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Reformáció - Unitárius hit, 
Luther Márton - Dávid Ferenc 

Október a reformáció hónapja, a protestans világ nagy 
ünnepe. Mi, unitáriusok november közepet tartjuk hitünk 
legnagyobb emlékünnepén:k. Októ~er. 31-én Luther Már
ton !üzte ki vitatételét a Wlttenhergl vartemplomra, hata l
mas lelki forradalmat inditva et vele. David Ferenc egy küz
delmes, hivő élei utolsó sóhaját küldte ki a világba 1679. 
november' 5-én, mártiromsággal betonve vatasztott hitval
lasát. Sajnálatos, hogya két dátum a közelség és a főhö· 
sök hasonlósága ellenére sem kapcsolódott kOIönösebben 
össze. Legfeljebb néha egy ökumenikus istentisztelet 
hozta közelebb a két ünnepet egymáshoz. 

Szeretném, ha a millecentenariumi esztendő októbere 
és novembere - nemzeti ünnepünkhöz is méltóan - több 
lenne, változásokat hozna és igazi közeledést épitene ki a 
reformáció és az unitárius vallas , Luther Marton és David 
Ferenc között. 

Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapítója, tudatos 
életének első szakaszában Luther Márton és Melanchton 
Fülöp hitét vallotta. Ez a korszak mintegy húsz évet ölelt 
fel. Az életbe indulás forrongásál, a külföldi út új tapaszta
latait, a pályakezdés első diadalait és bukását - egészen a 
püspöki székig. Kár, hogy kevés mozzanataI ismerjük 
ennek a korszaknak teljesen , de vallásos hitéről , hűségéről 
értékes támpontunk van az elindulás éveiből. 

Dávid Ferenc a legelső erdélyi antitrinitarius művében 
(De falsa et vera unius Dei patris, filii. et spiritus sancti sog
nilione, libri duo - Alba Juliae 1568) latinul, majd a Rövid 
magyarázatok , 567 cimű munkajában magyarul irt rövid 
történelmi felmérést hite fejlődésérŐl: "Mert legelőször Lut
her és Philip Melanchton írását adta kezünkbe, melyek 
csak a bűnnek bocsánat ja ellen való praktikát rontottak 
meg, és ezeket megtanulván, úgy ragaszkodánk azután a 
Saxoniabeli tanitókhoz. Ennek utána nem sok idő múlva a 
csehekhez hajlánk, de nem a tudományok tisztaságában, 
hanem az anyaszentegyháznak igazgatásában." 

"Hogy pedig ezeknek utána a Helvéciabelieknek íráso
kat kezdők olvasni, kik mind a Saxoniabelieknél, s mind a 
cseheknél tévelygésüket kárhoztatják vala, látván tisztább 
tudomanyukat mi is öszve tarsalkodánk velek. " 

"De most immar más hadnagyokat, más vezéreket adott 
nekünk a mi kegyelmes Atyank, kik az Antikrisztus mé
Iyebb tévelygéseit törlik eL" 

A wittenbergi reformalor iránti tiszteletét mas idézetekkel 
is lerója: ,, '" Mostan vagyon annak ötven esztendeje, hogy 
Luther Marton fel kezdé bontogatni Krisztusnak kopors6it. 
melyekben az örökéletnek megnyerése helyeztetik vala, 
tudniillik búcsúban, purgatóriumban, misében és szentelt 
vizben. Mert Krisztus szOletése után erezötszáz tizben és 
hét esztendöben kezde Luther ezek ellen támadni, mely
nek most ötven esztendeje vagyon." (Az utalás is érdekes, 

az Ószövetség törvénykezése szerint minden ötvenedik év 
az örömnek esztendeje.) 

A fenti idézetek két dolgot igazolnak. Az egyik: Dávid 
Ferenc feltétlenül lutheri hittani vértezettel indult , de katoli
kus lelkész soha nem volt és nem is tanult annak. Az ere
dendő bún és a predesztináció kérdésében sok állást kOlö
nösebben nem foglalt. A másik: Dávid Ferenc átvette és 
hitrendszerébe beledolg?zta a reneszansz gondolkodás
mód alapvető ismélVeit. Igy pl.; a tiszta forráshoz való visz
szatérés szabalyát. az egyén kutatás hoz való jogát , még a 
hit területén is. Ugyanakkor önkontrollnak megtartotta a 
múli felfogásainak becsülését. Hittani fejlödése nem egy 
feltűnni vagyó, állandóan újdonságokat kereső ember 
nyugtalansága volt - ahogy azt a dogmatikus korlátok miatt 
megérteni nem tudó más felekezelÜ bírálói állitják - , 
hanem egy mélyen h ivő ember lsten-látásának és megér
zésének egyre tisztább megfogalmazásai , amelyekért a 
mártíromságot is vállalta. 

Ezek az értékelések alapos vizsgalódások eredményei. 
Hivatkozó jegyzetekkel és részletes irodalmi utalással 
megjelent a "Tanulmanyok a lutheri reformació történeté- . 
böl" címü kötetben, amelyet Luther születésének 500. év
fordulójara adtak ki. (David Ferenc és a lutheri reformáció. 
Bp. 1984.) 

Közismert lény, hogy Luther egy konkrét papai visszaé
lés ellen emelte fel szavát. ( .. . a bünök bocsánat ja ellen 
való practikát ronto~a meg.) Valójaban ennél lé.nyeges~n 
több dolog történt. Uj teológiai értékelés alak~1t kl. Esz.ennt 
az ember csak egyéni hitén keresztúl (sola fide) - lehat az 
intézmények, az egyházak közvetitő és irányító be.kapcs~
lása nélkOI találkozhat Istennel. Ez a hit viszont teljes ege
szében lsten kegyelmi ajándéka (sola gratia) és csakis a 
Szentfrason épOlhet (sola scriptura). A hit lökél~tes. csod~ , 
lsten megvallásának csodája. A vallásosság me.lys~ge.s es 
bensőséges - tehitt a hit segítségével elnyerhető_ - elm~.ny~ 
lsten bocsánatának. Nem behódolás az Istent kozvetlto hi
erarchia és dogma rendszer elötl, hanem az e~~es ember 
egész valóját átható bizalom és szeretet lsten Iranl. 

Dávid Ferenc mindazt megőrzött ifjúkori vallásos hité~l, 
amit nem érzeIt átértékelendőnek . Elsősorban a Sz.en~h~
romság emberek altal kon~truált, sőt ~r~s~akolt téZisei! il
lene kemény kritikával és Jezus szemely~t Igyekezett . meg
közelIteni és megérteni úgy, hogy ami elfogadhato volt 
számára, azt az újrafogalmazon vallasba is bel~?lgozta . 
igy történhetett, hogy az 1568. január 6. és 13 .. ~oZOtl alk?
tott lelkiismereti szabadság" indoklása teológiai vatt. (T.I. : 
azért indokolt a lelkiismereti szabadság törvényének meg
alkotása, mert "a hit lsten ajándéka, ő adja azt, ... mennyit 
és mikoron és kinek akar.") 

Hitének tiszta , szép megfogalmazása: " ... ebben az E~y 
magasságbeli Istenben, Krisztus Atyjéban, mennynek es 
földnek teremtőjében erős hittel hiszünk." Végezetül a 



Szentirás drága értékéröl a következőket mondja: "Elég a 
mi idvességünknek ut jának megkeresésére a próféták, e
vangelisták és apostolok Irása. Gyönyörűséges és meny
nyei éleJ az evangélium a hiveknek szívökbe, kihez ha va
laki hozzateszen valamit méreggé válik mingyárt' " 

Jellegzetes Luther és a wiltenbergi reformáció álláspont
ja a világtörténet értékelésevel kapcsolatban is. Dávid Fe
renc tanításai közölt is találkozunk vele. Az a szemléleti 
mÓd, amelynek gyökerei hippói Ágoston viJágnézelében 
győkereznek, ugy látja. hpgy a világ lsten és a sátan közöt
ti harc színtere. Amikor Adám bünbe esett . tu lajdonképpen 
a teremtés munkáját ronlolla meg. A hivő embernek köte
lessége lsten szővetségeseként részI venni a küzdelem· 
ben, Luther is . Dávid is meg volt győződve róla. hogy e 
világmérelü küzdelem befejezés előtt ált. Az ótestamentum 
jóslataiból kiszámított feltevések szerint (ezt a nézetet 
mások is osztották) a világ életkora hatezer esztendő lesz. 
melyböl az utolsó ezer Krisztus után ezemen kezdődött . 
Ennek végefelé elszabadul az ördög és a római püspök 
anlikrisztussá lesz. 

Dávid Ferenc elfogadta az isten és a sátán közötti harc
nak (és az embernek a harcban való szerepérőt) újrafogal
mazott lutheri téziseit: "Mert miképpen az eset után mind
gyárast Ádám fiaiban vetélkedés támada és halálos gyűlöl
ség: azonképpen két isteni tisztelet . hamis és igaz az em
berek között emeltetett fel. Az igaz ügy, mint tstennek lel
kétő l, az Ö igéjének folyása szerint, az hamis pedig az po
kolbéli ördög irigységéböl , az igazságnak meghomályositá-

sh~rd" nkagy. háboruságra és vetélkedésre okol adó OO-
o ne eltele dolgokban az vilá k f" .•• 

ő hiveitöl kOlönb itélet t . . gna a lal. De az lsten az 

l~ k ,_ hogy \JeJkÜkel m~;~~~:lj~~e~~k:~e~~~:~áp~óié~~~;~i 
ononmagu . at _ m9!Jol~almazzák , mety cselekedetekhez ls
t.enhez ,v:".I0 konyorg~s. a.z SzenIirásban való ludakozódás 
~s ~Z vIlagnak tettetos meltósága mellő l való eltávoz ' "t 
IIlkabb I~te.nlől. telépített elme. melyben a válasz~~~ok 
magva behintven gyökret vert: a 

_ Október ,a re!o.r~áció hónapja. a prolestáns világ nagy 
unnepe. MI. ~mtan~sok november lS-ét lartjuk vallásunk 
I~gnag~o~b ~nnepenek. Október 31·én Luther Márton 
tuzte kl vItaleteieit a wittenbergi vártemplomra hatalmas 
lelki torradaImat indítva el vele. ' 

. Novemb:r .1S~é~ .David Ferenc egy küzdelmes. hivő 
lelek. uto.lso sohaJta~at lehelle ki a dévai börtöncella hideg 
maganyaban. Remelem, hogya két dátum közelsége. a 
reformato~o.k ~ond~rko,dás~ódjának hasonlósaga, egymás 
~egb.ecsulesenek oszinte erzése túlmutat egy ökumenikus 
IS I~nt lszte!et . ko~vencióin és közelebb hoz bennünket egy_ 
masho~. erte~el~kel "m~g~ecsü lve . Természetesen renge
teg elvalaszto telelrol IS Ithaltam volna. A reformáció és 
ezen 191 ~z unilarizmus alapjaiban tér el egymástól. Az a
lapveto hitben azonban nem. SzeretnOnk kell Istent és sze
retni kell embertarsainkat. Úgy, ahogy ez a názáreti Jézus 
tanitványainak kötelessége. 

Szász János 

Millecentenáriumi ünnepség Kolozsváron 
1996. augusztus 31 - szeptember 1. 

A törtenelem mclyéből birodalmak, nemzetek támadtak 
fel. majd tűntek el nyomtalanul es a porfelhökkel borított u
takon vonuló százezrek kerestek egyre újabb békés letelepe
désI biztosító táborhelyekel 

Szinte eb'Yedülálló nemzetünk története, hob'Y vi szonylag 
csekely lelekszáma ellenére 11 00 éw el ezelőtt állandó hazát 
nyert és birtokolt a Kárpál medencében, egyben meg6rizve 
etnikai eb'Ysegel és sajátosságai L Különösen fib'Yelemre 
méltó ez annak ismeretében, hogya sz.izadok vérzivatarai 
ugyancsak nem járultak hozzá a békés rejlődéshez, sőt nem 
egyszer, mint péJdául l 241 után. a tatárok eJvonulásakor az 
ország szinte lakatlanná váll 

1100 éves rennmaradásunk, önálló nemzeti lélünk es tuda
tunk ezért tette indokolttá. hogy a millecentenárium évfordu· 
lójának megünneplését ne csak hazánk jelenlegi határain 
belül. hanem országhalárainkon túl, oU is megtartsuk. ahol 
honalapilÓ clödeink államiságunk alapjait lerakták. 

