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XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

KONFIRMÁCiÓ 
AZ Unitárius Káté 122-ik kérdése így hangzik: Mi 

a 'konCiM'láci6? - és erre a következő választ .adja : 
A konfirmáció az unitárius hitben való megerősités 

kinyilvánítása a konfirmáció által az egyház önálló 
tagjai leszünk és Isten elöLt felejösséget vállalunk: 
minden cseJek~detünkért és hlthúségünkért". 

Káténk egy korábbi kiadása a feleletet kissé böveb
ben fogaJmazí'.8 , amikor így ir : "A konfirmáció a hit
ben való megcr6södés, mintegy kiegészítése a kereszt
ségnek .. ," 

Ez az utolsó Célmondat, sajnos a későbbi kiadások
ban nem szerepel, pedig ezzel t.eljesebbé válik a ma
gyarázat. Nem a magunk akaratából születUnk bele 
egy-egy egyház közösségébe. Szüleink választják meg 
egyházunkat az által, hogy hol, melyik templomban, 
melyik egyház szertartása szerint keresm.eltetne'k meg. 

Valamikor a gyermek számára a konfirmáció ideje 
a 12 éves életkor volt. Ennek magyarbata, hogy na· 
gyobb többségben falusi gyüJekezeteink gyenmekei -
a régi iskolai rend szerint - Iskolai tanulmányaikat 
a hat elemi elvég7.ésével fejezték be. A 12-13 éves 
gyermek munkába állt, ha máshol nem, a szülöi ház
nál, s nehéz lctt volna a konfirmációl oktatásba be
vonni. 

Ma már egységesen a 14-18 éves kor az az idö
szak, amikor liataljaink jelentkeznek a koníirmáciÓra. 

Az oktatás általában január végén, február elején 
kezdooik és tart egészen pünkösd ünnepéig. A konfir
máció idöpontja is változott az elmúlt évtizedek rend
jén. Valamikor áldozó-csütörtökön tartottuk konfir.
máci6i ünnepségelnket. Mivel hittani tételeinkben 
nem szeN.'J}(!1 Jézus fizik a i, test sl.erinti mennybeme· 
nelelének ténye, és Igy nem ünnepelhet jük e külön
ben is általános keresl.l.ény dogma szcl,int ezt a ha
gyományos ünnepet, sl.ámunkra, unitáriusok sUtmára 
a kon[irmáCl6 tette ezt ünneppé. Mi pünkösd alkal. 
mával tartjuk a Hataloknak ezt a szép őseinktöl 
örökölt ünnepét ' 

~s ha már megemlítetlük hogy őseinlctöl örököltük 
a konfirmácl6 ünnepl aktusát, meg kell em!ltenünk 
azt ls, hogy történelm lieg nem tudjuk visszakeresni 
pontos Időpontját az első konrirmácl6nak egyházunk
ban, vagy a prote!táns egyházakban. Mégis van azon
~n egy tört.énelml alapja, Ismerjük azt a bibliai 
történetet. amikor a 12 éves gyermek Jézust "al. ün~ 
nep sl'.okflsa szerInt felvivék szülei JerU1.sálembe". 
Blbll~usan ez II történelmi alap, s al.t hiszem, hogy 
e-.t mindennél többet mondó. A történetet Lukács írta 
m~ cvangólluma 2. részónek 41-52.ig terjedő veli-
5C1hen , 

A protertán.s cgyháwkban végzetl konfirmáció 
csakn~cm teljl.'Sen egyet jelent II r6mai katolikusok 
bérmal6S1 (lnnepével. Mindkettő a hitben való megSá6södést. a hit világának a megismerését swlgálja. 
n t, !Oa már ennél többet ls. Bizonyos bibliai törté
",,:Iml I:~leretek elll3játltását, megismez·ését. a~1 hoz
elsri:~:Uk áltulános emberi mOveltségünkhöz. Hiszen, 

o an II kÓ \>7.6mOvéezetok, de az Irodalom nagy 
:!kOt~lnak II meg~rtéséhe1. elen~(.-dhetel1enU I szOk

'gcs 1.onyOl fokú bibliai lört,énelcm. fogalmi meg~ 
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határ07.ás és társadalmi rend ismerete. Régmúlt ko
rok lörténcl mét teljes valójában csak úgy ismerhet. 
jük meg. ha ismerjük az akkor élő emberek felfogá. 
sát, társadalmi helYl.Ctét, kultúráját és minden egye. 
bet, ami azzal a kOlTai összefügg, Ma a konfirmáci6 
és az alTa való előkészftés ezt a célt is igyekszik 
szolgálni. 

