenI. lIog)/1artSn mcg a Magyarorszá
gi Unittlrius Eg)/htt . .ziszJóaljnyi"' n~~l. 

DicSl!rct iUeli a konferencia megrellde
z~n nagy SZeteIXI 'Iülaló ifj. Bencze 
Márton egyhhi lilkár. valamint I figyel
mess~get ~s vend~",zerelCtd bizwsrc6 
nók 6 f&fiak munkájál. 

Amikor mi. az erdélyi rtsztvev6k kő
sZÖnetllnk.ct tolmksoljuk I konferencia 
megsz<:I"VezésUrt. egyúttal remil!nyUnk· 
nek is hangot adunk: V,szootlftúr.' har
madik teológiai konferencián! 

Or. Re zI Elek 
(UnitJlrfus KiJz/6ny. Kolozsvár) 



HITÜN K RÓL 
XIII . rész 

A test vllága 
N m egészen igaz, hogy lsten láthatatlan. Isten valami

kéP;en látható. Fel tudjuk ismerni mindenben. amit alko
tott Oe csak szalök, szerelmesek, mOvészek ritk~ kiváltsá
ga meglátni Istent az .Isten ~k?t~sáb~n. Mindenki más va
lami másat lát. Szülö IS a szulö~Jét látja meg ~IObb, szerel
mes is a szerelmesét, mOvész IS a mOvél látja hamara~. 
Istent csak azután. Csak ritka, röpke pillanatokra tudják 
imádni Istent abban, akit ok szeretnek. 

Csal<. egy-egy leheletnyI idoretu?unk úgy szefetnl, ~ogy 
szeretetOnk istenimádat legyen: önzéstol mentes, tiszta 
szeretet, amiben nem az a cél, hogy egyedül n~em, csak 
nekem, senki másnak köze ne legyen ahhoz, akit én sze
retek. Neki se legyen köze önmagához. Csak az enyém, 
egyedOI az enyém legyen. Saját magáé se fehessen. Még 
Istené se. Neki se legyen része abból, akit én szeretek! 

Pedig bizony nagyon elterjedt ez az önzö szeretet, mert 
a láthatót a testet szereli. Adni neki valamit, de nem kér
dezni, h09Y kéri-e. Venni tole, de nem kérdezni, hogy adja. 
e. Rabolni lóre, mint kaptárból a mézet Szeretni a kaptárt, 
szeretni azért, mert fosztogatható. Ilyen ember nem Jézus 
parancsa szerint szefet. (Mt. 22:39.) Nem úgy szereti a 
másikat, mint őmagát Nem is a másikat szereti ö, csak. 
magát szereti a másik emberrel kiegészfteni, boldoglani. 
A2. 52. zsoltár szerepIOjél kell látnunk benne, azt, aki a 
rosszat szereti, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz be
szédet. 

Ez a szeretet a lelki kannibalizmus, a bálványimádás, a 
rabszolgatartás, az önkényuralom szeretete. Allati ösztö
nök, ókori jogok, pogányemberáldozat világa. Régen le 
kellen volna tűnnie, és részben le is tCint. Már Jézus eltöröl
te, (Mt. t l :12) mint amit Mózes is csak a keményszlvlíség 
mian engeden meg. (5. Móz. 24:'., Mt. 19:7.) 

Tartózkodnunk kell tőle Jézus ólal Ez a lartózkodás az 
önfegyelmezés, ez az elkölcs. 

A2. erzéki, a lelkiségtől megfosztott testi szerelet, az Is
tent fogva tartó anyag szeretete csak szabályok közé szo
rHon, korlátozon jog lehel. Felszabadftásába beletör6dnünk 
neM szabad, mig leljes nem tesz az erkölcs, az önkorláto
zas. A mi nemzedékünk már nem is éri meg, hogy maga le
g~en az ösztöneinek ura. GyermekeinktOl várjuk, hogy szo
lelk tapasztalatából következtessellGk. 

Ma még kel! a kf.lülr61 jövő fegyelmezés. Kell, a IlStiség 
számos más vonatkozásában is. Pedig a várakozásokkaj 
ellentétben, ma rohamosan gyoogmnek. a kf.lOlrOl fegyel· 
meze eszköZÖk... 

SzenteljOnk néhány mondatot a testiséget jelentO er6. 
szaknak /is a mértéktelenségnek is. 

M,ost, miután az eröszak egy évszázad alatt két világ há
bonJt: okozon, amikor il földön folyton háborút okoz valahot, 
~z a kérdés az elsok között várja válaszát. _ ~s nem tud
lu\(, hogy van-e válasza. 

A háborúk, a bOnözés tapasztalataiból kiinduJva, ma 
egymás után hozzák az eroszakellenes Intézkedéseket. A2. 
eröszak mégis h6dft és vi~ágzík. Bevonul a sport, a tömeg
szórakoztatás, a gyermekjátékok., a szex terOIetére. 

Jézus az . eroszak ~llen tanított, elftélte az érzékisége\. 
Oe Evangéliumával mIIIdennek csak az alapját épftette ki 
Fe~éleleznünk kell, hogy jó érzékkel tartózkodon a részla: 
tekban való elapróz6dáslÓI. Biztosak tehetünk hogy egy 
olyan Evang'liu~~á zsugorodon volna össze, ~mely csak 
a maga korához Illik. EI ls múlt volna a múló korral agyOt!. 

Jézus tanftványai egyszerű emberek. Mia tudásuk nem 
voN, mint amit Jézus tan1l:ott neki. ök Irták, 6k fogalmazták 
meg az Evangéliumo!. Igy lett az a tökéletes alap aminek 
szánta Jézus, amire minden nép és kor felépfthett~ asalát 
vallbelkölcsi életét. ~s nem tud rá senki mást ép1l:eni millI 
amivel Jézust követi. ' 

Jézus a durva erőszak ellen lanRott. (Mt. 26:52., Jn. 
18:11.) Mi úgy ért jOk ezt, hogy a testi er6 alkalmazásának 
nemesRését akarta. (Mt. 7:12.) 

A mértéktelenség károsftja az egészséget. A következ
mények ellen intézkedések és kutatások sorozatával kOz
denek. A mértéktelen fogyasztás, élvezet, szórakozás, test
szépftés ártalmaival mindannyian l isztában vagyunk. A tel
heteUenség mégis egyre n6. Gyermekeinket újabb és ve
szedelmesebb kIsértések lesik. Aggoda!ommal fordulunk 
értOk Jézusunkhoz. Átható tekintete végtelen szeretetet su
gároz felénk. Oe többet nem kfnál, mint az alapo1, amire 
magunknak kell gyermekeink várát felépftenDnk. 

Az ares testiséget a lelki vakság okozza, megváltoztatva 
a test rendeltetését. Eszközb61 eéllá emeli. A testiség ve
szedelmeit ez a változás idézi el6. IstentOl kapott rendelte· 
tését pedig a test nem váJtozta1hatja meg. A lélek eszközé
nek, lélekép1l:o k6múveskanálnak kell lennie, amivel a lélek 
maga épfti fel önmagát. 

A testet nem beesali le, és nem teszi másodrendCivé ez 
a szerep. Ellenkez6leg: méltóságát is ez adja meg. Méltó
ságának kifejezéseként tulajdon képét adta kölcsön lsten a 
testOnknek. (1 . Móz. 1 :27., Ezs.42:1--8.) Bármely vissza
élés, amit testével elkövet, az embert attol a méltooágától 
fosztja meg. IstenI is méltó ság ában sérti meg vele. Isten 
felségjelvénye az ember. Ezt a rendeltetését méft6sággal 
kell betölten ie. 

A láthatatlan Lélek·lsten az emberi méltóságban válik 
látl"latÓvá. Abban a minOségben, amit az ember kézzelfog
ható testére iIVa hord. Az emberi test csodájában lsten a 
maga dicsoségét hirdeti. Van, aki ennek tagadásáért min
dent elkövet. Az Ilyen embernek a tekintetében is benne 
sötétlik a vakság. lássuk csak a Máté 6:22-23-ban hozott 
Itéletet: .A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, 
az egész tested Világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, 
az egész tested sötét lesz·. 