Ezen meggondoláslÓl vezetve egyezeu meg a Magyaror
szági es Erdélyi Uni táriu s Egyház. hot.')' a millecentcnáriumi 
Üllnepségekct augusztus végén Kolozsváron. ok tóber köze
pén pedig Budapc!'len rendezik meg. Et.ryben közös közpon· 
ti lémaként az unitarizmu s közel félévezredes léte és szerepe 
került megjelölésre a magyarság történelmi-társadalmi kere
tein belül. 

ru Erdélyi Unitárius Et.'Yház Képviselő Tanácsa még 
néhai dr. Erdő János püspök ve7.etésCvel példás gondos
ságg-.il készitelle elő az ünnepi megemlékezést, melynek a 
következőkben részletezett lebonyohtása bizonyította, hogy 
a hetköznapok surújében szükségünk van egy lélegzetvétcl
re, hogy hátratek in tve áld07..zunk nem 7.eti önbecsülesünk ol
lár.In . 

Sajnos. az unnep$(.'1let beám yékolta a püspők közelmúlt· 
ban Wnént elhalalozása. valamint a magyar és román állam 
kozott megkotL"sre tervezett alapszerzödés vi tatott tartalma. 

Ugyanekkor külön aktua1itást adott az ünnepség'en clhang· 
w il előadások azon része, melyek az Unitárius kollégiumok 
és iskolák szerepéről szóltak, megerősítve a korábban álla· 
mosított egyházi ingatlanok visszaadásának fontosságát, 
mint a magyarsag rennmaradásának 7.álogál 

Az ünnepség augusztus 31-én reggel kezdődött dr. 
Szabó Pál fögondnok megnyitójával. Ezt követőcn dr. 
László Gyula elöadása következett a honfoglalásról, melyet 
a professzor távollétében Andrási György előadó tanác.."űs 
olvasoU fel. A kettős honroglalásról szóló e lőadás tanúsága 
szerint a magyarság a Kárpát medencébe több hullámban es 
irányból érkezett. és a 896-0s év már csak ennek a letelepe
dési folyamatnak a befeje7..ését jelentette. 

• 
A következő elöadást Dr . Szabó Arpád főjet.'Yző tartotta 

,.Az 1568. évi tordai országgyűlés határo7.atai a_ valLi~szabad · 
ságról es az erdélyi unitarizmus~ cím:~. Az eloa~á~ lsm~tel. 
ten kihangsúlyozta a tordai orszaggyules fontossaga~. mlllt a 
vallási tolerancia példátlan utIörö s7.erepét a ~1. ~z~dban , 
valamint az erdélyi unitarizmus nen17.eÚom1aló hatasat szá· 
zadokon át. egészen napjainkig. 

Dr. Bodor András. Dr. Molnár I stván és dr. Gaál 
György előadása (ez utóbbit dr. Rezi Elek olv~Sla rel . ~ 
előadó távollétében) képezték a rendezvény sulypontJal, 
mivel ismertették a Kolozsvári Unitárius K0.négi~m, ~ . S.zé.. 
kelykeresr.túri Unitáriu s Fögimn~ium es a '~or~~1 .Umtanus 
Iskola szcrepét a vallás. a tudomany és a l11uvelo~es s:-olgá· 
latában. Az előadásokból kiviláglott, hOh'Y az elmult sz~do
kon át ezek az iskolák nemcsak a tudomány fellet,>'Várál al
kották hanem védóbástyái voltak a magyarság l11egmar~~á· 
$ának 'is, ln csatlakozott mindhárom elöadás ~Z eJ.ryha.Z1 ~ n· 

tlanok visszaadását szorj,rahnazó igcnyhez, hlszeil nYIIV"~n
~lóvá váJl. hogy az anyanyelvi oktatás fennmaradása és bl.ü 
tosilá sa az egyetlen es döntő reltétele megmaradasunknak 

_ __ --:2:..;llN::;c:.,:' ITÁRIUS ÉLET ______________________ _ 



Az utolsó cl6acla!lt Dr. Faragó József larlotla Kriza János 
unil.ídm: pii!ll>ök úttörő hoz ... .áj.irulásáról a magyar ncpkölté
~('I &,yu;léséhcz. 

Az eltiadások befejezéséül dr. M u rvay Sám uel f6gond
nok han!,1Sulyozl:I ki a m.iIIccenlcnárium~ ~vfo~d~l~ fonlOssa
godl ét: az erdélyi. valammI magyarorszagl ullItanu s egyház 
tbrcLlen egységét. 

A rcndemén}' szünetében nyitották meg az Unitárius Kol· 
légium tanacstermében az un.ilárius kiadvá.I~Y?~. ke!,.~~e~~k 
é~ nltíemlék ;e llegii tárgyakból rendezett kl3lblas l. A kmlhlas 
targyi bizonyítekul szolgált az lI~ilárius ~~ház tör!?nelmi 
multj<ihoz és szemet .b.ryönyörkódl~16 ~alvaIlyt nY~JloU a 
nagyszamll részlvev6neJ.:. Következo .sza,:~unk~an r~.szlete
sen beszámolunk az egyház történe hnl !,.ryuJlemcnyérol. 

Délután a belvárosi templomban az ünnepi hanb''Verseny 
zenekari. orgona és ének szamai lenék cmlékezete~sé a~ ün
nepségei. majd a zárórogadás kötcLlen hangulata blztosltotla 
az e1,.ryülllél örömét. Vas;.lmap iinnepi is tentiszteleuel zárult 

, 

a miltccentcnáriumi megemlékezés, ahol OrbókJ1C Szenl-I
ványi Ilona főjegyzö imája után Or . Szabó Arpád főjegy ... .ö 
végezte a !" ... .ószéki szolgálatot. 

A kétnapos rendezvényen a nagyszámü közönség sorai. 
b~n he lyet foglal.tak a. meghivoll ~abryarorS7.ági vendégek is, 
mllld a magyar allam, szclVek. mmd a Magyarországi Unitá. 
rius Ebryház képviseletében . 

Be fejezésül nem lenne teljes ez a besZ<imoló. ha nem is
me rtetnénk annak a nyilalkozatnak a te ljes szövegél. ame
lyet a négy törté nelmi egyház képviselői irtak ahi az alapszcr. 
ződés és az ebryházi ingatlanok visszaadása tárgyában. 

• 

Ugy gondoljuk. ez a nyilatkozat fejezi ki legjobban azt a 
lörténelmi je llegű összefogást és felismerést. amely az egy
házakat vezette a nyilatkozat aláirásakor. őrzök ök a strá. 
zsan. megmaradásunk zálogai. 

Mikó I stván 

Allásfoglalás 
Az. európai integració folyamata . a népek megbékélése, 

a demokrácia alapkövél jelentö másságtisztelet eszméinek 
elte~edésél segiti, azoknak a közös érdekeknek az ura
lomra jutásat ösztönzi. amelyeknek az egyházak is elkőte
lezett hivei. 

A Romániai Magyar Történelmi Egyházak Elöljárói Állan
dó Ertekezlele üdvözli az integració jegyében megszületett 
alapszerzödéseket. Egyhitzaink életbevágóan érdekeltek 
az államközi szerződések tárgyát képező kérdésekben. 
MeggyőzŐdésúnk . hogy az európai jogrend szellemében 

fogant megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
nemzeti közösségek önrendelkezését. az önkormányzatra 
alapozott intézményrendszerhez való jogát. 

Abból a meggyőzödésböl kiindulva, hogy az államközi 
szerződések az 1989 után szükségessé vált történelmi 
igazságtétel kiváló eszközei lehetnének. egyházaink vonat
kozásában két olyan területet emlithetünk, amely demokra
tikus közéletünk elengedhetetlen velejárója: 

al az évszázados hagyományokra visszatekintő . min
den fokon és minden formában megvalósuló felekezeti ok
tatási rendszerhez való jog szavatolása és állami támoga
tása, mely az egyetemes kultúra alapértékeinek létrehozá
sahoz is jelenlős mértékben hozzajárul; 

bl hiveink millióinak évszázados munkájat, tehetségét, 
szorgalmat meglestes ilő egyhazi javak - ingatlanok. isko
lák és más intézmények. könyvtárak, levéltárak. kegytár
gyak - maradéktalan visszaszolgáltatasa. 

Jussunkért és }ogainkért közéleti. jogi és politikai sikon 
is kitartó küzdelmet folytalunk. A 15, államilag elismert fe
lekezet előterjeszléseként mar 1990-ben elkészitettük 
közös egyházi törvénytervezetünket, amely a fenli kérdés
ben jogorvoslást ir elő. A román parlament a törvényterve
zelet többszöri sürgetésre mind a mai napig nem tüzte na-

pirendjére. Jogos követeléseinket Aomániának a szerve
zetbe való felvételekor az Európa Tanacs is a nemzetközi 
egyezmények normarendszerébe illőnek találta. 176/1993. 
véleményezése 8. szakaszában feltételként szabta meg a 
felekezeti oklatáshoz való jogot és az egyházi javak visz
szaadását. 

A román-magyar alapszerzödés véglegesnek szánt 
szövegtervezetéböl megdöbbenéssel vettük tudomásul, 
hogya készülő dokumentum nem tartalmaz intézkedése
ket jogos követeléseink teljesítésére nézve. 

Mi. a romániai magyar történelmi egyháZak elöljárói ha
tározottan kijelentjük: az olyan megállapodás, amely nem 
szavatolja teljes mértékben alapvető jogainkat, hosszú 
távon nem szolgálhatja a megbékélést és a demokrácia 
megszilárdulását, egyszóval nem teljesitheti történelmi kül
detését. 

. 
Felkérjük az alapszerződés szövegezésében résztvevő 

politikai tényezőket . hogy vizsgálják felül álláspontjukat és 
az atapszerződés aláirása előtt intézkedjenek a megfelelő 
kiegészitésekről . 

Eltökélt szándékunk, hogy keresztényegyháZaink tani· 
lásából eredő eszméinkből nem engedünk, jogainkról nem 
mondunk le, és sajátos eszközeinkkel a hazai törvényho
zás - és szükség esetén a nemzetközi fórumok útján ~ kúz
deni fogunk nem csupán magunk, hanem valamennYI egy. 
ház jogos követeléseinek teljesitéséért. 

lU integráció csakis egy minden igaz elvárás! t~liesitő 
európai jogrend keretében valósulhat meg. ~ v~lIas~z~
badság elemi feltétele, hogy az egyhazak korlatozas nelkul 
élhessenek alapvető jogaikkal. 

Kolozsvár. 1996. augusztus 27. 

Or. Jakublnyi György 
római katolikus érsek 

Gyulafehérvar 

Tempfll József 
római katolikus püspök 

Nagyvárad 

Reizer Pál 
római katolikus püspök 

SzaImarnémeti 

Or . Csiha Kalmán 
reformatus pOspök 

Kolozsvár 

Kiss Beta 
evangélikus főjegyző 

Kolozsvar 

Tőkes László 
református püspök 

Nagyvárad 

Dr. Mártha Ivor 
református főgondnok 

Kolozsvár 

Dr. Szabó Árpád 
unitárius főjegyző 

Kolozsvár 

Szilágyi Aladá r 
református fögondnok 

Nagyvárad 
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120 éves a Budapesti Unitárius Egyházközség 
1876-1996 

120 év! De nagy idő , Több emberi ge llerácl6. A 111 1:1 -
gyűr o\apJtású Erdélyi Unit(u-ius Egyházl1 tlk e~ sze· 
rény Ids történelmi töredéke. egyh(lzltözsegUnl{ (-lele 
és I le. 

Az cl6zm éuyok 
fl Magyarorstóg és Erdely egyesUlése Ugyében 

1868-ball hozotl törvény bizlosJLotl::J nz erdélyiek nek 
mind poliUkai. mind vo ll(lsl érvényesUlésel. A lenyle
ges egyesUlést hozta! De mM ezeJölt egy évvel Buda
peslre rendeltek llibb hiva laIt . Igy Ite rUlt a va llá és 
közoktalflsUgyl tanácshoz JB67-bcn Buzogány 0 11 

miniszte ri tiUtár. moJcl Haj6s Jónos mhllszlerl oszl~ ly
W1JÍlcsos. 