Egyházilag a konfirmáció összefügg az úrvacsora 
első alkalommal való kis1.olgáll'atásával. Mert II Káté 
szerinti sorrendet folytatva a 123-lk kérdés igy han". 
zik; ,.Mi ál bal válik teljessé a konfirmáció?" _ és oa 
válw;z; " A konfirmáció az úrvacsora vételével válik 
teljessé. amelyben ez alkalommal részesülnek először 
életükben a fiatalok". Ez a l. alkalom pedig: vallásos 
hitünk szerint egy életl'e szóló élményt jelenthet a 
fiatal Sl'izmára. Kötödés! egy kÖ7lSsséghez és egyben 
a lelki hovatarl01.ás meghatárowja is. 

M iért vetem paphTa ma, 1985 tavaszán e sorokat? 
- kérdezhetné valaki. Budapesti lelkészségem ideje 
alatt, most készflem elő konfirmációra a legnépesebb 
csoportot. Valamikor, pesLlőrinci lelkész koromban 
voltak ilyen Szép számmal résztvevő fiatalok. M06t itt 
Budapesten ls egy nem remélt, de mindannyiunkat 
öröm mel eltöltő szám szerint is és lelkesedésben is 
előrehaladást mutató növekedés van. Úgy éreztem, 
hogy el.t a tényt közölni és leírni kötelességem, nem
csak a fóvárosban. hanem a közeli vagy távoli sz6r· 
ványokban élő hiveinknek is. 

Hisszük, hogy konfinnandus, fiataljaink egyházunk 
jövőjének biztosfléka, leendő hú tagjai lesznek. 

Huszti Já nos 

MEGEML~KEZ~S 
A 40. ~VFORDULÓRÓL 

A Magyarországi Unitárius Egyház Tanácsa ápr. 
12-én kibővíteU ülésen ünnepélyes kel'etck ,között em
lékezett meg hazónk rebl'.abadu lásónak 40. évrorduló4 

járó!. 
Az ülésen HUSl.tI János ' bibIIni részeket olvasott fel 

és Imát mondott. Az elfoglaltsága miaU lávollevő Bar
tók Béla !Ogondnok helyett dr. Kiss Józse( rőgondnok 
helyettes nyitott:a meg az ünnepi ütést. Mélt.1tt:a az év
fordul6 jelent6ségét. 

Az évfordulóra való megemléke1kst dr. Ferencz J.ó
zsef püspök tartotta, s annak szövege lapunk mult 
számában telje! terjedelmében megJeleni. A relolva· 
solt bcs1.édhel: a püspök szóbelileg újabb gondolato
kat Hlzön, melyekben méltatta II megemlékez(-s jelen
t6s('8ét. A beszéd elhangzása után hárman kértek szót , 
SUtsz János lelkész s1.emélye! élményeire emlékezve 
móltaUa annak o negyv.m cSl.tend6nck a jelenlőségét, 
és azon belO! az Egyezményt, ez tette lehetővé ' I Z ál
lam él; egyház között kialakult jó kupe;ola tok mai 
állásá t. 

Orb61mó Szent- Iványi Ilonn lelk~znő elmondotta, 
hogy ő koránál ro~va az ulmúlt negyven esztendőnek 
csak egy rész6t élte meg : oZ'ömének adott kUcJezésl. 
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A. 
~1t\llng.alt 

közö1jilk Huntl JánosrItIk a a illésen 

Minfh! l\hIi16 ISler\! 

Meru\~"e l Jó AtyAnk ! 

Onnepl nh íllll örömö"tl II IclkUnkbcl\ áll unk $alned 
e it\, ~S _ k&ilnk - hogy él'4!z.It'Sd meg velünk $1t.'111 
JeIClwnh)dgodnt. \ 
Emlek~ élnek fl; UJ\'ilnkbtn. melyek tudjuk - el· 

I.;!semek srrunklg - II egy \'On CI. JŐI - csnk nrrll k e
ril nk hOG)' nmclyek rAjd nlmnsnk. 1I1101«lt enyhlt$d ~ 
adj er6t hordotAsukhOl, - AItOknt ,>edIg. lunelyek 
u.ClX'k és boldo~IfÓk. t~ld ildA:sossA ~ gYilmöksötő
vé II ml s'f.limunk r'n. 