Jézus tekintete a lelagadott Istent is hamarabb látja meg 
bennÜnk, mint magát a tagadó!. Evangéliuma ragyogóan 
tiszte világosságot teremt. Hegyen épOIt várnak látszik raj· 
tunk, Jézus világosságában az lsten képe, amit senki e161 
sem lehet elfe~eni. (MI.5:, 4., Lk." :36.) De gonosz szem
mellslenl látni ha mégoly látható ls, nem tehet. A gonosz
ság szenny, ~mi vakságot okoz. Istent látni csak tiszta 
szemmel lehet. 

A teremlés anyaga szemmel áthatolhatatlan. Ezzel a 
szemmel néz az istenláló létek ls. Néz Istanre, forrására, 
akiböl ered. Néz ki az otthon ából, a testb61, a poNilágra is. 
Amit a porszem néz, annak látványából kiszűri Istent, ma
radéktalanul. Istenböl semmit se tud a porszem magán át· 
ereszteni. Amit a porszem lát, az csak por lehet. Csak a 
vete egyOtt szemlél6dO lélek az, aki se~et fstenb61 a szem
mel valamit. 

Ilyen Istanlálásunk van a lest ablakIivegén keresztül. 
Bármilyen tisztán tartsuk, a látásunkat korlátozottá leszl. 
Ezért megváltás az. hogy Idönk teljességében Jézus érke
zik, és kitárja lsten felé a szemOnk ablakát. 

Nyitnll LAv_nte 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Enyedi György (1555-1597) 

A2 Uroi1Ark.1s Egyház tÖlténeIméb61 tuOol1. hogy (MvkI Fefenc - egy
Mzalapl6 pIlspNc.ünk - haWával az unlárius eszmék kljlMése a katI)
Iiku$ mai;! azt k3VeIÖ&fI a református efd4lyi lej9d&lmek ~ká
ja k&.-etMzményekéflt llanyall&nak mul. Dávid Ferenc haIákWaI az 
egyMz vezet6i - annak puszla lennIartása érdekében - a pilanatnyilag 
uralmon levő egyMzakhOl való a!kalmazkod~s jegyében lelsz.imoijálc. 
Dávid F8Ienc .tiszta un~arizmus--ként emlegetett tanait, és az orthodox 
kereszténység 5zlllllMromság·tanának kül?inb?izli formájú hangollatá· 
dval kUzdenek az egyMz IÖflnmaraclásáért. 

E korszak Iegklvál6bb unláriu$ képviselöje a 440 éwel ezelött szOle
tell Enyedi György. 

A2 Enyedival foglalkozó irodalom száma meghaladja az őtveooI. oe 
amint Derzsi I ajns.A XVI. sz .. b&Ii magyar költők mí.ver'" c. munkájába'! 
megáflaplfi, ételétől a IeglObb adai Kénosi és Uzoni kéziratos unitárius 
egyllázlÖlténetében taJálhal6. E munka al39iátl ija meg Enyedi élet
rajzát a K&f9SZlény MagvetOben (1890.3.4.tuZel) az unitárius Jabb 
E\&I(, majd roglalkozil vele teológiai és széphist6rial j&l&gO munkája 
nyomán Szilágyi Sándort61 kezdve Káldos Jánosig számos történész, 
irodalmár és teológus. 

Enyedi GyÓl'gy Nagyenyeden szOletik 15S5-ben. Ez erdélyi várossal 
és az 1555-& és az azt köveIli ével!.r61 az irodalom nem sok adattal 
rendelkezik. Loonczi Mihály teológiallanár az Unitárius ~let 1955. évi 
számbn eu&l magyaráua Enyedi szármaZÍlsáflak és iijOságának ho
mál~ marad~sát. 
M~ a már emile!! JaMb Bek semmh nem lud Enyedi iskoIáz1alad

ról, addig Derzsi Lajos munkája l6IIételezi, hogy KolozsvArt pr iskolába.. 
KOO6kIi tanulmányUljára - 99yes&k szerirll -1571~, mások szerint 
1584-ben kerU! SOf. Maga Enyedi emlii meg Szivási János ellerli ~ 
iratfIban, lIOgY másIéI IÍ'IeItanul Gentben 
ugyananny* Páduában. A2 Unitárius éetben 
hal6, hogy GenIJen a Protestáns Akadémián 
teológus tanlványa 

Enyedi a küHöldi lanulmányútja eI6tt a kolozsvári unitárius iskola ta-
o •• 

Gál Kelemen a korabéli iskolát bemulal6 fooásért'kO munkájáMn 
leija Enyedi tanári mOködésének körOlményeh és korát. Elmondja, hogy 
a kalo1ioiuslejedelmek - a jezsui1.ik beloly~a - elrlHllkllik a Dávid Fe
renc szellemében tanl6 tanárok &bxsMf,sf,1. Hef)'Üket t.apasZlalallan 
"kevésb! j61lelkészUM ifjú tanárok. fog~ ef . Ezeknek szakmai tudá
sa " !eoI6giai .foglaiása sok kNánniva161 hagy ~ után. Magá
nak KoIozMi' varosának a nevelés Ogyé! ilelb komolyan WiellWe ie'
lemzb, hogy máJ 1572_ delegáci61 küld a G~ tart6zko.. 
dó fejedelemhez. E delegáció garanCW vállal a régi, jól beVáH lafIátO. 
~, és kéri a lejedeimet, hogy na avatkouék bele a virosi iskola éle, ... 

A. kolozsviri iskola élele - jegyzi meg Gál Kelemen - Enyedi tanári 
~alulba kezdeti éva:l&n már javukli kezd. Enyedi a kolozsviri - M
ri kollégiumnál dialekllál és fogikátlant, amint Aranyouákosi Székely 
Sándor m99jegyzi: .Iáradtlatallan buzgalommal.' 

A kOlf6ldi lanulmányútr61 visszatér6 Enyedi a kollégiumban igazgatói 
tÍSZl&t is betölI. Kés?ibbi ellenfele, SzMsi János meglélése szennl az 
eIbad'sab olyan szinten tartja, hogy a kCllfOIdi \anárok is példái vehet· 
nek tblll. 

Enyedi 159'2 ... 61 az UMárius EgyMz pCosp?ike . E tisztségében ellő!
tbtt hat 9SZIend&i mÚk?idéSét?iI nem sok leljegyzés marad. Jakab Elek 
szerd minden ~ tart zsina!oI , hol KoIozsv.1t!, hol Tordán. A zsr.a. 
tolr.on az egyházi fegyelem megsziárdtásáfa tÖfekszik. 

Mili lelkész, haIaIrnaS ~i szónok. aki a $zÓ$Z6ken vagy soha, 
vagy c5ak nagyrilkán foglalkozik dogmaIikus kérdésekkel. T&mája a 
mindennapi é\ellársadalmi és erI\?iICSi meg;xtJUsa. 

Ego,Mzirodalmi t&vékeo~ minbs.ve, Enyedi a D~ Ference! 
kbvetb . ,,?rszak leg1ennékenyebb és leghalbosabb egyhiz/rodalmára. 
TIIOIógIal!ömÚVll az 1598 ban lUadisra kerGl6 .ExplIca1iones ... • kezde[(i 
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~in nyeIW kön)"o'e, Ennek i$mertetéséYel és mé/talásával SZépslimú 
U'odalomlörténén IogIalkozik. 