Buzogány Áron. mini Innár és kolozsv(lri fels7A:: ntelt 
pap. az unitárius leUtészi teendőket a fővárosblll1 is el
látta, természetesen egyházközség és templom néll{Ul, 
saját lakásában tartotl islenlisztele tekeL Hamu r köréje 
gyílHek hitfelei. akik azonbfl1l egyre inkább igényelték 
n hiva talos hitgyakorIalot. Felltérlék Ferenc< J lrLScf 
kolozsv'tri el ső papot. ki 18(J9. janu. r 13-'\n megtartalta 
Budllpesten az első nyilv{lOos istentiszteletet ti Killvin· 
téri evangélikus és reJ'ormútus templomban, Az unitári
usok javáru vált ez az egyh(lzi esemény, elismerést ){el
telt irán luk. s emelte önérze tU ket. Vágy6dtak az egy
házalapJlásru, fon1ak az elmék. remélt minden sziv. tie 
lépni képtelenek VOillIk. 

Vagy mégis? 

A budapesti unitáriusok fiókegybúzzú 
alakulúso 

:regyünk valamit saj{ll lelkünk nyugalmáért. hllUnl{ 
s vallásunk érdekébenr' Ez voll annak " beszédnek lé
nyege, s hangulata. amelyet Buwgány Áron mond olt 
cl II"jós János hátónál. az egyházalapltás érdekében. 
Ennél több voll az az Igéret. amelyel a budapesU 
angol-tunerikai-magyar unitárius értekezlet adott e 
felemelő terv megval6sitásához, 

A szIvek benső szüksége, az angol-amerikai segIt
ség és Ferencz J6zsef kolozsvári pOspök bes,,édel aJa
pozták meg. hogy Buzogány Ogyelmezlel6 indltványá
nak komoly tárgyalását végre előtérbe helyeztél .. s az 
1875. íúnlus 20-i értekezlet elkészltette a fi6kegyházkö
zség szervezeti szabályait E szabályzat kimondta: 

- a budapesti unitáriusok fi6kegyházközséget alaki
IDnak. mely a kolozsv{ln anyaegyházhoz tartozik. 

- ul~dal .!1 fővárosban, s il közeli vánnegyékben Iilkó, 
az egyházfennt.:'lrtási kmlst'gekhez hozz..'ijáruI6 hlLroko
nok. 

- éLZ egyház S't.ervezeti. m{íködési. gazdálkodási tc
emlőit tételesen meghatározó felad::.tokat stb, 

Ime. a budapesti kis unitárius fi6kegyhá.község léte 
kt'zOetén awn cvangéliuml mustármag. melynek ren
dcllcttse - Islcn védő karj. segélyével· Izmos L'löfává 
kezdett növekedni. Ez volt ti korabeli cgyházi sHjt6 
IJIcgnyiJvánulása. 

4 UNl'fÁWUfl ÉLI>'f 

l"erel1~z Józse[ kolozsvári ulltlárius pUspljk a flók
egyh6zközséJo( szervc:r..eU szabályainuk gondos elök 
szlLése ul(m 1876, olüóbcr 2Z-én az {lgoslal lailvaW,su, k 
W' " I" b ' , I gmmitZltllnu HU tlJil un - ul'vHcsornvHl egybekötött _ 
I~ tenllszteletct IiIl'loU. nagy i lszall1Ú haJIglll6súg jelen
Jelében, amelynek figyelemr mélt6 társatlahnJ viq;sz.. 
hangja volt. ~ 

Ez ti dÍllulll ti Hudapesti Unitárius Egyházköz.~g 
megaltlpJUlslÍnak Id őpol1lj~ . 

• 
Igy Indu lt il kis egyház bizonytalan jövők fcl . 

A budapesti unitárius fi 6kegyb6z 
unyuegyhiízzií alokul{lSO 

Ezek ulilll felgyorsull " n6kegyloázközség élele. s e
~ménydu s vollaz J 879-es és az azt követő cszlemlő is. 
Uj cs opUmlsul lát6körrc va ll , hogy mind gyorsabban 
reimerült fl budapesti fi6kegyház anyaegyházzá emel'
si Igénye. A Kolozsvári Unlll ... ius Egyház Ké,,,,iseló Ta
nácsa 1881. {lpriJi s 29-én Jrt level ben beleegyezetl 
abba. hogy a budapesU n6kegyház anyaegyházz6 
meltessék. Ilalfll'ullan volt az öröm e döntést hallván. 

Ferencz J6zsef Iw iozsV{lri unil{lrius pUspölt 18Hl . jú
lius s.1 döntésével kinevezte budapesti e l ső I Ikésszé 
Dc rLSi J\ároly tordai ~iml1ázlumi tan6rl. aki hivatalát 
szeptemberben eUoglnlta. s október 2-án b is iktatták. 

E napon fényes közönség jdenlNeben tartott egyhá
z; beszéddel foglalta el Derzsi lelkész új állolllllShelyét. 
A felaval6 beszédet a pilspök tartotta. úrvacsorával 
pedig AJbcrl János tord ai unitárius lelkész szolgált 
Az egyházkBzség a beszédet nyomtat{!sban örökJtette 
meg, s nagy vlsszhangJu volt e templomi Ollnepnck, Az 
Islentiszteleteken, s az azt követő tllszcbéden résztve
vők Hagy elismer ssel emlékeztek az cls6 butlapesÚ u
nitárlus lelkész beiktatásflra, 

A budapesti uni tá rius anyaegyház Illegalaku lását 
több egyházi és áll8ml vezetö szervezet kJcmelten Ud
vözöJte, közöltük az erdélyi uniUlriusok is. 

1881. október 2-a tehát az unitáriusok napja volt, 
Ekkor alakult meg H bUtlHpt"SU unitárius anyl.legyhflz. 
Az elköve tkező évek le~főbb egyhflzi eseménye volt fl 

Nagy Ignác utcai unJ tárlus templom épflésc. amelynek 
felszentelésére 1890. okt6ber 26-án kertl It sor. 

Mindezekre a késői ut6dok nagy lIsztelettel és test
vér1 szeretettel eml keinek. köszönettel acJóznak erdé
lyi anyaegyházunk akkori verelői emléke előtt, kiknek 
lárddhatatJan és IelbecsU Jhe1eUen swrgalma és tennIa
karása lehelővé tette ezt . lépést. 

Egyházunk és egyházköz günk nehéz időket éli 
nleg az elmúli több mjnl száz eszlemJ6 ahll l. A két vi
lágháború vlh~lra . majd az utÓbbi Ilegyven év esemé
nyeI litj6 ponlokát hagytak. s ez nagy hclytáJlflst köve
telt kis egyházunk mimlen tagjától. 

Az elköVetkező évszázfltl egyházi mtUJkftjárn pedig II 
gondVIselő egy igaz JstenUnk segftségét és áldását kér
JUk. 

Or. fU9 Zt.. l l ÁJI 



UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL.. . 
Pálffy János (1804-1857) 

A XL'X. száZ4ld kevésbé ismert unitáriusai sorában most 
anal a PoUtIy Jcinossal ismerkedünk meg, aki az erdél)ri poli
tik-ai élet unió előtti időszakcinak eg}rik lelkes es jelentős a
lakja; az unió után pedig a magyar képviselőház alelnöke, 
majd a Béke-párt \'e.zére. Amint a Budapesti Szemle meg· 
jegy-zi (J<ét erdélyi emJékiraC. 1939) az abszolütizmus alatt 
rebellis Oazadó), majd üldözött és fogoly. 

A család eredetéről Pálffy György jóvoltából (Geneológiai 
Füzetek. 1907. 5. o ldal) bő adattal rendelkezünk . In csak 
annyit. hogy dédapja István (1675-1160). nagyapja Dénes 
(Iíl6-1803) alkirálybíró, a nemesi fólkelés idején (1809) az 
etédi járás első kapitánya. apja Elek (+1 ll) . 

p;ilffv Janos t rot január t4-én született T~falViin. 
Iskolai tanulmanvait Székelykercszturon kezdte Koronka 

József. majd Kovács IstvJn tanitóskodása alatt. Az elemi isko
la elvégzése után a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. 
Kedvcnc tárgya a logika és a történelem \'Oll 

Szinnyei József úgy tudja (Magyar irók élele es munkáL 
1905), hogy iskolai tanulmá.nyai elvégeztével (I 25) belépett 
a József nádor huszárezredbc. Katonai szolgálatát Stiriában 
töltötte. Mint hadnagy szerelt le. Kamnaskodása utolsó éve i· 
ben beutazta Olaszországot. Közben Kossuth Pesti Hírlapjá
ba - Erdődi János aInéven - cikkeket írt. Szinnyei szerim 
1835-ben e miatt ke Uert ouha.gynia a katonaságot. Pálffy 
hires könYVe . az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában meg· 
jelenö "..Magyarországi és erdélyi urak" jegyzetének irója, 
Szabó T. Attila azzal cáfolja Szinnyei!. hogy Kossuth említe tt 
újsága csak 1845-ben jelent meg. Igy a katonasagtól más 
okból vált meg. 

Leszerelése utánról 184O-ig - é le tének 5 éves szakaszáról 
- csak annyit tudunk . hogy küsmödi birtok:in gazdálkodott_ 
A fóltételezések szerint szépirodalmi kísérletezéseket is fo ly
tatotl A hagyomány szerint beleszeretett öccse. Dénes szép 
feleségébe, Hegyesi Zsuzsá.ba. Nem akarva a családi élete t 
fólbo!ygatni, a reménytelen szere lemtől meneküle ndö, a köz 
szolgálatába merül. 

Az 184 143 évi erdélyi országgyűlés idején Küküllő várme
gye követe voll Mint ilyen, az e llenzék sorában foglalt he
lyet. Az. országgyüléssel párhuzamosan folyó kolozs megyei 
ellenzék és a kormánypárt küzdelmében szintén az elle nzék 
sorában jeleskedett_ Szabó T. Attila emlite tt jegyzetében -
PaIffy e llenzékieskcdését családi hagyományként emilti. 

1842~ben Pálffy részt veU a Wesselényi-féle börtönépité si 
bizottság munkájában. SZÓt eme lt a kormány képviselőinek 
mebYfei visszaélései ügyében. Szomoni kötelességének tett 
eleget, amikor az országgyülés ideje alatt elhalálozó Bölöni 
Farkas &tndor fele tt búcsúbeszédet mondott. Ez évbe n 
(1842) az új kormányzatot és az ország nádorát üdvözlő kö
vetség tagjaként megfordult Pes len . Ekkor kölött ismeretsé
get Széchenyi Is tvánnal, grÓ[ Batthyány Lajossal, és a kor 
többi jelentős politikusavaI. Az országgyülésen 1842. jünius 
21-én elliangzolt beszédében , többek közölt az Erdélyi Mú
zeum kérdését is tárgyalta. Sürgette az Erdélyi Gazdasági E
gyesület és az Erdélyi Tudományos Akadémia életrehivását. 
AL ekkor megjelenö cikksorozata haladó és népbarát gondol
kodását tükrözte. Síkraszállt az unió mellett, a jobbágyság 
fólszabadltásáért, az úrbériség megszüll le téséérl és a néppel 
v~ló emberséges ~állásmódért. A székelyfóldi úrbériség ke r· 
desében az akkOri Erdélyi legkiválóbb jogászával. Oósa E
lekkel vitatkozotl. 

Az 1842 és 1848 közölli időszakról ism él kevés PáJ(fyra 
vonatkozó adat lal rClldelkeziink. 

Emlékczései a ITól tanüskodnak, hogy 1845-ben Deák -
Vörösmarty és Wesselényi lársaságában Kolozsvárt tartóz· 

kodott. de idejének nagyobb részét UdvMhelyszéken t6ltot. 
te. 'éhany országos érdekü cikk mebrirás<\ mellett a megyei 
éJetben tevékenykedett. 

Az. 1848. marcius 15-ei események hatasarn Pálffy is az or. 
szaggyülés megtartisát köve telte. A május 3Q.ai kolozsvári. 
Ug}"e\-ezcn ~unió orszaggyúlés- \-ezetszónokakent szere
pe.h. Szinnyei ~mlite~t munkájaban an irja, hogy pálfiy tagja 
vo lt annak a b\zottsagnak, amely a törve ny szentesitese vé
gett az Innsbruckban tartózkodó uralkodó elé küldetett. A 
képviselőház mega]akulásakor alelnökké választOltik. Kos
suth államtitká.rsá.ggal. Deák ferenc a hétszemélyes tábla 
tagságával kivánta munkassá.gát elismerni. 