Pozsgay Imre vallási vezetőket fogadott 

A !l\I\8.YIl1'Ot'S1.ájl \ \lclI:colt'J képvlsd61vel In-
1I\lko1.011 ápr. 10-Cn I u:ckhAllábnll Po.:: ~pll !l 
Imre. II OrS'IAgos 'l'nnt\cs..inllk f6-
titkAm. I " olt "'i~ .. 16j1 Imre 611:un-
t1 lkt'ir, n. . Hl v/llnl i!lnökc. 

A n~'flt és sxh'éb~s h~gkijrO ö.l~ncjővelclcn 1\ nép
front ft'StltkAm ld zerll pollllka1 kérdéscl.. I'Ö1 IIljélWll.. 
1111I.'l h mh.\;)·{u·OI"SIt . .'lll.\ CII.~·hbr61{(~t 1\ jclml\t'.vl) 
I h.1.ls~gvlse16kill . 1\ bt.~lI'klgcl&; l~m:\Jftt 1111Ip\'(jI~ell 
mCJ;.hnt tll'Qlllnk ti kÖt.chm\1t jdollt6l! poll tlkal ('SÍ!ln é
n~'CI : hoxAnk rc\lI'r.1lbodulns..'\nlllc 40. ~\'f()rdu!6j tl & 1\ 

Mngytll' Sxoclnll$lu ~1\mkl\sp:\rt XUI. koni! l'l"il3llUll-ll. 

POXSlj:llY 111m' kiemelte.: II koni;IX"SSJ.uS !('sw,öjl.clllc. hl)~' 
II l)1\r t lolyw lJII ('(Idig! llolltUwl h·III\\ ... ·onnldl : II ~:UI-

('!CIIi,<to I1l7rn:.:cti l"{Jusép IONIl)l)i I" r&llés~rlt, r umf!"".1 
lIIé rfll tl 'wn,~~ i'n l)U~rlI l(j rílk,,: ik. 
A~ t'!g,\,h!\:cn.k Jt:!lbl'lltwö \'Ck~'t/SI ",ImondtAk, h (\jL\' n· 

l;,\"\~lcmmcl Idi§éI'toSt II k{)l*rt~us ~Si!n'6t\.\'~ It. 
A. ($ .)'ht\.ak M:p\'lsd~1 kft~ül több('Il relUólnllllk , A 

I1 ll t::1n{j~ N~p(I'On~ h' Il.}l, II M!Ii/,),!u ' Nem -t dili" 11. 1 
s~1nl!\bt.lI\ kQ1I'IlI('I\t!l.llo II'A t!gy\.'!l \!t;ylu\d \·t!l~tók [d· 
t>O'6ktl t\slllI. A bcsWIlQló pilsptlkUnk m~I\.\·lh ... tkOlJ$<\
I'ÓI II. 111J\bbltlkllf tr ln : 

Dl', ftlrtl llC::' J &.sd \llIlI t\ l'lu:< 1)(lSpOk l»j~'rn o,I,'I~ 
kelte, hOfl.~· o p..11·t.k(>n~rt'$:ilUSQ" ItIbbNl tOi;hl lkl\atllk 
l\I"n:I"II$~UI poWlklfll/.kul, éo! 1!II:NI!\lI(Ilnt;, nerlnt !;t 

h l\'ljk lib.'I\!S: rt\oot"ft Ilt'.i,','C!1.II, 1"*-\' II 1l("Il.NI.!!~It'kke l 
vtllő tör(kIL\.~u..'n. JQl:tl lk bl.loo.ItAs.1bllll hU::'IIII,I.' ld fI" 
tl/knl /Uytlk$!lIJ.' ti /öl jdrnl. 