Jakab Elek a munlW a kolozsvári sajt6 magyar term~ mondja. 
R~ Komél a XVI. sz. vaMsirodalmar61 készú~ tanulmAnyllban (1898) 
a klad.1Is ~éllS96-ban, helyéOl a He~ai-télQ nY!)md61 halérozta meg. 
Dst1:$1 Lajos az 1566-15n köz6tti magyal költ6k mweiröl törté06l&1. 
sorolAsban a munka I<Jad6iaként Enyedi utódját Toroczkal MAtét emlli. 
r~z J6l.SBt .'Olligyil,1ve ~ kiadvAny l\XJsára és dísllbsére, az! az Hj. H&I
laJ .nyomd~ Icjkerul6nek mondja.. A nyomdász az unMrkJs Makai 
Ny.ö János. 

Kelemen taps .Em\élünyv"-ébOj meg1l1djllk,1Iogy TQroczkai Wlé 
a klInyv magyar nyelvre Iordlása közbefJ a sz6vegen olyan váIIQlIat~ 
sokat végez. amely 1ehe16vé teszi - az aJdWr oly szokásos _ a $lomba. 
toss,i9 vAdja~_a/ vak) illetés 91kerú1ásét. E munka, - am&ly Klaniczay Tt
bor ~lO!1é~ $l~ -~ .tudományos jal\egO, 19he16vé 
19$1I, hogy az fll'délyl unlanzmus lSITI&JtIe váljon a fötyj,.w..d""fIs n"'~ 
gali ÜIIörbi soriban is. ~ ,~ 

A munka az addigi teljes proIestans teológiai irodalom ism&relébef1 
loglal<ozik azokkal az éNekkel, melyek a hagyQmMyos értel!.&zések 
cafo~a aUlalrnasak. Megjelenésével egész irodalom k&~lkezik . A kel
rabon relormátus irók a kor türelmetlenségére jellemzö legY"Gfekkellép
nek föl Eny&di munkája ellen. 

Az 911111911 Lbril'\Clj Mihály meglélése szoont Enyedi kimagasló ér· 
deme az , hogy tisZltban van a teológiai rölfogások fejl6désével.1gy teo
lógiai fendSZ&r9 nyitott, és alkalmas a rejl6désre. 

Milén! késObb, a XIX. szllzad közepén Kriza János unitirius p'lspök 
a viági irodalom teril\etétl ,Vadróz.sák" eina népköl!.ési gy1j~eménye ré
vén válik ismerlt', ogy Enyedi György is egy Berveklo lef~Zla 800-
cacdo-mlNef 1esli ismertté magát a korabeli világi irodalomban. 

Jakab 8ek .Enyedi György '!eI{, -röl szóló sokoIdafú tanulmánya el
mondja (Ker. Magv. 1890), hogy Enyedi hist6riáját a XVI. század hm 
olasz költöjének, Boccaccionak ,Decameron" ein~ &beszélés-gyO~e
ményéböl veszi. Magával a szerelmi történettel külfökfi lanulményÚlja 
végeztével hazatéröben Bécsben (1574) találkozik. Miot minden iroda
lommal rendelkez6 nép, ugy a magyar Enyedi is azt anyanyelvére lor
d_ja le. Bodnál Zsigmond un~árius irodalomtörténész a munka eredeti
iét a Boc:cao:iot6t lordloll Beroaldo FO~e 'Rzeti vissza. aid az ered9ti 
novelén m~oI6giai elemeiv&! és okIal6 eméll\9déseivel sokal ron\. 
Enyedi széphistóriája, amely ,Gismunda és Gisquardus' szerelmi törté-
nerél ~ua lef, tejrengósebb elbadásávaJ . 
muta! ~érést az er&del~61. 1iarsányi lo/lán 
mái bemutat6, 1954-ben kiadilsfa ker\i~ munkája a leglényegesebb el
térést a korabei el6lé1eteldtef való szembehelyezkedésbef"llátja. IGa
niczay-Szaud!&r·SzaboIcsi .Kis magyal" irodakvntörténel'~ (1961. 47. 
old .) pedig. munka történeIéI tQVábbsz0v6 önáll6ságá! emeli ki. 

Enyedi Gy6rg)'ÓI Jakab Elek fizikailag gyenge, beleges emberIWnt 
mutalja be. 42 'ves korában, 1597. november 24.en lejezi be életét. 

~letmrwél összefoglalva, az akkori Ibjegyzli iJy nyilatkozik 1&1619: 
.EIa$8n a ml IejOnk koronája. Hirneves pilspölWnk, Enyedi Gy6rgy az 
Úrban 9Ia1udt .· 

Jakab Elek ré'i&n ludoI1,llogy egyháza a néIIai POSP?ikén&k két em· 
lékel áUl: egy márvány sH<.6vet és 99Y leIiral05 r;ztábW. 

A rnárválty , kt!6veI Toroczkai Málé készlieti el . Enne!( u6Yego Igy 
l\angzik: .A tudomány péllfányllápe, szent ~ szabályozclja és ls
len Igéjének legnagyobb magyarázója Enyedi G)'Öfgy lekslilt e kb aIaIt, 
Kolozsvár város eISli papja. egyMzáslak f&j9. A föld és a lenger s a 
mélységes igék e jeles tafllóia az egy Isl&llfl&k '0'0II tiszlelOje .... 

Mai em"kezésOnQI e szöveggel zátjuk le. Mi. kés6i ul6dok oszIl)
zunk Enyedi nagyság~. ut6dai és kövelOi $()fában egyházunk l?iIVi
rágollatAsál munkéljuk. 

Kelemen Miklós 
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Az • en .. vissza:fiordított" kabátom 
Századunk ötvenes éveinek egyikében történt, 

arrikor a vallást az egyházat semmibe vették, Oldöz
ték, s egyesek még ezek közeli kimúlását is ió~lgat
ták. A hIVek alig Jár1ak templomba. Fenntartól dtJ~kat 
is sokan titokban adtak. MI elhatároztuk, hogy mmd
ezek dacára a templomunkat megjavittatjuk. Önkén
tes adakozásra szólílottuk fel a hfveket. A hN.ek te
hetségük szerint adogattak is e célra. Én - naiv em
ber _ kimutatási készítettem az adakoz6król, a befi
zetett összegekról, s a listát kifűggesztettem a temp
lom falára beiDI, látható helyen. Gondoltam, hogy 
sei1l.enlöen halok a még adni 5zándékozókra. Két 
nap múlva kemény szemrehányást kaptam az egyik 
adakozó (orvos) barátomlól, hogy én az egzisztenci
áját veszélyeztelem, s kért, hogy. azonnal törüljem őt 
az egyházi nyilvámartásomból. Sietve levettem a lal
r61 az egész kimutatásI. 

Nagyon nehezen élt a családunk. Feleségem éjjel
nappal kötöt!. Én a lelkészi feladatom mellett ker
tészkedtem, Mikulás!. elmert, kisszobrot gyártottam, 
hogy a két kislányunkat tisztességesen öltöztetni, ne
velni lehessen. A városi tanács a par6kia két szobá
ját már korábban lefoglalta és kiadatta egy négytagú 
családnak. Ezek lizették a megállap~ott lakbért, amit 
bevételeztOnk az egyházközségi pénztárba, de még 
Igy sem jött ki a minimális lelkészi fizetésem. Szoba
konyha-kamra helyiségben szorongtunk. A harmadik, 
legnagyobb szobát be kellett rendeznünk irodahelyi
ségnek, vendégszobának, tanácsteremnek, vallásó
rai oktat6helyiségnek. VízvezetéklŰl, központi lűtés
röl, rurdöszobáról akkor még sz6 sem lehetett. A 
mndkét részlŰl kulákos~ott s egyben kilakoltatott 
szüleinknek is jól fogott volna valami támogatás, be
tegség esetén bár egy szűk fekvőhely, de a tanács 
minden, a szobák visszaigénylését célz6 kérésünket 
elutasította. 

Amikor a keblitanácsban a nehéz helyzetonkre hi
vatkozva egy kis fizetésemelést kértem, az öreg tisz
teletbeli gondnok (H.S.) felháborodottan kifutott a 
gyOlésről , hogy én a hf-Jeket, illetve az egyházközsé
get a mai nehéz helyzetben még üjabb teherrel aka
rom nyomorítanI. Persze másnap elmentem hozzá, 
és közöltem vele, hogya tervemtöl elállok, s nem 
igénylek fizetésemelést, csak éppen ne haragudjék 
rám. 