1849 e lején, betegsége miau tisztségeiT'Öllcmondoll Ugy 
érezte, hogy a bontakozó de mokráciát veszélyezteti Kossuth 
parancsuralma. Szembefordult Madarász szélsö ftiggellensé
gi törekvéseivel és a békepárthoz csatlakozott. 

A szabadságharc bukásával PalfIy is kénytelen volt mene
külni. 

Elóbb Kelemen Benjcimin Kolozsvar melle tti szucsági bir· 
tokán. majd Akliban, Kovács lajosnál taláh menedekre. Buj
dosásának ugy vetett véget. hogy ö,nként jelentkezett a ható
ságoknáJ. 1850. februá r 25-cn az .. Uj-épülelbe~ zarták Nyolc 
hónapi vizsgálati fogság utan halálra ítélték - majd kegyel
met kapott. 

Rövid pesti tartózkodása utan előbb tarcali ismerőscihez 
költözött, ahol gazdasági es politikai tanulmányok inisával 
foglalkozott_ Azutan ideiglellesen Sátoraljaujhelyen telepe
deu le. Ili kezdte e l .. NapJón·ja vezetését es é letkepeinek írá· 
sát. Pálffy azonban h az.1.vagyoll és leveleiben hanyatló egész· 
ségi allapotáról panaszkodott. 1857-ben térhelelt haza Tar· 
csaf'alvára, ahol meg ez év aprilis 13·an, 53 é.ves korában e l-
halaJozotL 

Pálffy nemcsak mint politikus, hanem mint irodalmár is 
kora élvonalába tartozik. 

Idörendi sorrendben az alábbi munkáiról van tudomá
sunk: 

184O-ben a Remény zsebkönyvben jele nik meg ~Tengeri 
matkák M dmű elbeszélése. Ugyaneb ben az évben, szintén a 
Reményben lát napvilágot ,.Ke lenfi Dénes" cimú másik mun
kája. Ez évben még a Ne mzeti T<irsalkodóban kerül közlésr~ 
..A szív örvényei" címü eJbeszélése. 1ind a három küsmödi 
tartózkodásának e mlékét őrzi . 

1842 és 1848 közötti években az Erdélyi Híradóba irogal. 
Cikkeivel Ümlössy Lajos ..Erdé ly irányadó lapja-- (1 907) 
cimü munkája révé.n ismerkedhe tünk meg. Ezek közü l jelen
tősebb a R\'isszhang-, amelyben az unió létrejöttének ad han· 
gat: a -Szózat", amelyben az uniót élte tve test"érisül~sre ~ 
!it ja fó l a szászokat és a románokal Sürg~ti ~z .o~gyules 
összehívását és indítványozza leljhatahnu klralyt bIZtos or
szág!.ryűlésre való kiküldé L irásban mcgjelenö O~zággyÜ. 
lé~i beszédei nagy fellünést ke ltenek. Nem csak azert, mert 
bennök a korabeli visszaélések ellen e meli fö l szavát, hanem. 
mert foglalkozik a magyar nyelv ügyével. egy I~n~ó Ga~d~· 
sági Egylet és az Erdélyi Tudományos Akadémia eletreht\'3.
sával cs a vegyes házasságok kérdéséve l. 

1848-ban a Közlönyben és az Erdélyi Híra~lóbilll ~e1ennc~ 
meg írdsai. A Közlönybcll mcgjelen6 munkál, ~épvIse l6háZl 
elnökké választasakor mondott beszédét. ilZ tlmó késlelteté-
sének káros köve tkezményeit. valamint roman és w isz 
problémákat tartalmaznak. 

Az Erdélyi Hiradóban az országgyűlés sur.I,.'6s tClllliV",dóit: 
közelebbrő l a közte herviselés. az tirbCp tartozások. a papI 
tized kérdései nek megoldását siirgeti Ir br. Jósika Sámuel 
kancellár lemondása t:trgyáball, és IlIcgjct,ryzése.ket tesz IIZ 
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országgyűlést összehívó kir.ilyi Ici ralra. melynek e lsősorban 
latin nyelvezetét kifogasolja. E lap május 3().ai S7.ámában be
számol az unióról lartOlt pesti ors7.ággyülésr61 és az Inns
bruckban székeIlJ uralkodónál tel t látogatásról. 

A következö évben ( 849) a Közlöny és az Esti Lapok köz· 
lik Pálffy munkáit. 

A Kőzlönyben a forradalmi időkről. a vés7Aörvényjavaslat
ról. a sajLÓS7..abadságról és az újonco ... .ásr61 értekezik. 

Az Esti Lapokban a békepárt tal cs a magyar álJamfonná
val foglalkozik. 

l 851-ben a Pesti Naplóban három VC7.e tő férfiÚi mutat be: 
Wesselényi M iklóst. br. Kemény Dénest és Bethlen JánosI. 

ISS&ball a ilagyar Sajtó adja közre "Hegyalja" címü mun· 
káját. 

l SS9-bcn Jakab Elek a Nemzetben adja ki Pálffy 1852-53. 
évre vonatkozó Napló-töredékéL 

"Emlékezéseit" az Erdélyi M úzeum Kézirattára őrzi. 

Kéziratban marad a ,.Zsadányi család" és a .. Tihamér" 
cimü regénye. 

Kéziratos életképe a j{endi Ferenc" címü. Kézirati politi· 
kai értekezése az "Eszmetöredékek a ke1eti ügy körül" cimet 
viseli. 

Fő munkája .A magyarországi és erdélyi urak" círnű jel· 
lemzés-gyújlemény, melyet hasonló tárgyú munkak rolé az 
ítéletet fölépítő határozott elvi alap emeli. A munkával kap
csolatban annyit, hogy PáJffyt rendkívüli mértékben foglal· 
koztatja a forradalom elbukásanak miértje. Kérdéseire a fele
letei a 48-a!' minisztérium engedékenységében véli megtalál· 
ni . Abban, hogy hagyja Kossuthot a maga útján járni és nem 
áll ellent politikai józansagot nélkülözö radikalizmusanak. 

~ !'álfry - ahob'Y S7.abó T. AUilánál olvassuk _ negyedlvre. 
. egyeln~e7.eu . de lázlÓl remegő ké7..7.c1 írja viss7.3cmlékc7..ésc· 
It -. ammt már említést nyerl Sárospatakon. ahol a kiJlsó ha
lal?mnál ves7.cdelmescbb és végzetesebb hatalom _ a tudó
baj leselked ik rá. 

.A mun~kát P~lffy a Sárospatakon lakó népkutalÓ. kés6bbi 
esztéla, ErdélYI. Jánosnak adja át, aki kijavít benne néhány 
téves adatot. ~1IfY halála után _ annak végrendelete érte1-
m~ben - gr. M lkó Imrén keresztül a kézirat eljut az Erdélyi 
M uzeum .Egy le~e. amelynek kéziratwápan Kelemen Lajos. 
az e:délYI .néh~, főgondnok találja meg. O hívja fOl a munká· 
ra S7.abó 1 . Atula figyeimét, aki a Révai Könyvkiadó kiadásá. 
ban (1939) megjelenő munka sajtó alá rende7.ését végzi. 

S7.abó. T. Attila az emlékiralOt a yugat cimü folyóirat 
1?33. éVI II. k.·~n meltatja. (..Pálffy János emlékezéseinek 
rolfed~se és kiadásaj . Az emlékiratot drámai erejünek 
m~ndJa és a történelmi szereplők jellemének sokoldalú meg
raj7..olását emeli ki. Ahogy Pálffy ir, az ebryszerre klasszikus 
és modem . Nem pepecsel az apró reszleteken, hanem hatalo 
mas szin foltok ban vázolja fól mondanival6jál 

Kristóf György a Budapesti Szemlében J<él erdélyi 
e~lékiratH című tanulmányában (1939. 254. füzet) Pálffyt 
nyllteszü. helyes politikai f..'>r7..ésú, önzetlen es tevékenyem· 
bem ek mondja, aki ráadásul fedhetetlen je llemű is. Hiszen 
nem tekinti magat csalhatatlannak, sem a kortársai feletti íté
letét fellebezhetetlennek . 

Pálffy János a Révai·féle kiadás előszavában (31. old.) 
megjegyzi. hogy ő ..a multból a jövőnek ir H. A nagy unitárius 
politikus előd fenti bemutatása is ezt a céh kívánja szolgalni. 

Keleme n i\1ik1ós 

Az élő vallásosság 
Beszámoló a xx. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciáról 

1996. augusztus 8-ll-én Homoródalmáson 

A rendezvényt a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylel szervezte. 
Engem idén nyár elején keresett fel személyesen Szabó 
U l szló elnök és Gyerő David főtitkár. előzetes telefone
gyeztetés utan az QPNI Valláslélektani osztályán és kértek 
fel. hogy vegyek részt és tartsak előadast a belső vallási 
élet lélektani problémáiról. Személyesen eddig nem ismer
tek. Mint a Human Agape alapitvány Ökumenikus MOhe
Iyének vezelője , mar tartottam előadást Erdélyben. a klini
kai pszichológia és a val1aslélektan iránt érdeklődö orvo
soknak, pszichológusoknak és teológusoknak. Ezek kőzt 
voltak unitáriusok is, akik ennek hirét elvitték. Az unitárius 
vallásról eddig túl sokat nem tudtam, de érdekelt az egyet· 
len Magyarországon keletkezett vallás és a vezetők vaHas
lél~ktan iránti érdeklődése . valamint az egészséges, ter
~eszetes , egyszeru stilusuk megnyerte tetszésemet és el
vallaitam a felkérést. 

I. 
Néhany szó erről a vallasról. Az unitárius vallás jellegze

tesen erdélyi képződmény. annak előnyeivel és hátranyai
val ~yütt . Közel szazezernyi unitari us él itt. Templomaikat 
Erdelyszerte arról lehet felismerni. hogy homlokzatara ez 
van felirva: "Egy az Isten~ és ezzel megkülönböztető , sar
kalatos tételüket mondják ki. 

E vallás a reformáció korában alakult ki, függetlenul a 
n.y~gati antitrinitárius mozgalomtól. Alapitója Dávid Ferenc 
lellg magyar. félig szász család szUIötte, aki bel· és kOllöldi 
tanulmányai során a reformáció lelkes hivévé vált. Elete 
jellegzetes példája az akkori szellemi forrongás i dőszaká
nak. ~Oloz~v~ron katolikus plébánosságáról lemondva a 
luthe~a~~s .tranyzat püspökév é (szuperintendansavá) lett. 
Teotoglal vtzsgalódásai, küszködései következtében a het
véti reformacióhoz csatlakozik és hamarosan református 
pOspökké választják. 

6 UN1TÁRIUS ELET 
---~ 

Szandéka ugyan az volt, mint a reformáció eredeti célki
tüzése: vissza a Bibliához, Jézus eredeti tan itásilhoz. Sok 
tusakodás utan úgy találja. hogy ezt a célki1üzést sem a 
lutheránus, sem a református irányzat nem valósítja meg 
kellöen. A megromlott klerikális megújujás mian lemond 
püspökségéröl és megalapítja az unitárius vallá.st. Alapul 
nem az őskeresztény egyházat vette, mint a többi reforma· 
tor telte, hanem Jézus eredeti tanitásait (ezért tartozik a 
tegradikalisabb reformációhoz). 

Az egyház törvényes születése többéves előkészftést 
vett igénybe. Világviszonylatban elsöként hirdetik ki a valJá· 
si és lelkiismereti szabadságot - Torda 1586 - , mely Dávid 
Ferenc érdeme. Alaptétele: Mindenki szabadon azt a val
lást gyakorolhatja, amely fejfogasával megegyezik. mert a 
hit lsten ajándéka és hitéért senkit U1dózni vagy bilntalmaz· 
ni nem szabad. Ehhez. a mindennemü erőszakot elutasitó 
vallásos magatartáshoz az uniláriusok mindvégig hűek ma· 
radlak. Az évszázadok során ez azonban kiszolgáttaloltá 
tette őket és Erdély soron következő katolikus és reforma· 
tus fejedelmei megsemmisíteni igyekeztek öket. A cenzura 
és az innovaciós (újitást tiltó) törvények, valamint az erö
szakos atléritések teológiailag bénitják és negyedére csök
kentik tag jétszámukat. Az utóbbi időkben az amerikai és 
angol unitárius egyházak támogatása segíti mind teológiai
lag. mind anyagilag is az erdétyieket. 