Dr. Eugen Pick ett 

Az llmcrlknl unIU'il'l tl$ unh'C I'~I 
IISI'1I cilyhb III I!~ j\lIl lusi\t}l.\l\ h lwl -
101111 61 · 1nt.1: \·l\ló ('1110k6·t'Il kt\1 kU
lijnbör,ő okból cml<-kcdlnk mc~. A1. 
nmcrlknlnk nw. ()rs1.l\,,~ chl tlkv(\ 
In~1. ll\ s h oll. hll:l()nlGtIll ICl/,fObb U~I.I · 
~él:'' l s(016jOki.'l . 1\ I:l·nkodntJ!t11;. Illl ~
t>/'>kl fdntlfllktkl lK' lölt(i I'In{lktlt . 
~)'mns utdn csak kl':l clklusr n \'d
Il\.1ltJAk. Or . Plckcl.t tlklusn l I~JAI'
tllk. ~ cl.t' 1'1 vnllk me!: (-mUldl n~lI.-
16Un, 

1\ .... nm('rlknl U\JWQllU) _ un l
t nrlu~ \\nh·<:r~.lI l1st ll vUAIl _ (' IUl) 
clr.\' lk lt'IHlIÖbbl ~'l.t\mAt>l1Il rl'l\yk~
lX! t Inlhtnk, mt'lyN! dl" \)\Ckdt 
n 'ndGrUk költött ll , hÁl I·lltdl . lIl\!j,l. 
blllllt'tt\"H Ich'l(!l , EMf d6kllt\t1ó 

le IJ NI'I'AIIt U8 lll ,ll:r 

rlkdt}l.uI ul li (l1'Sl!1\j:()/(t»,11 Itu' lŐJ;
k(XlÓ u lIlI!l.rhl:< Ittrt<..tk. IIklkn('lc \!I
I,Óh.-l .. \' \' kts~lcl.",n nlt)l\i!\'1I \1nIlArl\l~ 
!*'i.I!('l'\c. ct J" 'kkel '" k~I>t:$Ollltot 
1\1\'~'lbell ~ hll'll(IÓj uk(.n kert'l!.hll 
Im'tj(lk t"I\lI , l)r, M!II'ShIIU Il'Ik\~ 
lI~iP't<I ~~j\~ldOS tl,>(hll\\I\,\~~ 1I1~1I1 -
kt\SS~ ~1 1 1\n n.l'\I~tl lom\}l1 \0011\111. I.' 
jÍ'lc;: Celll(llIlk':h't Illl"il l 1(1(·!tll('I\\.'!l.'n 
WlIsolI Ic!h\'ta IÁtln ~I. 

;\ l!AI;""\'1.'4é1 chl,"d ~l l\lk$11 h.~1I" 
utóbbi (lh\,;:;~n ' l'tll~ til.\' lmn~Hl~l\lI~ 
itu l II I \!llImd h>l!l{llI tkÖ I 1(1.1 Ull'':'' 
\'1110.\ (h '. ~ PkkcUI.'t hl"!'" 1Il~, (
rltll tt~~ tclll(IM.kö r I.!lhH ~;h'\l Ur 
I' ll'Kdl II 11'lt'6:;III\'l\lit t!lt.\~w(Htl, 

I.1j f.~IIl(lllllo::öl,,-'tJl'lI I~ "O:f~lcUd 
Io. (hl(' lI INk, 



, 

KEREK VILAG 
Országos Unitárius Ifjúsági Konferencia '85 

.,Egyházunk tönénetében már több jelentős fordu 
lót, eseményt éltünk meg, s Ilyen mé rföldk /l , történcl
m.i pillanat ez a konfel'encia ls." - mondono. Dr. Fc
rencz Jd::scf pUspök megnyitó beszédél>en, 1985. ápl'i 
Ils 26-án, a Nagy Ignác utc.'ll templomunkban, az egy
házi Elöljúróságnak, az or.;;wg több pontjdr61 össze
gYűlt fiat."l.ioknak, s az érdeklödóknek. 

A konferencia végeztével, valóban úgy é rezhet tük, 
• mind szervezők., mind részl"\'evök - hogy n főtiszte
lendő úr elólegezeH bizalmát kiél'demeltük. 

Eg}'házunk utoljára 1947-ben Dunnpaltljon rende-
7.e tt orszAgos ifjúsági konferenciát. az akkori lelkész 
Huszti János szervezésében. Annak sikerét a "régi 
[ia talok" ma is gyakron emlegetik, mely mögött azon
ban még ott álli a Brassai Sdmuel lJjtlsdgi EgI/let 
anyagi és tömegbázist\val egyaránt. 

A Brassai Egylet feloszlása után - kis kihagyásSo.'lI 
_ folyta tódott az ifjúsági munka Blbliaón\k keretén 
belül. A mai h:U'Illincasok szivesen emlékeznek Filep 
Imre püspöki helynök re , aki maga köré gyújtöUe a 
fiata lokat, <i fjúsági szobát bIztositott számukra. 