Ezenközben pontosan végeztem a lelkészi szolgá
lataimat. Kissé kopottan, de mindig, mindenütt idő
ben jelentem meg, s végeztem a szOkséges szertar
tásokat. KOIönösen a télikabálom volt nagyon rossz 
állapotban: már előre féltem a iéitől, kiskabát ban 
mégsem lehet kitelelni . 

Ekkor hallottam hirét, hogy az én egykori teol6gus
társam, jelenleg pesti lelkész R. Filep Imre a hf-Jeitől 
adományként használaton klvüti, nélkülözhető ruha
darabokat kér, s azokat a rászorulóknak továbbftja. 
D. l. egyházközségi gondnokom éppen temetésre 
Budapestre készült . Megkértem hát Őt: ~légy szfves 
menj el nevezett lelkésztársamhoz, és mondd el szo
rult helyzetemet, s an, hogy ismételt kérésemre sem 
adtak nekem útlevelet. Ha van a birtokában egy 
olyan fekete télikabát, ami részemre alkalmas lenne • 

adja oda neked, hozd el, megköszöI"IÖm." Egy hét 
sem tell el, s kezembe volt a kabát. Fekete, nem üJ, 
de használható. Zsebében volt egy levél melyben 
lelkésztársam örömét fejezi kl, hogy legalább Igy se
gíthetett rajtam. ReméW, hogy a kabál mérete is meg
felel. Eddigi gazdája termetre éppen olyan volt mint 
én. Szegény, két héttel ezelÖlt szMnfarl<tusba~ halt 
meg. Az özvegy, értesülvén a jelentkező igénylésről 
készséggel ajánlotta lel az Immár megüresedett ka: 
bátot. Használjam egészséggel, s gondoljak kegye
lettel a halottra és özvegyé re. 

Még csak ez hiányzott az én kétszeresen infarl<
tusgyanüs beteg szf-Jemnek! Vállfára tettem, s néze
gettem a kabát~t. Barátkoztam vele, beszélgettem 
hozzá: Mondd, ki volt az az embertársam, aki végle
gesen kiköltözött belőled? Miért, és hogyan lájt a szi
ve szegénynek? Hogyan viselte a szf-Jére nehezedő 
keresztet? Roskatagon, sok szenvedés után adta·e 
meg magát, vagy fiatalos héwel lobbant kl belőle a 
tétek? Milyen lehetett a felfogása az életről, halálról, 
vagy arról, ami esetieg utána jön? Elmenetele kinek 
és hogyan jelentett hiányérzelet? Barátok, ellensé
gek hogyan logadták a halálhirét? Milyen érzések, 
gondolatok foglalkoztatták fájó szfvét, agyát? 

A kabát konokul hallgatott laggatásomra. Én pedig 
nyugtattam magam: Embertársam, aki kihalt e kabát
ból, bizonyára éppen olyan kOzdő ember lehetett, 
mnt én . Bizonyára voltak sikerei és kudarcai. De ő 
már mindenen átesett, szerencsés ember. Vajon 
nincs valami isteni szándék abban, hogyaholIszi
vestől hozzám, a betegszfveshez rendelt: Melegí'lsd, 
ölelgesd. amíg az Ö ideje is lejár. 

Amikor beköszöntött a tél, használni kezdtem a fe
kete kabátot. Egyre jobban megbarátkoztunk, s a ko
rábbi gondolatok kihulltak a tudatorOOól. EIIeIt há· 
rom-négy év, s a kabát jóllöllötte be a feladatát, vé
dett, melegí'lett, de megkopott a sok. használattól. Ki 
kellene fordí'llatnom - vélekedtem. Ugy még szolgál 
néhány ével. 

Új vételére éppen ügy nem volt lehetőség, mint ko
rábban. 

A kántorház egy kicsi szobáját bérelte egy jónevű 
szabó, aki még barátom is voll. s hozzá fordultam 
tanácsért. - Hogyne, kérlek alássan, feltétlenül érde
mes kilordftani. Hagyd Itt, s egy hét mülva jöhetsz 
érte. Újravarázsoljuk. 

A sarokban valamivel épp plszmog6 Inasának Igy 
szólott: - Amikor azt elvégezted, kezdj hozzá, s ezt 
bontsd el, vasaid ki a formadarabokat. 

Együtt mentünk el valamilyen irányba. Pár n~ 
múlva az utcán találkoztam a szabómmal. Sanyaru 
képpel fogad: - De jó, hogy találkoztunk, mert egy 
kicsi baj van. Távollétemben az Inasom egészen el
bontotta a kabátodat. Bontás közben észrevette, 
hogy ez a kabát valamikor már kl volt fordftva. Tehát 
k.ifjordftott k.abAI. Én most már nem tudom, hogy mit 
kezdjek vele. Neked kell döntened az ügyben. Ha 
mondod, összevar~uk, csak határozd .meg,. hogy me
lyik fele legyen a szlne, és melyik a VisszáJa. 
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Lámcsak: az eddigi riasztó, tragikus, szeret~lre 
méltó mozzanatok még szaporodtak eg~yel, a VISZ
szacsJnáltatás k/5ttségével. A helyzet tragikus vatt, de 
én mIndezek dacára olyan harsogÓ nevetésbe kezd
tem hogy még az udvar is viSszhangzotttöle. Ebben 
csallakozolt hozzám a szabóm is. Amikor lecse~e
sedtünk, azt mondtam neki: - Kérlek, te ehhez Job
ban értesz, mint én. Vizsgáld meg, s a kevésbé ko
potl részét t&dd kívUl, a másikal belül. Oe abból ne
kem vasámapra kabát legyen, e nélkül nem mehetek 
templomba, szószékre. 

A kabát meg is leli. Minden alkatrészét a legerede
tibb formájában árraotta vissza. Szóval az egykori 
szfn Ismét felszínre kerult. Amikor elhoztam, a sza
bóm megjegyezte: - Eddig az ilyent úgy becéztük, 
hogy I'IclIVég kabát , azaz fjordított kabát. De ennek 
Immár milyen nevet adjunk, mert ilyen nem volt még 
a gyakorlatomban. 

_ Hát legyen visszafjordított kabát, adtam nevet a 
m(iveletnek. De még egy kicsit egyOtt morlondíroz
tunk a dologról. A szabóm: Tudvalevő , hogyha egy 
kabát kiforda:ódik, a gombolás is megfordul. Egysze
ru lord~áskor könnyen megoldható a probléma, mert 
a régi gomblyukat bevarrjuk, s a baloldalon újat vá
gunk. De visszafordMskor, mini ez esetben is, már 

nem keresztOlvihetö. Mert a lér1ikabátnál a baloldal· 
nak kelllelOlmaradnla. (Cinkos kacsintással célzott a 
korban eroszakolt baloldaliságra, badarizmusra .) 

- Barátom, hát ez már szinte politikai eset: Vissza
IordItás. Veszélyes ugy. A szívUnk a baloldalon van. 
Ez már kötetezi az embert, löleg, ha az telkész is, 
hogy a bal oldalra, a szegények, a védtelenek, az 
elesettek lelé húzzon. De a kezQnk közül a jobb ol
dalit használjuk gyakrabban. Evésre, ivásra, [rásra, 
kézfogásra leglöbbOnknél ez a használatosabb. A 
két oldalunkat Igy a középen levő fej, s az abban 
levő értelem kell, hogy egyensúlyban tartsa. Annak 
kellene szabályoznia, hogy a kéz csak adjon, slma
gasson, és sohase üssön. Csak lQy lehetne valami 
jobb ebből a világból. 

A szabóm: - Akabátra térve vissza, én aztán úgy 
oldollam meg a feladatot, hogy mindkét oldalon le
vágtam a gornblyuknyi szélességet. Szükebb leli, de 
tessék belelogyni! 