Vallasos életük egyszerű. nem igényli a teológiai hinéte
lek. szabályok átláthatatlan. bonyolult teóriái!. A hangsúlyt 
nem annyira a hívés elméleleire. mint inkább a cselekede
tekre helyezik. csupán egyel~m7s .vallási alaptéte.leik van
nak. A kijelentés folyamaiossagat es egyetemesseget vall· 
ják. Isten nem k~s~ sza~lyok~t~ t.örvén'yeket. közöl. haf'!e~ 
magát az emben eletet dlnamlzalJa az lQazsagok meglat8-
sara. Isten minden embernek atyja, aki mindenkinek Odvö-
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zuleset akarja és segit! e~ej~. ~ szenIlélek altat, Lényegét 
leginkább a szeretet feJezI k .. Jezusl embernek. es n~m ls.
tennek tart jak, aki nem tanította a szenthárom~ag~t ~S akiI 
nem imádni, hanem köveIni kell. Az eredendo ~u~ I~mert 
tanat elutasítják. az ember szemelyes szabadsagat es fe
lelősséget hangsúlyozzák. .... 

A lét pozilivuma minél magasabb, an:1al ke~~sbe orga~l
zálhalá (a szerelet organizalhatatla~) .-:- valljak. ,. A.. v~lI~s 
mégis szervezett egyházi keret~k kozolt .. tU? mukodnl .es 
ebben sok gyengeségilk is megJele~1 a ,C?rtenelem soran. 
A protestantizmustól ~tvett sok s~okasuk I~ gyenge: o~dala 
gyülekezeteiknek: ,a tulzott han~suly ~ lelkesz beszeden, é3: 
gyülekezet passzIv voIla .~Z rstenltszteleleke~, a ~enel 
elem csökkenése, a szakralls kultusz elsorvadasa. Tarsa
dalmi kérdések irant fogékonyak. Jellemző szép példája 
munkajuknak, hogy míg Székelykeresztúron az un!tárius 
egyhézaknak csak egy parányi . !~mploma .~a_n ,. Vlszo~t 
templomépítés helyett minden ~reJuket egy kozeplsko~~ .e
pítésére fordították, amelyet minden felekezet egyenlo JO
gokkal használhat. 

Az unitárius vallás nem tagja az 1948-ban alakult Egy
házak Világtanácsának. Nem azért , mert ők utasítanák el a 
mas felekezelekkel való együttműködést. Nemrég Gyulán 
zajlott egy .,ökumenikus találkozó", ahol még azt is v itatták, 
hogy keresztény vallás-e az unitárius. Ezek után számom
ra is - bár teológiai kérdésekben nem vagyok kompetens -
kissé hamisan cseng a ,.tanitas elválaszt, de a szolgálat 
összeköt", ,.több, ami minket öss zekötő, minI ami elválasz
tó"-szerű jelmondatok. Amit tapasztaJtam, az keresztényi 
szeretet , egészséges igyekezet volt, az emberi , anyagi 
gyengeségek mellett. 

II. 
A helyszín Homoródalmás, egy 1500 lakosú kis falu a 

Kishomoród magyarlakta vidéke mentén, szép, az Erdély
ben legmagasabb unitárius templommal. A település nevét 
mar 1333-ban emlílik és jelenlegi néven 1609 óta szerepel 
i rásos emlékeink közt. Hegy és dombvidék határán terül el, 
a vulkanikus Harg ita és az üledékes mészkő szelidebb 
dombvidéke közt. A sovány termöföld mellett gazdag ter
mészetes növénytakaró található. A felszíni domborzat vál
tozatossága közt kiemelkedő a Vargyaspatak szurdokvöl
gye. Az in található több mint 100 barlang között van az 
Orbán Balázs barlang , melyben az emberi jelenlét nyomai 
7-8000 évre visszamenőleg megtalálhatók. E csodálatosan 
szép kirándulóhelyeket csak terepjáró autóval vagy lóval 
ajánlatos megközeliteni. A mi opeJünk számára szörnyű , 
életveszélyes volt. Az utak egyébként a környező falvak 
vidékén is borzalmasak, aszfalt nélküli kőutak . 

III. 
A Konferencia szervezése, szerkezete jellegzetes volt. 

Mintegy 300 fiatal vett rajta részI. Csütörtök délután kezdő
dött, megnyitó ünnepséggel. Istentisztelet , majd egy espe-

resi előadas hangzott el az almási lelkOletről , melyb(51 kic»
rüll , hogya helybéliek példás módon tart jak a kapcsolatot 
az elszármazoltakkal, még hosszú időn át is. A meghfvot
ta~ köszö':1tése~ a rész~evő . eQy!~tek f~lsorolasa, progra
":llsmertete~ ~allott ez~tan . . T.ltkB:~1 le.lenles, ~ajd. orgonajá
rek (Benczedl Huba) es SZIOI eloadas (Tamasi Aron: Vitéz 
lélek - homoródalmási Ifjúsagi Egylet előadása) fejezte be 
a megnyitót. 

Pénteken a reggeli ahitat (Tódor Csaba 111. é. teológus 
h~IIQ~tó) uta.~ ~ajlo~t az ~znapi főelőadás: A vallásosság 
kulso megnyltvanulasa c1mmel. Szombatfalvi József cse
hétfalvi lelkész, aki személyesen közbejött okok miatt nem 
tudott megjelenni. előadását felolvasták. Ezt követően a je
lenlévők vitacsoportokra oszlottak, a vezetőkhöz szabadon 
csatlakozhaltak. E csoportokban történhettek az érdembeli 
megbeszélések, feldolgozások . Ebéd után küldöttközgyű
lés volt , ahol az Egylet szevezési és működési kérdéseit 
beszélhették meg a résztvetők . A napot vacsora után tánc· 
ház és tabortűz zárta. 

Szombaton a reggeli áhitatot Zsigmond Kinga homoród
szentpéteri lelkésznő tartotta , majd az aznapi fő előadást 
én tartottam, a vallásosság belső megéléséről. Igyekeztem 
a kérdést a technikai civilizációnk korszellemének kontex
tusában bemutatni. A megbeszélés vitacsoportokban tőr
tént, amik az élénk érdeklődés miatt annyira elhúzódtak, 
hogy a tervezett közös összegzést és feldolgozást később
re kellett halasztani. Délután még vetélkedők , e!?te pedig 
millecentenáriumi ünnepi műsor volt a program. Udítő volt 
látni ennyi egészséges fiatalt , kik az élet komoly kérdései
hez hitüket vállalva, milyen kreatívan, elmélyülten állnak 
hozzá. 

Vasárnap fejeződött be a konferencia a választással, 
záró istentisztelettel , a konferencia nyilatkozatának felolva· 
sásával, az új elnök zárószavával és oklevelek kiosztásá
vaL 

IV. 

Az előadások helyszfne a templom volt. Ez számomra is 
sajátos kontextust jelentett. A vitacsoportok az iskola tan
termeiben kerültek megrendezésre. A konferencia tartalmi 
része nagyon reális, aktuális probléma volt: az élő vallá
sosság kü lső és belső oldala. Ezt kivánta tudatositani, 
problémáit felvetni, megvitatni. Amit a fiatalok részéről , a 
feltett kérdésekből. a kialakult vitákból tapasztaltam, az a 
lélektani megfigyeléseimmel összhangban lévőnek tünl. A 
belső vallási élmény nem annyira teóriákhoz kötött, mint 
inkabb lelkiállapot , tudatállapot kérdése. A jungi lélektan 
kollektív tudattalan fogalma , az archetípusok kérdése na
gyon é rdekelte a hallgatósagot. Bar a kialakult beszélgeté
sek nagyon érdekesek vallak, a magam részéről most már, 
a helyismeretem bővülése következtében, kissé másként 
tartanám meg etöadásomat. Nagyobb hangsúlyt fektetnék 
az introverzió, a befelé fordulás metodikáira . 

Süle Ferenc dr. 

Wtíságnak 

Ki mondta kinek? 
1. ~Ellenségeskcdést támasztok közted és az assr..ony közt, a te utódod 

és az ő utódja közl: ő a fejedet tapossa, le meg a sarkát mardosod." 

2. "Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok egyik felé t az egyiknek, 
a másiknak a más ik feléH" 

3. Jia megtaláItátok, jelentsétek Nekem, hogy én is hódoljak neki!" 
4 . .. Kövessetek, es én emberel, halás7...ává teszlek benneteket!" 
5 ... Bi7-Ony, bi7-0ny mondom néked, ha valaki nem születik tijonnan, 

nem látja meg al lsten országát " 
6 . ..Akit megcsókolok, ö az. öt fogjátok el!"' 

7. ,Atyám, a te ke7..edbe teszem le az én lelkeme!!" 

Megoldás: 

'}jouu3151 - snz~r 'L 

'}jEU>j~U01E)j e - sypnf '9 

' )jeusnUl~po)j!N - snz~f '!j 

'}jeus!Uptrv '>jEUUOlU!S - Sl"lqf ·t 
')j;::'U>j3S3IM e - S;::'P9.J3H 'E 

'>jeU?Áull l y>j II - UOWEles 'z 
·>jllu9..GJPI e - U3)81 ·t 

Szász Adrienne 

UNITÁRIUS JljP.1!l'J.! 'Il 



Miért nem tagjai az unitáriusok 
az Ökumenének? 

Gynkt"a l\ felve t dik ~ a .ké rdés h íve:illk részé1'61 
is . még gya kl'tlbbtUI tHllt á rlll S t'e~tvél'elllk ré5z61'61. 
Néh~\ é lx1ckesebb fo n1\~i ban : "~ou protcst:.\ nsok-c 
;,lZ 1I 11 it" ;l riusok'J Vajon ke reszté nyek-e, ;~ sz6 meg
szokott ér tel mébe n? A szchdebb fonna \I\doka UZ, 

hogy pl. a MagY:l ~"Orsz~tgi Unit~rius Egyh ~iz mcg~
gyclő s ttH usd tagJo a 1\1agyal' Eg;vh tiZ~l k Ökume m 
kus 'l't11\:,ksJnak és az Öku.llIe ll1kus Szcr-etetszol
gtib t a l ~lpftó ttlgja htl z~il\kb:.lll . 

.Rövid ,,:.t.loszom tl Z szokoH. lellui , hogy ue m uz 
Ökumenikus mozga lom d rju ki unitárius testvé
reinket, h :.m e m ők l'C.kesztik ki lll agt~ ~at, tuni kol' 
ne m tudjá k elfog~ldn i :.lZ E gyk i.zak Vlhigt.umks~l 
1948-:.\s tll1lsztc rdal11i AI ::l pokll\6 1\y~1t, amiben 
ÚI"IHlk, MCg'VtHt"ónuk, (stcnne k valljdk a K riszt,u s t 
fi !;agegyh:,lz.::l k , sem a z 1961-os, Új Delh iben c lfo
gadot t trinit á rius fonnuHt. 

l\lagya l'orsdgon , de fóleg E rdélybe n tör b?:ne lmi 
és poli t.ik~li szem pontok . s ne m hitvall :.~si szem 
pontok szerin t (I'e ndszcl'ln t) II protestantizmus a l
kotó részének tekinte tté k az uni tá riusokat. 1568-
t61 a lelk ii smereti szabadstl.got kimondó Tordai Or
sdggyülóst61 kezdve. A magyal' unitariz1l\us vá lto
zata : k isebb százalékbtUl Lell gyelorsz~\gball (szod
anlzmus), jelent sebb számba.n Hollaudiá ban! 
Anglit\ban és :lZ E gyesül t Államokban (keleti 
pa rt ). 

Amikor 1991-be n P :3Uőrinrre, a Szel'vét -utcai 
templom gyüle kezeti te rmébe hívtak előad~\s t.:'lr
hisá ra , a poúUv és :l negatív e le m e ket így sorol
hun rel: 

1. Mellle llto. örUk figyelniezte tés szá munkra, 
hogy ,l t"l'init .:H'iz1l\us ne legyen több-is tenhit, hi 
szen mi is a monot heisták közé tartozunk, m ás fe
I n, hogy az el ső "ezred garőg szelle m be n rogant 
hit;,, ~\lI ásait helyesen ke.1l in t.e rpret.á lnunk. Régi 
szövegek l'ecihH6su ne m e.legend6', csaklígy, mint a 
Szcntíds kritik:.\tlan , tudomány ta.l3n haszná lata. 