Mostani lCjúsági konrerenciánk gazdag progl'amot 
kinnit a jelentkezőknek. Nehéz lenne rang.sorolni az 
elfudasokat, megbeszéléseket. Hogy n kerek világot 

- még kel'ekebbé tegyük, két külföldi ' e lőadót hívtunk. 
meg. JI10niquc Qan ZoeSl a hollandiai Remonstrnns 
Egyházból érkezett. A határozott, fiatal nő fellépése, 
érdekes el6adnsa, diaképei is a világot átható test
,'érj közösség érzéséről; az öSS7.efogásró\ vallottak. 

A ,magyal" sz:'lrmazású Frank Baron professzor úr, 
az amerjJmi Kansas City-beli egyetemen tanit. Pár 
hónapot tölt l\1ngYQ1'OI'Szágon tanulmlinyúton, család
jával együtt. EI6adásából, melyet közél1thct6 magY'(ll' 
nyelven tartott , sok érdekességet tanultunk az ameri
kai un itárius és univerzalista sWI'ványgYÜlekezetek 
életéről, vasárnnpi Isten li sztele!eiről. majd nagysze
rü előadása elvezetett a tolerancia és a dogm.atizmus 
gondolatához is . a II. világhábonl borz.'l.lmain keresz
tül. 

Az Időrendi sorrendet tartvIl, SzdsZ' Jrinos .,Kerek 
világ az unitárius teológiában" c. elfudása követke-
zett. Zál'! egységet alkottak i ahol az 
unitárius teológia lörténetén a jelenbe, 
n világba való kllekintésre. rö\'iditeu for-
mában lapunk e s2:.. ... mliban 

Szép szinfoltja volt a ,on 
21-én délután n fiat.1lok 
rőgondnok és Dr. 
7.e.té5ével 
Fcrcnc 
tak ifjaink 

Az clvi 
leológial 
JáslÍr.a , 11 

delelt 
'6on ,re,,,' 
, 
moly 
kezó 

is, 

nagy fo rdítottunk II 
.. vita-csopol'tok" kialakt
Az elől'c kitr! és kihir

b:'lrki, érdekl6désének megfele-

a 1fIégy vitavezet6~, akik ko
is kivaló munkát végeztek. Ko
á ll tak csopo rt juk elé a követ-

J. 

,. 
:1. 

szórványokban (Felhős 

részvételc a társadalomban - CS:l

,",\~"gyermeknevel~, vlil ás (Dr. Lászl6né Sz.1th-
:' Zsuzsa). 

elmé lyülés - imlidsfig (Bindorffer György). 

~. Útkel'OSCs a Jövő lelé - újitAsok egyhbunkban 
(Orbói<: AltIla). 

• A ,,:Un\'elet6k nyilt levélben összegeztek az Egyht\z\ 
Kc pvIseJ6 Tanácsnak kéréseiket, javasl3b.ik~t a cso
port megbeszélkeken elhang7.ottak alapján. 

Nem csak m.agyar irodalmi és szelllmli értéket. de 
egyben vallMOS eimenyI is lro.p tunk D r. MedvlUII 
~'Idre yezeté:sével a fo'onMkör múvész.einek kiváló 
összeálhtAsábó] és el6adásáb61 ; a népi iróktól kezdve 
--:- a magrar népdalkincsen át - a határokon lúl éiő 
~Lse~bségl magyar, al~?t:\sok megszólalt.1tásáig. A mil~ 
SOr IS a "kerek világ része volt. hisz kultúr1nk ko
rá ~t :;em t!-l;es más o rszágokban élő honfitársaink 
muvel nélkul. S Ilyen értelemben Dr. Medvigy Endre 
él; bara lal misszi6t végeznek közös Rincsünk. a ma+ 
8.)'ar irodalom területén. 

A. konferencia befejező, hanmndik napján, vasárnap 
a fiatalok a pcstl6rlnci gytileke:tet vendégel voltak. 

A délelőtti programot énektanulés vezette be. majd 
fi konferencia ünnepi Istenliszleletén Dr. Jakab Jenő. 
:1 h~lyi lelkész prédikált, R6ma-beliekhez in Ige 
alapján: ,.A tercmtett világ s6hajtozik és ,nyög. es 
várja lsten fiainak megjelenését." Majd az Igehirdető 
szép, veretes besz.édeben feltette a kérdést. vajon li 
vagytok-e azok az Isten fiak? 