- Gyerekkoromban mindig nöttömre vették a csiz
mái, az ujjast, a kalapot, most immár fogytomra ké
szOl még a kifjordl1ott kabátom is. De jó lesz ez így, 
amikor az embernek már a tQrelme is logytán van. 

Szász Dénes 
ny. székelyudvarhelyi esperes-lelkész 

A Torockói Ifjúsági Ház 
Az Osz nemcsak az elmúlást idézi, 

hanem a beteijesedést is. SzOret, beta· 
karítás, egy évi munka eredményének 
számbavétele houátartozik a minden· 
kOri szeptemberi hangulathoz. A Bras· 
sais Véndiákoknak immár hagyo· 
máMyá vált a szeptemberi értékelés, 
mivel alapltvá.nyuk legjelentösebb léte· 
sitményét a Torockói Iqúsági Házat 
1993. szeptember végén avatták.. 

Tavalyi. megnyitó beszédében Cs. 
Gyimesi Eva utalt arra, hogy a házépl
lés koIektív munka. Otthont csak kO
zOs el"Öfesuéssel lehet teremteni. A 
szép szeptembervégi szombaton 
egYOtt volt mindenki a Ház udvarán, 
aki az elmuh esztendöben ezért a léte
slményért dolgozott. ~bb .. mint 100 
személy. 

A csúrböl átalakított ebédlőt, kony
hát és 1"IáIÓkal valamint a kis szobá· 
kat, zuhanyowkat és mellékhelysége
ket magába foglaló épOleteket a tavaly 
l yenkona éppen csak lelhúzták, befe· 
ie.zésúl<., berendezéSUk erre az évre maradt. SZ1iIök, tanárok, 
diákok és a KOlozsvári UnitMus N6sz6vetség tagjai CSOm6S 
Gizella vezetésével ereiükh/5z és lehetőségeikhez mérten mun
kAllIodtak azon, hogy a Ház otthonn.á válhasson. FaburllOlat 
lépcsök, renoezett udvarkép, abroszok, ágynemü, IíiggOnyOk é~ 
sok más. a kezük munkájának eredménye. Talán ezélt is érzik 
mlnányaJan olyan igazán saiatjuknak ezt a házat. 

Ezemél tObb vendég fordulI meg ezen a nyaroll a Hazban. 
Soproni és holland testvériskola növendékei, valamin! a buda-
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pesti Teleki Blanka középiskola tanulói 
mellett Torockó csendjét és szép fek
vését élvezhenék a budapesti Néprajzi 
Múzeum munkatársai, és a Bolyai Aka
démia rendezésében rajztanárok egy 
csoportja is. A Bogáncs egyOttes nép
tánc táborától volt hangos juliusban To
rockó, mg szeptember elején KoválS 
ildikó tanárf'\Ö vezetésével brassais Je
Anykák rajzolták, gyOjtötték a faluban 
még meglevö régi kézimunka mintákat. 

11 órára a vendégek Qnnepi isten· 
tiszteletre gyúltek a torockói unitárius 
templomba. Bibza János lelkipásztor 
erre az alkalomra választott igéje a1ap
ján .A bölcseknek beszédei hasonlato· 
sak az ösztökéhez, és mint a szegek, 
erösen le vannak verve a gyOlekezetek 
tanitóinak szavai" (Prédikátorok Köny· 
ve 12:13); Brassai Sámuel emlékét 
idézte. Az istentisztelet mOvészi mO
sorral zárult. ezen BaraWs Kásler 
Magda énekét Magyari ZIta kísérte or· 
gonán és RéU Árpád színmüvész, ma 

az egri társulat tagja, Dsida, Kányádi, Reményik és VöfÓsmaIty 
verseket szavalt. A záró hálaének (Adjatok hálát az Istennek, 
irnádkouatok szent nevének; Hirdessétek dicséretél És min· 
den jó léteményét) egymasén, kőzősségOkén munkálkodó em· 
berek ajkáról csendOH a fehén-e meszelt, varrottasokkal díszilett 
torocl\ól unltálius templomban. 

Hantz Lllim Irén 
1994. szeptamber, Kolozsvár 
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.Az IglUSSg az /s/en 
Iinl8SS9ge, 
emberé cssk he ,A/el, 
s aszerint él. · 

Ratkó Józsof 

~ ..... hl prole$láns "agyol:, Milli ilyen, ._ 
$Z<lbadeMi. Is jóimfultJ/rl ",inden mM .'OIIM ,ránt. 

At örök reformt eió stellcmo!b c n 

JókDi MÓF 

Új rovInai jelentkczik a ~elet_Magyarország i Szabadelvű 
ProtcslAns Kör alkotó csoportja. 

valljuk teh!!. hogy. hit lo!nycge at 
Istenben való elm.!lyed.!s. amit tI_ 
landóan fejle sz teni kell . elslhorban 
al'. öss zkerc.tt.!ny .!n ékek fel.! kell 
nyitottnak lennIInk . 

Mcgszólalwjuk próUib.>n. versben ~s grafiktban mindazo
kat a gondolkodó inkat. akik a libertli, protestantizmus l~tét 
csak btennc1 tudják elképzelni. Számunkra a valhls é16, meg. 
clevenlt6 élmény: kapcsolat azzal a Teljcsséllcl, akit Istennek 
nevel\l/nk. 

Mf.ra már bebizonyosodott, hogy al: emberi tudorniny.!. er
kölcs nem képes a rossz legyöú$o!re. 

A7. Isten szeretetébe vetett hit hbi_ 

Istcn megnyilaLkoÚ$át leginkább al: emberi ~lelben ~s al: 

ffl\beri szellem tev~kenységében u.merjl/k fel. Az embc:r mun
kájában ou van al'. Ó lenyomata. 

z. lom pótolhatatlan, ereje h ~rtéke csodálatos, hisz J é_ 
zus va l lása az öröm vallása. 

lsten állandóan cscJcks7.ik 37. emberben, s ez a lelki realitás 
bi%onyos érlelembcn Iln~ n6 fOldi életI/nk minden ~rtékénck. A 
szabadclvlíség kDlönbségettesz a h i t és a vallásrendszerek, 
valamint a hiedelmek között. A szabad vizsgliJ6dú meghirde
tésével mérhetetlenül megnó a felel6sségUnk. Ez kUJön teher. a 
szabadclvúek felelőssége. 

Kit fontos ft/adat 6/1 t/öl/ünk: 

a valláso. hit clm~lyrt.!$e, 

az ökum~nia er6s[t~se. 

Az c rovatban közreadott munUinkltal is a t e 1 j e 5 e m _ 
berl.!g kiaJakltástnfá r adozunk. 

ln al: ideje, hogy otthon ~rezzll.k magunkat hinestv~fCinkkel 
egyUtt a mai társadalomban is. 

Célun knak és feladatunknak tekint
jUk IZ evangéliumo k szell emében a 
keresztény élet szüntelen meglijCtá
sát, fri$sítés~1. 

Egy biztos: lsten közelsége nélkUllír támad bennUnk. 

Egy szivdobbantbra kell mindannyiunknak figyc:lni, hogy 
ne legyen üres a telcintetllnk és a lelkünk. 

A lelki élct épitésére I tudományokat és a filozófiát egy1llánt 
fel akarjuk használni. 

H a 11 j u k meg I s t e n szíve dobbanását minden múv~
sti alkotásban és embertársaink tekintetében! 

A váradi disputa iinnepén 
Nekünk. az unitMius hitel vallóknak 

ma is. 4'25 év mlillán is teljes fényében ra· 
gyog 3 két nIIgy férfiú: MéliuS7. Juhbz 
Péter és Dáyid Ferenc vtlradi szellemi pJlr_ 
baj3. 