2. Az egyháztörté net. kötelez újraé rtéke lésre, 
11c m-teológia i tényez6K kil\agyít:.\sának veszélyeit"e 
figyelmeztet. közös é1'téke k bag3 te llid lásd ra , .. l 
szereleUen ki rekeszt. s á lland6 kísértésére, a ki 
sebbségi pozíc.ió jc.lc.ntéktelenít sére. 

3. Egynds jobb megértése csak :.l lIlegisme l'és s 
t..'lpaszt31at t1tjtin le hetséges. A mai teológia s 
benne ti felekezcU.udom :i. n,y c.xperimenttilis tudo
lIl ~iny is . 

Ugyana kkor ne m szab3d elhanyagolnunk a klt 
lönbs geket sem, II teol gi:li becsülelesség köte.lez 
e1' re. 1'anH ttsbcli s kegyességbe li (pie tas) különb· 
s gekr61 tudunk. Ez ne m szégyen . E z té ny. 

.1. Az unitarizmu sbtll\ , t\lu ibe.n nincs köle lező' 
hitvall ás, a z anthl'Opoccnt1'lZlllllS jell emző'. A kez· 
deményezés mind ig az embe r oldal 611 vall : az 
embcl' l sten -kereső lé ny, szemben tI Ill i t:'llIíhi · 
sunkku l, hogy Islen embert-kercső Isten , 

Unitárius il'utokb:m 1Ir. evolucionizmus Vtlll :.i. s i 
velulele evidcnsnek tll nik: a folyton fejl d6 embcri 

$ II IT ·\ l1I US J::LET 

lélek t\i meg (lj utaku t ke res is t nhez. A ll lhá rcti 
J ézus magá ra mutatott: É n vugyok a z ÚT! 

2, A kije lentés helyett a z é rtelmtlnk, é rzelm ' ink 
és e rkölcsi é l'zéktlnk ti k3pcsolópont e mbe r s ls ten 
közöt t. Mi a zi ta rtj uk . hogy rászorulunk lsten ön. 
kinyi b lkoztah1s:ira , k Ulönbe n csak sej téseink le· 
hetne k l s te ll1'öl. 

3. A Biblia-kritika n6lunk is mebrengedeti, de az 
is, hogy a l ~ivcssük magunkat 3. Biblia kritikájá
HtI k .. , 

'.I. fU. Ész tr6nra kOl'Ulhe t ubszolt1t te kintélyként 
és a raciouulizl1l11S foglalja e l a teolót."u helyét. 

5. Az igazstigot és szerete te t nem elvnek , hanem 
szem ély ne k tnrlijuk , aki nem csupán a legnagyobb 
pr6féta ~ a legnngyszedibb ember , ::lhogyan ezt pró· 
fét ~H rcj16dése I'llU l"a tja , h a ne m több: Jn szerint a 

ZI is .,azért iratott meg, hogy higgyunk Be nne s 
ebbe n a hitbe n é letLÍnk legyen". (Jn 20.3 1) 

6 . A Szent Léle k nem csak lsten öntud3tuukban 
munk:.Hkod e reje. hanem Aki Krisztus hoz vezet.. . 

7. Az lmit'ti rius tall fhi s szerin t egyad nt megvan 
be nni.lnk a jó és a I'OSSZ hnj lamt\ ~s :l bün csak mo
d, li s ké rdés, szcrinltl1\k a bŰJI el ső teológiai ké r
dés: ls ten fé le lme és szeretete né lkül sZliletüuk. 

8. J\.z üd vöztllésh ez Is te n és ember akarata e· 
gyütt. sztlkséges. szerinWnk csak ls te n kegyelme 
,\Ital lehetséges. 

9. Az egyh~ z cS ilk e mbe ri h~l'sa s:.'ig. 'Meste re 
J zu s. ndlunk J ézus K.risztus csod:ilatos teste. ha 
nem is Chri s Lus pt'olongatus. 

10. A szents6gekr61 11lá s t. tanítanak. pl. a z \hvo· 
csom J ézus hahtl :h"a e ml kezte t , n á lunk t1 prae
sentit\ l'eali s t vesszlIk kom olyall . 

~hi.s a kegyességi gyakorlat is. Ének és imádsá· 
gos an.yagball pl. :l magyar lluihhiusok reforndtus 
habls alatt tHln:.tk, E UTÓptiball :JZ európai fel vi l ~i.go
sod,ls habl50 alatt. A p\'édik~ci 6juk el6ad,ls jellegii 
(Ill ' g a rádiós ig hirde tés is!). l<egyességi gyakor .. 
btukat vaJ Utiban csak könyvekből is me rem, 

Megkock,iztatok egy kijelentést : sok unihtri,us e
vu ngélikus ubb. mint gondolja és sok eV~lIlgéhkus
értelmiségi unitthiusabb, min t hiszi m ag.h ó l.. . 

Fcladalaink: egynds jobb megismerésc, s ze l'e
te tben e.lho1"dozl~sn, vittlkul tüdnkball is . Né lwer. 
u megismerés megle pe t seket is jelen the t: az un ~
tá riusok sem szakadh l k e l so h::l a ke l"esztény gyö
kért61 és a kereszté ny szel"etet cselekedeleit, élni 
aku t:j:ik. Az uni t:i riusok is Is te n gyermekei. ugy;ln ~ 
annak a z AtYt\nalt a szerete tében élnek és ez huhi
I"OZZt\ meg 16Wket. 

}""I":Hh a óppe n magy3\' febd:'lt közös sO l'sunk e
l'e dmé n,ycké nt, hogy e l6bbre lé rutink a z cioCym:is hoz 
vtlló közelcdésbc II.H:Hh:'1 VtHl mil tanulnun k Jl\é~ 
egym :.i s t,ól? 

Dl'. Ha(cn sc hc ." l<;h'O ly 
rA $ur:.Ó cmgcdélyt t·c1 rd l'év(I CI 1..elklp(ls~/or c. 

loiJ"Ó'1'I:1/MI.1 



... éti protes/dJ1.s vagyok. Milli 
úyt1l.. sUlbad~/uü. és jÓÜtdlUattí 
numkJI mm voUd, IrOn..t .• 

(Jókai Mór) 

Korunk unitarizmusának újvilági fellegvára: Boston (3. rész) 
JeffelSOOl az elnöki székben James Madison követte 1809-H-ig_ B

nOkSége idején a napóleoni hábonik alatt teszültté vált az angol·~meri : 
kai viszony, amely 1812-1 4·évi háborUllo.z vezetett: A;- 1814. évi gen~ 
béke az amerikai függetlenség ujabb megerősödése! Jelentette. Az. uru· 
tárius szellemű elnökök alatt a gazdasági fejódés rendkiv91 gyOl"S ütem
ben haladt e1őre_ A 19_ század ötvenes éveiben már az UjviLigban voll 
a leghosszabb vasUthaJózal s az iP<l:r az ~aki áIlam~n már_ több 
százezer béfmunkásl foglalkoztatott. Eszak es Dél ellentele gyors utem
ben haladt a nyIlt konfliktus felé. 8öbb a rabszolgafelkelés robbant ki, 
majd az uj állam, Kansas birtoklásáért robbant ki a harc. Az. elnöki posz
lot J. Ouicy Adams töUötte be 1825·1829-ig. 

Az. 1860-as évi választáson a republikánus párt elsöprő sikert aratott, 
nemcsak a kongresszusban jutott többséghez. hanem elhOdllotta ?z el· 
nöki tisztet is. Az. uj elnök Abraham lincoln lett 1860·1865-ig. Eszak 
fejlett iparral rendelkezett, lakosainak száma ekkorra meghaladta a 22 
m~liól Délen mindössze 9 millió ember étt, több mint egyharmada rab
szolgasorban. A gazdasági fe~ettsége messze elmaradt az északi or
szágrész mögött. 1863. januári deklarációjaban lincoln eltörli arabszol , 
gaság intézményél. Az. észak-dél elleni háborúban számos 48·as emig
ráns harcolt önkénteskéntlincoln mellett. Gettsburgi gyászbeszéde az 
emberi pgok és a kormányzati fe/adatok szép megfogalmazásán kívül 
mar az eljövendő kiegyezés Ie/tételeit is tartalmazta_ Haladó szellemisé
géért a washingtoni Ford Szinházban egyorvgyilkos merénylő tarkón 
lötte lincoln elnököl. 

Az unitárius sze/ lemiségű elnököl< sorában Jefferson Bibliájával is 
kiemelkedik. 1903 óta az eskülétel napján Jefferson .,A názáreti Jézus 
élete és erkölcs" címü munkájával ajándékozzák meg a szenátorokat. 
Ez a mü a négy evangélium lerövidítését tartalmazza. Ha John Adams 
nem ösztönözte volna leveleiben Jeffersont bibliája megírására, akkor 
nem születetett volna meg ez a mű. 

Jefferson Biblia iránti érdeklődése kizárólag Jézus életére és tanítá· 
saira korlátozódott. 1800 szeptemberében Jefferson nekilát a nagy 
munkának . Meg igérte Rush univerzalista tudósnak is, hogy megírja a 
vallásról vallott nézeteit. .,A kereszténység korrupciójával valóban szem
ben állok, nem így azonban Jézus eredeti tanításaival. A vallásunk az 
életünkben és nem a szavainkban tükrözödik. Hasonlóan sok más, öt 

követő unitariushoz. Jeffersont nem annyira a történelmi vonatkozas, 
~int Jézus lényege éfd~kelte. John Adams 1813·ban a kóvelkezi5ket 
~~ Je.ff~nak: .esooalom ama törekvéseit, ahogyan Jézus fiIozófiá. 
,at és Istenhitét eMlasztja és e!külOniti minden egyébtöl'. 

A 19. század !egnagyobb ~m~nKai unitarius gandoIkodöja Emersorl. 
Az ő gondolkod~sa az a~~kal Pl"?testans teológiában gyökeredzik. 
Transzcendentális filozófiaI I1B.nyzatát szoros szálak túlik az uj.ang5ai 
U16pisztikus szocializmus képviselöihez is.Emerson főként etikai. filozó
fiai oldalról közeliti meg az alapvetö társadalmi kérdéseke~ mindenek 
előtt, a személyis~ szerepét taglatva. Tanftványa Henry David Thoreau 
( ~81 7. ~862) már tt;tllép mesterén, s azt tanácsolja, hogy az egyén vonja 
ki magal ebbOl a társadalomból. teremtse meg teljes függeUenségé~ és 
térjen vissza a természethez. T evékenyen részt vett a négerek felsza
badításáért vivott küzdelemben, és megfogalmazta az állampolgári en. 
gedetlenség alapelvei!. Az új-angliai költészet legismertebb és máig 
népszerű unitárius egyénisége Henry Wadswort longfellow (1807-
1882), a jómódú új-angliai értelmiség képviselöje. legismertebb elbe
szélö költeménye az indián témájú: A Hiawatha éneke. Emersoo és 
Parker elindították a transzcendentalista mozgalmat. A hagyományos 
biblikus vallástehetsegek felé fordul~ amely az emberi élet élmé
nyei áttal indiltatva. a Jézus szellemétö1 vezéreltetve Istennel tudatos 
közösségre képes lépni. A kisebbség viszont. a vallásos humanizmus 
szellemi mozgalmál indította el. ök állandó szellemi életet éltek. s csak 
igy lehet megértetni, hogy az amerikai unitarizmus annyi kiváló szellemi 
nagysaggal dicsekedhet. Az úgynevezett Hall of Fame nevű nemzeti 
Pantheonban Amerika legkíválóbb emberinek szobrai állnak, s ezek 
kétharmada unitárius nagysagokat ábrázol. Az. 198O-as adatok tükré· 
ben az amerikai kongresszus két háza a szenátus és a képviselőház , 
tagjainak vallásösszetétele hiven tükrözi amerika vallási térképét: 

- katolikus 141 fő . metodista 75 fő, presbiteriánus 56 fő, baptista 49 
fő. lutheránus 23 fő, egyéb protestáns 22 tő, zsidó 36 fő, mormon 12 tő, 
felekezeten kívüli 3 fö. 

A 22 egyéb protestáns között 9 unitárius van, (2 a szenátusban. 7 
pedig a képviselőházban) . 