Az On'acsoI'a osztás előtti ágendában újitást vezet
tünk be, illetve visszatértünloj a Dávid Ferenc korfi
ban nngy on is közhasználatú un. ,,ant.lf6nás" felelge
tős Illlalol'mára , Az elóre lefénrmasolt ima olvnsfisá
ban lsten elötti alázatt.11. s nagy lelkesedéssel vellek 
részt a fiatalok , s id6sebbek egyaránt. 

A vasárnap dé lutáni zár6ü1ésen 8 vitavezetök II 
csopOI'l:megbeszélések témáit bocsátották a nyilt plé
num elé. 

Az Istentisztelet 
mezóvásánhelyl 
és nemes 
ifjúság 

a hód
o szé p 
: .. I\Z 

ezél't II :·.;"~khOgy 
ebben II teli vllégb..'"Ul fi-
gyeltek. Kivánunk ehhez II mu n-
kahoz további erot, hitet. lendületet." 

Befejezésképp Csopol"tfenykép készült a lőrinci szé
kelykapu el6tt, s Monlque van Zoest átadt.'l nemzet
közi szervezetünk. az lARF négy \' ilágláj felé mutató 
zászlóját. 

H /ila érle a mindenhatónak, hogy összegyiijU. s te
reJgeB nyéját. hogy II vélemények sokszím1sége elle
nére is erót és hitet ad az egy hitbéli közösséghez 
tHI'tozóknnk. 

Orbókné Szcni -Iványl 110 11 11 

, , . 
, E1ké p;o;c!he tö sem lellne konferent:la. tah'i lkozó a 

tes t tá plá lása . s anyagiak Ilé lkül. A Nagy Ig nác ut: 
d ba n lfuS'ltI J á nosné, Arkossy Ilona naKl'Us:r.tele'u 
asszony \'ezetésé\'el kaptak fi nom ebédet Es vacsorál 
Ujaink, s Pestl lJrlncen a ,;wi1lekezei IlSSzonyal sdntén 
Ich'áld e bédet fó:r. tek II konferencia rés~we\tÓlnek. 

H á lás küszön etet mondunk Kerekes Gáspár Es fe
lesége Gácsér Ilon a, balalonahnádi hiveink, Or bókué 
S~ellt -'I ványl Ilona I clk~s'ir.1l 6 sziilel ütezer forlntos 
adományáért. m elye t az ifjúsági kon!erendtira. kOld: 
te k, Az adomá nybÓl minden r észh 'e \'o Dávid ~ eren Cl. 
Itö\'id \ihnut-i\tás e, k/Hehí t kapla meg aJtindékba. , ... ". " A jólelkll adakozót szere t 11'1 u r . 

DAVID FERENC .. u öVIO ŰT/ltUT/\T/\S" G~I(J 156'1-DEN tRT 
K ÖNYV ": (lJ IlA MEGJ E L.ENT, KAl'II /\TO 1\ L.ELK~SZI 

1I1 VA'l'ALOKUAN es A l'ItOT!iSTÁNS KöN\' VESBOLTBAN. 
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" 
KEREK VILÁG" AZ UNITARIUS HITBEN 

EIs6 hallASTa közhelyn~ hat ez ~ két ~ZÓ: ,.k~rek 
\1IAg". tn )egalAbb így éreztem !'lIndaddig, anug a 
liatalsáa fel nem kér t, hogy a fenti dm~ a kon[eren
da hit.1an1 eloo.dását ta.raam meg. Amikor elkezdtem 
gondolkoznl mondandÓltlOll. a .,közhely·' .egyre gazda
gabbá és s:tinesebbé vált, .~. meglepödve ~t~ 
mennyi mondanivalója van h ltunk sz.ámáTa -. es h~
tClnknek ll: kerek világ számára. Nem ~ze~ pre
dikác:lót tartani. Inkább egy csendes délutáni l?eszél
letésen lennék vitaindító, és ha has~osat szúrunk le 
vltánkból. volt értelme e témára elominyzot1 másfél 

6~Ó:désom témája több néz6pontból közelíthető 
meg. A ... kerek világ" jelentheti a v~egyetemet, .a 
korláoa1an végtdenséget, amelynek egyik - nem ~ 
legjelenrMebb _ bolygóján élÜ!lk mi, korlátozov v~ 
ges.sorsú emberek. Milyen hat.a1ma.s kontraszt es 