Nem aÚrI. mert Dávid Fcrene szavai 
által hitIInk gyózcdelmcskcdell János 
Zsigmond e rdélyi fejedelem stine el6u. 
Nem uért. men a hitlljltú köve!kezele$ 
folytatója nyert a nagy nyilvMoiliág d6tt 
azt bizonyltv:ln. hogy blenhcz igaz !l'l.ív
vci ts ép lelkUlcuel, 1016s dogmák nélkül 
érdemes kÖ7.dltenünk. Nem a71rt örök fé 
nyú nekUnk • Nagyvárad városában 1569. 
bcn !Örlént bizonyságtétel, mert hitünk & 
unitárius enménk győzelmével akár lzon 
a napon. akár ma rennsiíbbséget akarnárik 
magunknak az Úr követ6i közön. Nem és 
nem. Micsoda kevélység i. volna. ha hi
tUnk mcgnlllisa és lelkUnkct erosit6 gy6. 
zelmc ulin megtagadnllnk f.7. Úr paran
csát, hogy szercssük felebar'tunkaL 

Akik hiszik istenI, azok bizony nem 
Káinok, hanem Ábelck. Ha bten szeretete 
minden teremtményérc kiter;i:d. akkor ne. 
kllnk 5i~CII jogu~kban 011 gyCilölsfget Ii
m~zran" ahol a JCIk~ "dozati fUstök • 
mu::nkhez hasonlólis'du'gglll sz&llnak lé
tlink zenit je. az Úr feM. 

TestvérUnk hát az ábeli lc\klllelÚ testvé. 
rlI~k, aki mcgtartja a tr7.fJarancsolatOl. 
MLlldal do~a fölölt 'll a hit, így azt'" 
testvtrtlnk m,nden reformkió utllni fele_ 

kczet, s mind a keleti, mind 3 romai egy
házak li57.18 lelkű, ép hitű kövelőit is 8 mi
eink köwu t&(ljuk számon. 

Miért ez a nagy engelUkenydg? - kb
dczhcli joggal 6 bárki közületek. Azt vá. 
IlISzoJom erre. hogy amikor az unitlÚ"Íus 
megnevezés hivatalos névvé emelkedett, 
aAAor egyesUlésl jelentett. Korabeli szÓ
hasmt\laual élve: .,Lengyelország 6 Lit. 
vinia unitanúIt:' A mi protestáns. s eun 
beIm unitárius vallásunk ennél sem töb. 
bet. sem kevesebbet nem vállal az istenhl
vők kÖZÖlt. KeU~ kimondanom, hogya 
tolerancia, a mcgértés, ft közös erkölcsi 
parancsok híve vagyok? 

Az Istenben hívók nagy C5allidjában 
egyeuégre kell törekednUnk. TIszta lélek
kel mondom: ft mindenkori Káinokat oc 
egyházuk nerinI jegyezzétek. A gonosz
ság, a tölJlC lelkUlet mindig szégyenlelC5 
tettekben jelenik meg. A tisztaság egyete
mes. a bún pedig mindig egysze"; ts 
konkrét. 

Meri kbdezcm t6letek: 

- Miféle szentegyház tili' lehet 112, aki 
mú jlvllÍnak elonásával, fcJcbarttja tin
tességének bemOC$kollbáva!, 6sei gyal~. 
7.ásával. anyanyelvének betiltásáyal. fele 
barátja közvetlen vagy közvetett megscm· 
misítédvcl ak .. kedves lcnni az Úr színe 
ellin? Ncyczhctlik~ kereszténynek. vagy 
keresztyénnek azok a l~nY'=k? 

A jelen Kiinjai fól nem érnek a Váradi 
Disputa tiS1.taságáig. A hit és a szellem 
probáján a minél jobbért folyt a disputa, 
al: Istenhez yaló közelítés azonban közös 
volt. Az ilyen párbeszMbcn az is fóLma
gasztosul. aki veszít. dc ~l tovább a mag. 
hitében, men a szava. meri al: ~rve lehet 
gyöng~bb, de meggyőz6dése nem. Ad
junk hálát IZ Úrnak, hogy ~llovább a Te

fonnátus egyh'z, miként ~lnck b er6söd· 
nek al: unitMus gyülekezetek is. 

Négy teljes és egynegyed szllzad telt el 
a Váradi Disputa óta. Am ne fcledjl/k: 
mindez csak a többszÖrösen megerosltcn, 
a törv6-tnyé 6 gyakorIInt emeli lelkiis· 
mereti 6 vallásszabadság viszonyllÍ kö_ 
zöu volt lehetségcs. A világ lörténeltben 
el6ször iu, Erdélyben és a P1IItiomban 
deklaráltatott minden Istenben hív6k, az 
alBpvelÖ erkölcsi parancsot kövelÓk SZl

badsága. 
BUnkén & teljes bizonyoss'ggal mon_O 

dom: Az cmberi jogok nyilatkozatánaJc 
szelleme erdélyi, miként a helsinki egyez· 
mény is _ szellemében - itt szllletetL A rul 
& a liI!lek szabadsága seh<ll ts semmilyen 
id6ben nem korlátozha1Ó. 

Dispu1ilia. érdemi megbeszl!ltsekre 
mindig szUb~g lesz a rokon lelkUletlie~ 
közöu. Alapvetllen mi is n.övetsé.get kö~, 
jöullnk, ,,"itanUilni aJcarunk mHmn j6 
szándA:!l ember közön. 

DUN U JoI 
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Nagy Ignác utca 

Idei utolsó osszejOvclcll': t és ncrelcl\'Cndégségél ren
dezte meg december 3·án II Nagy Ign..'K: Uleni gyUIc.~ezcL 
Al: dhll:l[O( Balogh Zoltán rcfonnáms lelkész. II '?<.mm teo
lógiai illlézcl munkat:ús:l L'tr1otta. Sl.inlc már regl ismeros· 
ként. hiucn Orbó"n~ Szent-h'ányi lIona püspök.helyet
tcssc.1 már többs7.Ör \'ellek részi öL-umcnikus istentisztele
ten. 

Az áhfl3l után Nagy ZollAn oricnl!l1isl:l.. a G)'dgyrtó 
Buddha egyház vezetOje tanou ei6:1dásl .,KoriJsi Csoma 
StlndQr ls Q buddhi:lFlus" címen. A Gyógy(/6 B"ddha 
(S~gye MenL1i GcdLln) közosstgel idén 1:1\'35S731 VCU: 
fcl világszövctségünl:. az IARF. mini másik magyarországi 
tagegyháult. Az IARF I:lgok egyUnmúködvc idookénl k~ 
zös rcndez\'énycl:cn vesznek részI. Ez II bemutatkozás IS 
ennek II jegyében zajlO(t. EU5ad:is.ioon Nagy Zoh:in ismer
leliC :lZ1 II hosszú utat. amelyet Körösi Csoma lett mcg 
Székelyfflldt61 cgy tibe ti kolostorig, hogyazeIsó angol-ti
beli sZÓt:1r1 mcgalkOlvll szinte Ichetrivé tegye II buddhiz
mus megismerését Eul'Ópában. 

Az elOOdásI id. Gergely Felicián (a fiatalabb beleg voll) 
tette még szfncscbbé irodllhni ÖS$zc.illft:1ssa.1 Körösi Cso
ma SándOrTÓl. 

A gyülckezeti csle!. - mint mindig - most is szere
tctvendégség fejezte be. A finom \'3csorát Mziasszonya
inknak köszÖllhetjük: Stska Ferencnének, Pandúr Gém
nénak, KovIKs Gyulánénak és Nagy Sándoménak. 

A gyülekezeti est és a vxsorn rendezésében tevékenyen 
reszl veli 8rock Margit. aki férjével, Brock Vilmossal a 
templomgondoz6i feladatot ~tják el. Nagyon örülUnk ne
Idk. szerelettel köszllntjUk 6ket, és sok sikert kívánunk to
vábbi munkájukhoz! 