50 kormányzó közül 2 unitárius, (Colorado, Michigan). 
Felhős Szabolcs 

1956 - Jelenések 
"Akinek füle van hallja megr 
Es akkor ... 
.Nagy jeltGntl~ az égen: 
~gy asszony, kinek öHözete a nap volt. 
taba alatt a hold. 
I~jén tizenkét csillagból korona· 
Aldott állapotban 
szülési fájdalmak gyötörték. 
Vele szemben, 
nagy. tűzvörös sárkány, 
rémisztő látvány, 
héllején. hét királyi korona, 
tarká,valföldresodorta 
a csillagok egyharmadat 
és arra vart. 
hogy m'9'9Y' 
a születendő gyermeket. 
Ó. iai a löldnek 
és a tengereknekI 
Sátán szállt reá 

nagy haraggal 
és tudta, 
hogy kevés ideje van 
Fejein, Istenkáromló nevek 
lebegtek 
a végtelenségbe. 
A sokaság csodálattal nézte, 
imádta ördögi hatalmát. 
A megtévesztett emberek 
oltárszobrokat emellek 
a vadállatnak. 
Kicsinyek, nagyok, 
szegények. gazdagok, 
szabadak, szolgák 
karjaikon, s homlokukon hordták 
a gyilkos szörnyeteg jeiéI. 
Rettegett nevét magasztallák. 
.Boldogak a holtak kik az Urban hattak meg !" 
Poruk, szertehinlve ég felé száll, 
harsányhangu angyalok 

fehér felhőibe. 
Szellemük ott lebeg 
az örökkévalóság fonalán, 
hol pogány kezek 
tehetetlenek. 
"Akinek füle van halja meg l" 

Ö, jertek galamblelkűek, 
szivek kertjében temetkezni. 
a gyötrelmek földjén elrejtett 
fehér csontjaifokat, 
már, emlékviragok halmaza takarja. 

A rettegett vadáJJat 
halálra sebzett fejjel fetreng 
önmaga ásta csapdájában, 
vaktában ráborul! az ég, 
kezes bárány módjára nyaldossa 
a földlak6k kezefejél. 

M.ikolni Bel,tics Mihály 
Vásárosnam óny 
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL 

Füzesgyarmat 
A mindig sok elfoglal tsngot igénylő nyÁl' scm SZUTlC· 

te lt.ette!lz é lelmenel.é l ft kis gyil lckczeWnknek. l\'linden 
\'/lsÁ rnapi és jelesebb Rlka lommal megsz.6laltak f.I hAmn
gok. 11lvogatvA RZ é rdeklódó'kot . 

A nyÁrl'fl te rvezet! ten~ plomja\Tí~s, emlék kő t'l. lIítAs és 
szentelés az idé.ll anyagI okok mmlt e lmsl'sdL Hem 1-
j uk. a következő esztendóbcn s ike rul . 

A lelkész házaspÁr négy hetet töltött egy jutalomudu· 
lésen a svÁjci Loca rn6b!\n. a honnan é lmények ke l te lve 
té rlek haZA munkájuka t foiyUl ini. 

1<.anadai testYé rgyü lekel.etunk . Olinda visszaküldte 
az ott is aláírt. test\'c regyhiizközségi kapcsolatról felve tt 
jegyz6könyvet . Boldog.a n. el1l~egetik IlZ itt. töltött. ideji~
ket és reményüke t. fejeZik kl. hogy hAtha VAlamit segl
lCnl tudnak közösségiink gondjainak a megoldáSÁban. 
hozzájárulvA anyngi terhe ink hOI-dozásában a jöv6bcnl 

Augusztus 19-én ~ Békés megy~i I~özgyúlés. meghívá
sára képviseltük nejenune l az uOltánus egyhazat II Bé· 
késcsabán rendeze tt. millecentenár iumi ünnepségen, 
ahol a megyéb61 és a megyével kapcsolatot tart.Ó határon 
kIVüli magya rság kép\, j se IŐl. múvészei is részt vet.tek. 

Augusztu s 25·én . Il J Ólev6k Nnpja keretén belül em.~é. 
keztunk meg 1100 éves múltunhól versek, éne!'ek . tor
ténelmi gondolatok . események fe lidézésé\'e l. .Ezzel ~6-
vite tiiik a millecent.ená r iumi ilnnepségek t.árhazRt: SZIV· 
b6I jövö hozzájárulással. 

Ez '" na p egyben Alapítvti nyunk névad6jának is neve
napja. most \·olt. a díjak kiosztása is. A m~gen~lékez~s 
kett6ssége csödálatvsan ötvöződött. mert. mmdket cmle· 
kezés a jövend é pílésével á lmodásával kell. hogy foly
tatódjon, legyen bá r sokszor nagyon fájdalmas a múlt, 
kérjen bármilyen nag)' á ldozatot. l5lÜnk. Zs, Nagy La
j osra emlékezve születlek meg R díjazotta kban vagy 
emlékez6kben azok a gondolatok, amelyek ösztönöznek 

egy emberibb , boldogabb. istenesebb jóvcndöért val6 fá
radozásra . Ebben RZ eszt.end6ben a kuratórium II kovet
kezöket részesítcl.1.C emlék díjban: Sznbó Andrea 5500 
l"t. Szén nsi And.r ns 3500 Ft.. Szén ási BernIldett 3500 
'''t. CSll k Edka 3000 Fl. Balázsi Noémi Kinga 3500 
'''t, Balázsi Zita Róka 3000 Ft. Nem es Erzsike 3500 
Pt és Szónási l\lagdol.n a 4500 Ft. Há lás koszönet az 
alapító család na k, II tá rsalapító egyházi közosségnek és 
mindenkinek, aki egyetlen fi llé rrel is támogatta az Ala
pítvány célkiLüzéseiL I-l isszuk. hogy minden forinL meg
lenni majd a maga gyumolcsét, sikc rcs pályákat segít , 
hogy ezállal is élő maradjon a korán elkoltözolt . derékba 
tör t. élet drnga cml~ k\ · . I<é rjuk a díjazot.takat és az emlé
kezöket , hogy lehewsegeikhcz mérten pártolják ezt. a 
nemes szándékú alapítványL Az ünnepi megemlékezés 
után a díjazot.tak más é rdeklöd6kkel egyutt virágokat 
helyeztek e l a temetőben Lala sírjára . 

Augusztus 3 1-én Vésztö-Mágoron tartotta a megye
gyúlés a nullecentenáriumi kihelyezett. ulését , ahova hi
vaudosak volt.unk mi is egyházunk képviseletében . A 
gyúlés után az emlékpa rkban fe lavattuk l\lillály Gábor 
szobrászmíiyész gyönyörü Szent László lovasszobrát. A 
katoli ku s, református és evangélikus egyházak képvise
l ŐI mellett. nekem adA to\.t. meg. hogy az erdélyi vallás 
ké p\fisel6jeként elmondjam gondolataima t és megáld
jam fl szobrot. 

iVlegkezdödött az iskolai év. és ez.zel együtt a gyerme
kek \falhis-erkölcsi neyelése is. Vá rjuk az érdeklód6ket . 
jelentkezöket a lelkés2.i hiv~talban vagy_ a templomnál. a 
hét nu nden na pján. A Dávld Ferenc liokegylet kereten 
belill múködö nyelvoktatási kabinet is várja az érdeklő
d5keL 

(RészleteJ.' a fil2esgyarmoli Unitárius KereszJétl}'ség 
cím;' kiadllá/lyból.) 

Pestszentlörinc 

Auguszt.u s 18-án du. a Pestszent.lőrinci Unitárius 
Egyházközség millecentená r iumi emlékullIle pséget re n
dezetL A Himnusz utAn imát mondott. R ázm any Csaba 
16rinci lelkész. m ajd Kászoni József budapesti lelkész 
t.artott elmélkedést . ~lindkettőjük témája bibliai idéze· 
teken ",lapult és mag)'urságunk jövőjébe vetett mélysé· 
ges hit voll 

Az emlékmúsor a j.,·legfogyva bár, de törve nem ... " 
című előadó est. \'olt, melyet Kis Törek ndikó és 
Varga Vilmos állítottak össze e rre az esztendőre . Mú
sorukk al ta\'assza l először Németországban szerepeltek 
nagy sikerrel. RhoVR azóta is rendszeresen "isszah ívják 
ókeL Az elöad6est egy jól komponált egész ' ·olt.. a szó 
legszorosabb é rtel mében. Ezeregyszáz é"unket.. történel
munkel, kesen 1ei nket, gy zelmeinket foglalta össze köl
tők , irók, irodR.lmárok művei n keresztül. r..l élt.6a n szol
gálta az unnep hangulatill. 
Kószőnetet mondunk Kis Törek Ild ikónak és Varga 

Vilmos nak - akik ugya n már nem e16ször -, de ismét 
nagy művészi élményt szereztek nekünk . 

A'l. unnepi estét. szerete{\·endégség zá rt.a . ahol nz egy· 
hazkó'l. g asszonyai bi zonyithnlták be ugyességukkel 
ragaszkodásukat egyhÁ2.kózségukhöz. 

B_ F _ 
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1996. jülius 19-en lsten és a gyulekezet e l6t~ l~legje
lent és egynH1sn~k örök hüsé~t f~dott egy I~U. ~~:' 

- sze,--,nt. Bedő Attila braSSÓI szan UllZRSU u\llUinu~. 
ne" . h - d , - h - és Amari Sachiko tokiói buddhista RJR on./u; e~' ~Zl 

-, o',ásra Japá nból eljött a menyasszony családja IS. szel ~" __ I. ' á - 11< 
és nagy érdeklődést. tanusitot~ !ll. urot nus \ ' R "s 
irá nt. 

Az ifjü p.lr életére lsten gnzdag á ldás.'.t kerjuk 



Az Egyházi Képviselő Tanács 
ülése 

Az Egyházi Képviselő T;mács 1996. szeptember 21-én 
tartottR meg negyedévenként esedékes ülését. 

Az ülés megnyitása u tán a jelenlev6k tisztelettel a· 
dózt.ak dr. Erdő János püspök emlékének és az egyház 
érdekében egész életútja során kifejtett áldozaLOs tevé
kenységének. 

A püspök beszámolóját követően a főgondnok adott je
lentést. az elmúlt idöszak során végzett munkáról és az 
elnöki leg intézett ugyekro1, melyeket a Képviselő Ta
nács az adot.t napirendek tárgyalása során, illetve az 
tilés végén összességében jóváhagyólag tudomásul "ett.. 

Külön kiemelte a beszámoló az Unitádus Egyház 
részvételét a Magyarok Világszövetségének Budapesten 
és Ópusztaszeren július 13-18 között. rendezet t világ
kongresszusán, dr. Erdő János püspök július 31-i kolozs
vári temetésén, \'alamint az Unitárius Egyház Kolozsvá· 
ron auguszt.us 31-szeptember l-én megtartoU millecen
tenáriunti tinnepségén. 

A kolozsvári millecentenáriumi tinnepségró1, illetve 
az október 12-13-i budapest.i millecentenáriumi rendez
vényró1 külön beszámoló is elhangzott. 

Ezt követően megtárgyaJásra került az október 12-j 
teológiai konferencia témája, valamint a Teológiai Inté· 
zet tervei és jövője. JelenlevOk elismeréssel vették tudo
másul a széleskörű tevékenységet tervbe vett előterjesz
tést, annak megjegyzésével, hogy mindezek akár csak 
részbeni megvalósulása is igazolhatja a tervck reahtá
sáto 

A Kolozsváron beiskolázásra kerülő teológusok ké rdé
se is napirendre került, annak tudomásulvételével, hogy 
az 1997198 tanévre részunkre 2 fő hallgató beiratkozásá· 
ra tartunk igényt. 

Nem zárult le a vita a levéltár, könyvtár , a Teológiai 
Intézet. és a budapesti kántor elhelyezésével kapcsolat.
ban. 

Olyan döntés születeti., hogy az összes érdekelt bevo
násával a közeljő\·óben a Budapesti Egyházközség pres
bitériumának ülése keretében kell a kiilönooző igények 
kielégitésének fontossági sorrendjét meghatározni. illet
\'e dönteni a jelenleg rendelkezésre álló helyiségek j. 
génybevételéről_ 

A Jogtanácsos beszámolóját az ingatlanok helyzetéről 
a Tanács tudomásul vette, de egyben sürgette a Gyöngy
virág utcai ingatlan mielőbbi áruba bocsátását, mivel az 
eladási ár nyújtotta fedezetet köllség\'etési hiányunk 
felszámolására fordíthatnánk. A Tanács örömmel veLte 
egyben tudomásul, hogy Kászoni József budapesti lelké· 
szunk la.kásproblémája megnyugtatóan megoldódott.. 