. 1.~ t mennyire tanU ...... g05.... . 
A huszadik század második felének embere fejlett 

technikát tudományt vallhat magáénak, és ennek se
gitségévei bele tud tekinteni a világegyetem életébe. 
trdekes. hogy mennél többet érzéke! ebből a k!rek 
\'ilágból annál széle :bb távlatok nyllnak meg elotte. 
lofinden 'ujabb felfedezés egy kutatási s.za.kasz lezáró
dása, de ugyanakkor ujabb ismeretek felé vez.ew út 
kitáruló kapuja. A meretek aránya olyan félelmete-

hogy csupán néhány bennfentesnek mond 
';;,,"h;' . a tudomány számértékekkel. 

JelenI a..lage.."Ilbernek. 
hogy a galaktikák vannak egy-
mástól?! lU. ember számára a 
hellen megfogható valóság. Ezen a 
ember érzékelése, fantáziája. Ezek. az 
csüsmak a végtelen fogalmába. 

Mennyire jelentéktelen ezekhez a méretekhez az 
ember. sorsa megszabott. életének korlátai vannak, 
és számára az idő órákkal és éve'kkel mérteklődik. 
Ereje, hatása, a .,'Hágegyetem energiáihoz és alak~
salhoz képest szamba sem veheto. A két pólus. a V1 -
ligegyetern es az ember közötti félelmetes kontraszt 
a hivő embert mégis Istenhez vezeti el. A végtelenség 
és vég-aég.. a korlah.alanság és kor látozottság. az 
öröklét és mulandódg belátása az a csodálatos lelki 
élmény. amel}"ell keresztül lsten belép az életünkbe. 
Igy válik a ,.kerek világ" h itünk és ... -a1lásunk sarira
liiitos Igazságává. 

Tekinthetjűk a .. kerek '\ilágot'· földgolyónknak is. 
Két szempontból más a helyzet ebben az esetben. A 
méretek kisebbednek. A két pólus közötti kontraszt 
ÖSszébb szükül Ez az egyik adottság. A másik pedig 
az. hogy' maga az ember is részt vesz alakításában. 
Földünk mint kerek világ arculatát az ember szivós 
munkásdgé.."\ak is köszönhetl, nemcsak a tellflészet 
energiáinak. Az a több évtízezredes fejlődési Ul. ame
h.-et megtett emberi fajunk a k6baltás ósöktól az 
atomkorszakbeli utódokig. ennek az emberi átalakító 
tevékenyd .. nek ragyogó himnusza. Ennek a ténynek 
erkölcsi következménye van. Az ember felel ezért a 
kerek világért. O,'é is ez a kerek: világ. Erte áldoza 
tokat kell vállalnia. de élvezheti é., télteit és javait. 
Igaz. hogy a végtelenség nem jellemz6ie sem az em
bernek. sem földünknek. de a kisebb föld is tág teret 
ad az ember alkotó tevékenységének. Hozza kell ten
nem azt is. hogy nem csupán az egyes embernek. Föl
dO"lk kerek világának alakítá dhoz közös munka 
szükséges. és ez is közel hou.a az embereket egymás
hoz. 

Nap,aitlkban fölcmnlrön l 100k attek • t6,1I'QoI f iok _ 
el56v ... ban az ember alkotó munktj'nak ered.tné:oye
kéru. Az embe ek körM kerültek ~mhbaz. é volns 
lehetN !ge arra, hogy - 6s.nefogva - szebbé, pz.da
gabbá teh. e életét. SajIlO5, csak ÍlY irhattam vol
na lehellsege", ll?e~ az embereknek nem e~o 
a véleménye e kérde=be:n. Sokka.l több feleJÓI"sFgt>ldat 
kell meg"valósi/hához, rnmt ami napjainkban az em
berekben van. Jb:u$ szellemiségére, tanit.;; · iTa i!s. 
életejvére. leone ~g. Nem véletlen, h~. Jb"c 
az. emben magatartas aranysza.báJyául olyan kettőr 
séget áUapitott meg. hogy s.z.eresd az Isk-nt (a végte
lens'get). és szeresd. felebarátodat (az. embert). isten
hez a végtelen megérzése vexet el a világegyetem ke
rek világán k.eresnu.I... Az ~ber megWálásá~ a föl 
dün)met- nevezett kerek világ adJa meg a lehetóséget. 
A keu.ónek <Istennek és embemek) i\ss?ekapcsnlooa_ 
sából egy harmadik kerek vilia képvisel6jéhez jUblOk 
el. Ide azonban unitarius keresztény hitv:iIágunk ve
zet el. 