A beregi unitárius szórvány 
erdélyi kapcsolatai 

Az 198O·as évek elején a Kolo:s\'dri Bardl; Kór néven 
alakult ki az. első, nem hivatalos kapcsolat a beregi Sm
badelvú Protestáns Kör tagjai és II kolo7.sv:mnk közÖlt. 

El. elsősorban személres, baráti kapcsolatol:.b6l, össze
jövetelekböl. könyv- és fOlyóiratcscrekből és k1Jltúrkap
csolatokból áliol!. 

1989-re (I kutslj és belső fejlOdés következtében tI7. öku
ménikus alapon álló S7.ab:"idelvú protestáns kör fOlytallll ti 

már lcialakul6ban lev6 kapcsolatok elmélyftését. Az első 
nagy lépést az Orb:\n B..'11á7.s nevét visel6 székelykcresztúri 
gimnázium 200. évfordul6j:\nak ünnepségén tenilk 1993-
ban. Öt f6s dc leg~ i6val képviscltenük magunk.'1t. és a be
regiek üzeDetét otth..'lgytuk a kézimunkákban, keresztszc
mcs beregi teritrikbcn, 3Z alkalomra készíten bronzérmék
ben. Külön lIlI.álkow t S7.erveztünk a különböző \'Ctélke
d6k nyertes di1kjaival . MegkoszoNztuk 0rb.1n Balázs és 
Berde M6z.sa swbrnit a gimná7.ium udvarán. 

SZékelykercs7.túri didkokkal clzar:1ndokoltunk OrMn 
Bal».s slrjátm is. 

A másik nagy :illom:is (I KUkUIIOdombOn OlcgrcndezclI 
unilárius ifjÚsági Ialálkol~ volt. 
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Egyházközségeink 
Emléktábla-avatás 
Pestszentlörincen 

A pests"l.cnllririnci unit;\rius templom bcpr.U:\hOl. egy 
márvány emléktáblát helyeztck cl. A tcmplom 1935/36-
ban épült Pethö ISI\'án lelkész idcjében. MátM Géza ok. 
Icveles építészmérnök tervci al.\pj~ a hh'Ck áldozatos 
munkájával. 

Az emléktábl:'il Im. M\'tmbrr l2·tln dr. /O-kor dr. 
Jakab Jellö Iclkész imáj.1t kövct6cn Bencze Mál1on. ak
kor még püspökhcJycttes leplczte Ic. A Slcrtll'táS a Zsin31 
mcsnyitás:l el6tt történt a Máthé csal:\d jelenlétében. 

Felvellük a k:J.pcsolatot II maros\':\s.irhcl)'i. a v:hosfalvi 
és az. udvarhelyi uni lárius fintlllokkal. 

BcrcSi emléktárgyakkal, cgy szép Dávid Fcrenc üvcg
plllkcnel. gmfikákknl aj.indékozluk mcg a \,e7.ctriséget és 
bar:'itainknt. 

A harmadik fontos kapcsolatteremtés II nagy\'lir:tdi ull i
t:mus egyházközségben lörtént cz év november 26-án. 

A Nagyváradi Disputa 425. évfordul6ja közös megün
neplésén történt . 

Felejthetctlen élményt jelentett számunkra J6zsa L1.ios 
ötödéves tool6gus hal\g:u6 prédik:k:i6j.'l, Andrássy György 
egyh:1zi ffititldr beszéde. Tov:!.bb:'i Dusa L1jos a\'3t6beszé· 
dc. minckutána egy szép beregi farag:\sú sz:trnyas emlék
táblát a\'tlttunk fcl az im3teremben. Kis lbrtk I1dik6. Bal
ka Ida. Gul.\esi Albert nagp'ir3di e lő:ldómúvéslek szava .. 
lataikkal tellék szfncsebbé. bens6ségcsebbé az :wat6Un
nepségcl. mel)"et Néző Usz16 egy K:\nyádi S:indor-\'ersse.l 
egés:ljlcn ki. 

Külön ki kell hangsúl)·07.ni ti nagyváradi unitárius egy· 
házközség híveinek \'Cndégszeretetét. 

Szívből remélj lIk, hogy mindhárom kapcsolat tovtibb 
fog erősödni. sazwgodni. mélyülni. 

Törők levente 

• 

Anagyvaradi unitáriu . pnllIhile rium ii. a beregi 
unitáriu. ner'''n,)". 



életéből 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
.. .II: k b k" hogy rnelege"",e ne az em ere • 

(J6zsef Attila) 

A Budapesti UnitMus EgyházkiJzség Szociális Bi
zottsága és Ifjúsági Köre meghívást kapott Abasáff61, 
az Idősek Napközi Onhonából. Kérték, hogy decem
ber 4-én, vasárnap, Mikulás elött, Advent napján lep
JOk meg az idös embereket egy kis műsorraL A mO
sort Sándor Gyula Mátyás, az Unitárius Ifjúsági Kör 
vezetője állította össze számunkra, amelyben versek, 
zsoltárok, világi énekek egyaránt szerepeltek. A szoc. 
biz. nevében déligyümOlcsöt, lapunk új és régebbi 
számait vittük magunkkal. Mikor megérkeztünk, az 
Idösek Napközi Otthonának vezetője Szabó István
né (Erzsike) és helyettese FDIOp Bertalanné (Mari
ka) nagy-nagy szeretettel fogadott minket. 

Kicsit izgultunk, mielőtt elkezdtük műsorunkat , hi
szen ezen a tájon keveset hallottak az unitarizmusról 
és rólunk. Ahogy elkezdtük és észrevettük az iglls 
emberek figyelő tekintetét, megnyugodtunk. Ugy 
éreztük, otthon vagyunk. Gördülékenyen ment már 
minden, és az áhftat után, melyet Sándor Gy. Mátyás 
tartott, egyOtt mondtuk el közös imánkat. Utána be
szélgettünk az élet apróbb-nagyobb dolgairól. az ido-

Dunántúli Unitárius 
Egyházközség 

seket érdek.elték, honnan jövOnk, ni1 csinálunk és kik 
vagyunk. Mmket érdekelt, és kérdeztük, a sok hosszu 
élet tapasztalata. Hallhattunk Szom::m:i sorsot is 
akaCII kevésbé az. Jó volt látni a melegedö tekinlete~ 
ket, és érezni az Orömöt. Beszélgettünk mint egy 
nagy család. Csak az a baj. hogy akis c~a'ádokban 
is alig beszélgetnek ma már. Eltelt az 10ö. elbúcsúz. 
tunk egymástót, és kérték, máskor is menjünk el. 

OrOltünk, hogy ott lehettünk, szeretetet vittünk és 
kaptunk. Ha hívnak, máskor is, máshova is me
gyl1nk. Mindannyian: Sándor Gy. Mátyás, Sándorné 
Jancsovlcs Zsuzsa, Sándor AHila Gáll Árpád 
Gáll Emese, Perjés Éva, BenCze O~lya, SzabÓ 
György és Bencze Franciska. 

sok dunántúli unitárius testvérOnket felkeresi otthoná· 
ban. 

Már most jelezzük, hogy az egyházközség vezeto· 
sége 1995. január IS-re tervezi az egyházközség év· 
záró közgyűlését. Ennek során beszámolunk az 

Szépen alakul a Dunántúli Unitárius Egyházközség 1994. évi zárszámadásról, és elfogadjuk az 1995. évi 
polgárdi központja. 1994. eleje és a templomavatási költségvetést. Az esetleges kOzbejöhetö akadályok 
onnepség óta több alkalommal is összegyűltünk falai miatt azonban kérjük testvéreinket, várják meg a hi· 
között áhítatra, istentiszteletre. Legutóbb december vatalos meghlVót. 
l1 -én, amikor szeretetvendégséget tartottunk. Ezen r-----------------
a kedves összejövetelen néztük meg azt a videoka-
zettát, amelyre a templomavatás teljes anyagát fel· 
vettük, és amelynek egyik másolata a helybeli pol· 
gármester úr jóvoltából egyházközségonk birtokában 
marad. 