Befejezésül a jeleruevök megvitatták azt az előterjesz
úst, amely kifogásolta az UNIK rendezetlen helyzetét 
az egyház keretein beltil, illetve az anyagi támogatás· 
nak az elváráson túlmenöcn mindennemű felugyelet 
visszautasítását. A Tanács megismételte korábbi hatá· 
routá4 hogy az UNIK szervezeti szabályzatát, hasonló
an más. egyház kereten belül müköd6 szervezetekhez. 
haladéktalanul \ti kell dolgoz.ni és jó\-áhagyásra el6ler
je zt.eni 

Jelen TO\-;d osszefoglalás kivánta ismertetni híveink· 
kel awkat. a kerdéseket é mtéz.kedéseket, amelyeket az 
Egyháti Képvise16 Tanács ezen legutóbbi ulésén meg· 
u.r"Ylllt 

Mikó Is t ván 

Olvasóink írják 

Az idén nyáron romániai hangverscnyköníton vClt 
reszt Faragó L.'l. ura daI6.nekes . KíSÓrlijével, Kapi-lIor. 
váth Ferenc 7..ongor:mlűvésszel fellépeu Kolozsvárott, 
Bukarcstben, Csikszc.rcdán Baroton B-ssóba F S '. .u < n, 'o· 
~~!7lso~, kZCAbc.nben , Mcggyesen és Marosvásárhc.IYCIl , 

usor na magyar dal e7.er éve. cim et adta, a válo-
gatásban ~7~rcpclt a ma,gyar grcgoriántól Kodály Zol. 
~n ~s ~ell~ltz Bé~:, ~alalll át Szokolay Sándor: Glória 
ClnlU muvélg a mufaj valamennyi képvi selője . 

Frenetikus sikert aratott, amelyet Halász Anna publicista 
~?Y. er:Ié1yi" lapbal~ n~élta lott is. Ime cgy részlet a megjelent 
uJsagclkkböl. .Amlll·aragó l.aura csinál, az több, mint ének
lé.o;· több. mint kulturáli!' archeológia, több, mint nevelő.tani. 
lÓ s7.cllcmi áttörés. A mam-ar vers felöl lép kitárt karral és 
lélekkel a muzsika felé. s egy nagyon mai, dc ugyanakkor 
örök, sajálo~ éleLér7.és üzcnet~l hozza megszcnvedeu.megélL 
é I1~~me7.é~lVel . S ahogy a nepdallá ihlctödöu gregorián ze. 
netol annyi merész. 1á7.adó költő dalain át ismét az Ave Mari. 
ával és Glóriával 7...árja le az ívet, mintha a nagy költők min. 
den profan önkínzását és pogány örömét könyörgéssé emel
ve, népe istenes-istentelen foháS7..ával folyamodna az égi ma
gasságokhoz." 

De Jlem CSUpá'l a ve"dégláló hallgatóságot babonÓlta meg 
Faragó Laura koncertje, hanem a művésznőt is elvarázsolta a 
házigazdák fogadtatása. E 'Iéhány sort küldte szerkesztőségünk· 
be. hogy I:lymódon kösziinje meg a szeret5 ve'ldégldtást: "Foga· 
rasa'l az Unitdd/ts EcJ'ltdz ve'ldége voltam , csodálatos jogé
k01lysdgú, művészetre éhew, lelkes kijz,önséggeJ taláfkotiam. 
Igaz emberi értékekkel i.smerkedtem meg, örök barátságok ~ 
tódtek. Az ulIitán·us lelkész, Márkas Enin és csalddja vendég
látását élveztem, • 

B. F. 

• • • 
Levele t kaptunk Oboml Gyula, hajdúszoboszlói a

tyánkfiától, aki hírt adott egy zuglói iskolárol, amely 
Heltai Gáspár nevé t vette fel. 

Az OborziI család hires jótékonykodásáról, nemrégi
ben egy felbecsülhetetlen értékű harangcgyiiUc.shez 
juttatta Hajdúszobos zló \>árosáL Már készülnek a ler
vek a tíz darabos haranggyűjtemény méltó elhelyezé· 
s é re, Ezúttal egy emléktábla adományozását _tervezi 
Obonil Gyula. 

..zuglóban, Budapest XlV, keriiletében. ~hogy a gyerekek 
az iskolába mentek, megkcrdeztem, hová Jártok? s azt vála
s7..olták, hogy a Hellai Gáspárba. 

Már több min t egy éve a Padlizsán utca 11-13. szám alatti 
iskola viseli a reneszánsz gondolkodó n~é~. Tud!ák .már a 
gyerekek, hogy ki volt Heltai Gáspá~, a blbl~afor<htó. Irodal
már, nyelvés7 .. nyomdász és könyvkiadó. Mm,den é,:ben ~ 
lclkedól S7..erveznek, hogy fe1mérjék; az iskolások ~dyen IS
mereteket tudnak intézményük névadójáró.l Sok mmdenról 
van ludomásuk, dc arról nincs. hogy HeltaI Gáspár valJásre
fonnátor es unitárius volL 

Az iskola iga7..g<ltója, S7.entel József és a tanári kar Heltai 
Gáspár szellemiségének megfelelően fogalmazták meg okta· 
lási programjukaL 

Ránk, unitáriusokra szép feladat. hárul, ho~ kapcsolatok 
fe1vételével az egyisteni eszmCVIlágot meglsme.rtetnénk. 
nemcsak a pedagógusokkal, hanem a gyerekekkelIs. 

Az évenként l..iadásra keru k; .jskolai~:-tpirodalm! köny· 
vecskében Hcltai Gáspár irodalmi munkal IS szerepe1jenek. 

Méltó dolog lenne at iskola falát Heltai Gáspár cmlcktát>
I.aval megjelölni. 

Oborzil Gyula" 
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Keresztelők 

Pestszentlőrin c 

1966. július g-én Rá~má~y 
Judit Németországban élo afla. 
elsőszülött fia a keresztségben a 
Patrick Christan József nevet 
kapta; 

július 
Maxim 
nevet; 

28-án Nagy József és 
Éva gyermeke Tamás 

augusztus 25-én László Oán!el 
és Brudi Irén gyermeke Dámel 
nevet. 

A gyermekekre és a szülök re 
lsten aldasat kérjük. 

Füzesgyarmal 

Augusztus 18-án Simonffy 
Gábor és Simon Erzsébet FO
zesgyarmaton esküdött Linz,ben 
élő hazaspitr Alexander nev.~e 
hallgató gyermekét kereszteltuk 
meg. A jó lsten áldja meg a csala
dot, hogy ragaszkodasuk a közös
séghez megmaradhasson . 

Szeptember lS-én id" Ková~s 
Lajos presbiter kilencedik ~noka.~ 
jat, Ifj . Kovács Lajos és neje elso 
gyermekét megkereszteltük Gréta 
Tünde névre. Segitse a Minden
ható a családot, hogy igaz szere
tetben , egészségben nevelhessék 
gyermeküket. 

B. L. 

Közlemény 

A Dávid Ferenc Egylet legkö
zelebbi est jét november 17 -én 
vasárnap du. 17 órakor tartja a 
Hőgyes Endre utcában, Dávid 
Ferenc emlékének szentelve. A 
I}\egemlékezést dr. Szabó 
Arpád kolozsvári főjegyző, az á
hitatot Bencze Márton püspök 
tartja. 

Unitárius 
111űsorok 

November 22. péntek 13.30 
Kossuth rádió 

..Egy az lsten" 
unitárius félóra . 
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KOCSOl-d 

Id. Jakab Lászlóné sz. 
Szabó Erzsébet 76 éves korá
ban elhunyt. A kocsordi egyház
község gondnoká nak édesanyja 
volt. Nyugalma legyen csendes, 
őrizze meg lsten a lelkét az iga
zak között, a hátramaradottak
nak adjon vígasztalást. 

Nyitrai Levente 

Füzesgyarmat 

Simon György 

Oláh Jánosné 

• 
Szeptember 20-án utolsó útjá

ra kísértük és eltemettük dr. 
Gállfy Kálmán ügyvédet, egy
házközségi.ink buzgó tagját. 
Élete utolsó évti zedeiben le lkiek
ben vallásos meggyőződésében , . 
visszatért az erdélyi unitá r1l1 s 
gyökerekhez. Édesapja a Füzes
gyarmati Unitárius Egyházk~z~ 
ség a lapító , templomépítő léVita 
tanítója volt, aki aztán áttért a 
református egyházba és gyerme
kei is ebben a hi tben nőttek fe l. 
Visszatért most elhunyt egyház~ 
tagunkat hat évvel ezelőtt köz
gyűlésünk presbiterré választot~ 
ta. Minden egyházi ügyben, olya
nokban is, ami jogi tudást igé
nyelt, nagy szeretettel sietett kis 
közösségünk megsegítésére. Ha
talmas részvét mellett adtuk 
meg a végtisztességet, mert szá~ 
mllnkra is pótolhatatlan veszte~ 
séget jelent az eltávozása. Emlé
két örökké megőrizzük! 

Bllhizsi Lúszló 

Pestszentlőrinc 

Sallai Jánosné 
sz. Bellán Aranka 53 éves 

Jagasics Béláné 
sz. Farkas Gyöngyi Éva 

62 éves 

Isten adjon csendes pihe
nést eltávozott testvéreinknek az 
anyafóld ölében, lelküknek örök 
üdvösséget, a hát.ra maradott 
gyászolóknak pedig vígasz lalást. 

Felhívás 
Kedves otvas6ink! 

Tájékoztat juk Önöket. hogy az egyre nO· 
vekvő költségek ellenére ;övöre is még az idei 
áron juthatnak lapunkhoz. A lepecséteh csek. 
kek kiküldését megkezdjük, metyel egyházi 
központunkhoz kell eljuttatni. megjelölve rajta 
az előfizetés időtartamát (fél, m. egy év). 

Kérünk mindenkit. amennyiben módjában 
áll. túlfizelessel, ill. adomanyokkal tegyék le. 
hetövé, hogy azokhoz is eljuthasson la. 
punk. akiknek anyagi helyzete ezl nem enged. 
né meg. 

Külföldi adományoz6ink szokásos évi támo. 
gatásukat készpénzben. vagy csekk esetén 
Money Order, ill. Cashier's Check formában 
(ne magáncsekken) szintén .Unitárius Elet" 
megjelöléssel juttassák el hozzánk. Az adomá. 
nyokat és a t ű Uizetéseket elOre is köszönjük 

A Nationale Nederlanden Ma~ 
gyarországi Biztosftó Rt. nfvós 
élet- és nyugdíj biztosításainak ér
tékesítésére keres munkatársakat. 
Az átképző, felkészltő tantolya
munk ingyenes. 

Erdeklődni: Remenhár Judit 
üzleti igazgató 
1667-826 
06-30-405-013 

Lapzárta minden hónap 6·án 
van. A később beer'llezetl ÍI·ásoh . 
kal szerkesztőségii"h csak a kö· 
vetkező IIó lapzárláig t"d fog
lalllOzlI.i. KérjiUl ezt a behiild:en 
d6 íráso/mál {igyelem.be vel17u. 

laptulajcbnos: 
Magyarországi Unitárius Egyház 

F6szer1(eszJ6: 
Bencze Franciska 

SzefkeszlObizottság: 
Kászoni Józse', 

Muszka Ibolya, Nyitrai levenIe 
SlEAKESlTÖSÉG CíME: 

V .. Nagy Ignác ulea 2·4. Budapes!, 1055. 
Te/efonllax: 111·2801 

Terjeszd a MagyarOfszági Unitárius Egyház. 
El/ifize!helö: 

egyházi köz(lOl1tunkban, a rel.k~1 jr~n. 
vagy egyházi csekken. UoItánus Sel JeIlgével. 

t'.-i eI6~zetési dlj: 600. FI 
Egyes szám ára SO .. FI 

Megjelenik havonlll . 
Kéliralokat nem 6n:ünk meg és nem kilklilnk 

'.-issza. 
Felelős kJadó: 

Hellal Gáspár KFt 
Index : 25 842 

Készült a Cerberus Kft. gondOzásában 
(Budapest V .. Kálmán Imre u. 23. 

Te/ .: 132·3511) 
Fe/eIOs vezelO: Schmid! G.ibOf 
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