Tovább folytatódik a gyOjtés székházunk teljes be
l ejezésére. Takács János gondnok atyánkfia és ked
ves lelesége 20 OOO lorinttal járultak hozzá a további 
munkálatokhoz. Koppendortfer ferencné Gad6 Er
zsike pedig egy kétszemélyes rekamiét adományo· 
zott a leendö oktatási központ felszereléséhez. Velük 
nön azoknak a száma, akik pénzzel, munkával vagy 
e~yéb adománnyat szívügyOkké tenék egyházközsé
gi központunk sorsát 

December negyedikén Szekszárdon az istentiszte· 
leti szolgálatot és urvacsoraosztást vendégként Ká
szoni Józsel lelkésztestvérOnk végezte. 

~anuár lolyamán Szász Janos lelkész tovább foly
tatJa - előzetes tájékoztatás alapján - azt a decem· 
berben elkezdett. látogatás-sorozatot, melynek során 

Karácsonyfa-ünnepség gyermekeknek 
a Nagy Ignác utcában 
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HÍREK 

A Makksbi Kiad6 gondozásában 
megjelenI a k4tnye/vO hMNI,-magys' 
Biblia. A kél köteles Biblia h6ber szö
vege a leghitelesebbnek elfog~ott 
londoni kelligrafikus kiadást követi, a 
magyIlf fordUs pedig a század elején 
kiadott mindmáig legjobb magyar 
nyelvO'bibJiafordftás. A könyv héber és 
magyar szövege párhuzamosan, 
mondatról mondatra követh~t05. A 
rendkt.-üt nagy hiányt ~lIó ~ibha atap
ján ösuevethetö III maJ zsidó és ke
resZlény értelmezés az ÓSzövetség 
6si felfogásával. 

• 
A Magyar Katolikus Konfe-

,ancia és a I Egy.házak 
Okumenikus . .. _ nYilat ko-
zatol adott ki a holocaust otvenadlk 
évfordulója alkalmából. Ebben a szá
zad legnagyobb szégyenének tart[ék 
a holocaustot Az. egyházak hfveiknek 
a v9szkorszakban tanúsftott mulasztá
sáért is elnézést kérnek. 

• 

elnöki méltóságot betö~O dr. Hatrnati 
Béla evang/ilikus pOsp6k mandátuma 
csak t995-ben jár le, Igy az alelnökölc., 
a IOlitkár és a Számvizsgáló Bizottség 
elnöke választására - újraválasztásá
ra - kerOlt sor. 

• 
Az. MTM Kommunikáci6 forgalma

zásában december 17-én bemutatták 
az Uránia moziban a .Teremtés" c.fil
mel. Ez a kezdO darabja annak a 21 
részes filmsorozainak., amely nemzet
közi egyiillmCiködéssel készOft az 
ÓSZovetségből, rendez~e Ermanno 
Olmi, zenéjét Ennio Momoone szerez
te. Az. Osbemulat6n jelen voft Horn 
Gyula miniszterelnök, pallamenli kép
viselllk és egyházak képviselői. Egy
házunk nevében Kliszoni JÓzsef lel
kész és Bencze FrancIska föszer
kesztö vak jelen. 

• 
A Magyarországi Egyházak Ökume

nikus Tanácsa 1995. január 15 és 22 
között rendezi mag az Egye/smes 
Imahstet. A liturgiában az Ökumenikus 
Tanács tagegyházai, valamint a Ma
gyar Katolikus Egyháznak és a Ma-

• 

HALOTTAINK 

Szabb IatvAn 
81 éves 

Tichy Rezsó 
65 éves 

Pázsint ZoltAn 
72 éves 

lsten adjon csendes pihenést eltá
vozott tcstvéreinknek az anyaföld ölé
ben, lelküknek örök üdvösséget, a 
hátramaradott gy:1szol6lmak pedig vi
gaszl3lást . 

Köszönetei mondunk mindazok
nak, akik elhunyt püspökOnk dr. 
Ferencz JÓzsef emlékére koszo
n:imegvállást vagy adományt fizet
tek a Budapesti Unitárius Egyház
községnek, vagy a Magyarországi 
Unitárius Egyháznak. 

A Dévény Anna AlapftVény de
cember 90én avana fel üj részlegét a 
Moszkva tér 16. szám alatti volt óvoda 
helyiségeiben. Az egyéni kezelésekre 
kialaklott központot a XII. kerilleli Ön
kormányzat - Sebes Gdbor polgá,
mes/er és a KIlpvis8l6lestület tagjai
jóvo~ából bocsátatték az Alaptvány 
rendekezés&re. A lelüjftás1 egy hol
land alaplvány támogatásával végez
ték.. Az iinnepélyes megnyMn megje
lent akarillat polgármes1ere, valamint 
sok neves szemelyiség. 

gyarország; Unitárius Egyháznak püs- 1-___________ _ 
pökei és vezetői lelkipasztorai vesz
nek résZi. A központi megnyitó is
tentiszteletre janullr 15-én d/ilután 6 
órakor kerOI sor a Deák téri Evan
g/ilikus templomban. 

• 

Imre Józselné dabasi unitárius alia 
könyveket adományozott a MUE 
könyvtárának.. többek között dr. Gál 
KS/emen; A kolozsvári unitárius kollé
gium tOrtlMste c. munkáját. Adomá
nyát köszönjük. 

A Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa (MEÖT) 1994. deeem- I 
ber 9-én tartotta I. évi rendes közgyú- I Esketés 
Ibél, mely9fl - a Magyarországi Uni· L ___ ....:::.:::.::.: ___ ---l. 
lárius Egyház megligyel6i státuszából 
eredOen - egyházunkat Bencze Már
ton pOspök /is Gélffy Gábor, a Buda
pesti Unitárius Egyházközség gond
noka képv iselte. 

Az elnökl és a IOlnkári jelentés után 
a Szamvizsgáló Bizottság elnöke be· 
terjesztette az 1993. évi zárszámadás! 
és az 1995. éves költségvetésI. E két 
el6terjeszt/isl a MEÖT lagegyházai 
ogyhangúlag eWogadták. A napirend 
kövelkezl'i pontja az 1996-ra tervezett 
blldapesti EXPO lemondflsával ösz-
52010996 illásfoglalás volt. Ezzel kap
csolatban a MEOT majdani székházá
nak otthoni adó épOlet helytelél a 
mostani közgy01/is elé utalja, amely 
úgy hatérozott, hogy il IOYabbiakban 
is igényt lart a kilátásba helyezett /ipú
letrészre. 

A közgyCilés a tisztségviselO slemé
Iyek megválantásával ért végeI. Az 

12 UNITÁRIUS ~LET 

Poigári Mns.,,1gkötés után templo
munkban megjelentek és egyházi ál
dásban részesültek. 

Október 29-én 

dr, John Galloway és 
Hoyer Erzsébet 

ls ten áldása legyen a megáldottak 
é lelén. 

HELYREIGAZíTÁS 

Lapunk karácsonyi számának 9. ol
datán - a .Cseri<észtábor Erdélyben" 
c. cikk _ e\s6 hasábjának utolsó 3 so
ra helyesen: .Helyette Igy is csodás 
látványban volt részünk a 7On;svMi 
szorosban, ahol a vátal is megnéztük 
kt"OIr6l-belOlr61. Aznap este Brassó
ban ... " 

Az Unitárius Élei júliusi számá
ban tévesen jelent meg egy hir. Az 
Európai Protestáns Magyar Sza
badegyetem állal kiadott könyvek
nek nem kizárólagos, hanem fő 
terjesztője a Magyarországi Unitá
rius Egyház. 

1noH.: 25 142 

elME: 
1,1055. 

I(ju{l/ta CerbtNI KII. gond,n_ában 
(8ud~ pl v .. !(Mm ...... 19 u. 23. 

Til.: 132-3511) 
FtU:' ,""zm: SCMUdt Gibor 

HU tSSHOI3:).1m 
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