Minden ember külön egyéniség, ke ek viljg. Ez a 
harmadik nézőpont elóadásommaJ kapcsolatban. Erre 
a néwpontra a legmodetLebb élettani tudományok 
jutottak el, de hasonlóképpen vélek:edik a lélektan is.. 
Kétségtelen hogy az egyes embert számtalan korlát 
vesZi körút Megsza.bott az élete. Születése pillanatá
tól el van jegyez"e a tAjdalommal. örömmel, szenve
dfssel és elmúJitssal. Ereje. lehetősége, teJ "" ,zettu_ 
dományos és társadalmi kOl'látai ellenére lelke (tehát 
értelme, érrelme és akarata) révén mégis hatni tud a 
vilqra. Unitárius hitfink tiszta szépsége ,\'a lahogy 
igy !oga..lmaztatja meg velünk e gondolatot. Isten a 
maga teremtői és gondviselői munkájából harom tu
Iajdcmságot engedett at az embemek - ha eseten.kél'lt 
kisebb hatásfokkal is. Az ember tervez és szeret. 
Ezekkel az isteni adottsagokkal. az ÖSszes korlatozÓ 

akadalyok ellenére, meg rudja valósítani akaratat. 
Ezért tud hatni önmaga életére, s a vilagra. lU. em
ber lehat egység. kerek egész. (A megállapitás akkor 
is helytálló, ha figyelembe vesszük, hogy vannak olya
nok, akik nem tudják ezt megcseJekednL Ezek az(l.'l 
ban vagy testileg, vagy lelkileg betegek..) Ez a tulaj
donság egyetlen más éJólenyben sincs meg. Ha pedig 
,'alaki önállóan alkoi, ten'ez es szeretni tud. ltiegyen
sulyowtt. kerek egész. egy egész világ. A ket el; vilag. 
Csakis ilyen egész emberekb61 álló emberiség tudta 
megvalósitani földünk benépesitését. tudta megterem
teni kultúráját. Amikor Dávid Ferenc és hit\'allő kö
re az unitárizmus útjára lépett. elősZór csa..~ a homá
lyos derengesben tapogat6zva, majd mind vilag~~ 
ban látva indult a kerek világ egyéniségének !dealJa 
felé. és ezzel példát adott a huszadik század emberé
nek is. lU. .. egész ember" álla .. ,dóan érti an a tiszta 
és szép hannÓlliát.. amely közte és a végtel~ kö~tt. 
Isten és ember között fennáll. Szereti és tisZteli az 
embert.. ezért lelkiismereti szabadságot akar neki és 
magának. Az alkotás gyönyörúségével és dinamjzm~
sával !ormáJja életét és Jövőjét. Történelme ~an.. es 
hisz a jö,·endóbe.'l. Számára a tudomány - eppu.i:!" 
mint a ~hnjka - eszköz csupán. önmaga megvalosl
tásának és Istenhez ,-aló közeledésé..,ek; eszköze. Az 
élet értékei benne "annak és adopua nélkilli érté..l;: · 
kereszténység ü t jait járja. Nem imádja K risztust. ha
nem követni akarja .JézuSt. Ezek a J:ondolatok felbu~
kanna1<; a reneszánszban - ez kétségtelen. Nem IS 
kapcsolódnak mindig "al1ásl világhoz- Dávid F~C: 
halhatatlan é rdeme, hot!" a vallásos elemmel teljessé 
tette az ember ke~ világát. 

S zász János 

Osszd a budatH$ti egybi zköm,ben (Nan' ' , n ae u. 4. vasárna p d.e. II 

óra i kezdette l) fol)·tatjuk a b iblIaOrikat a &--H ens I)' ermekek rinére . 
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A TEMPLOM~PIT~S KEZDETEI 

A Koháry ut cai templom-te lek 

A budapesti unitárius templom
épités gondolata visszanyűIlk II mult 
század 70-es éveire. Amikor 1871-
ben a gyülekezet fiókegyhá1.7.Ó, majd 
pedig 10 é vvel később anyaegyház
közseggé valt _ elindult önálló út
já ra .• Ahhoz, hogy egy s...:6rványgyü
lekezet hivatáslIt betöltse, pápra és 
imahazra van szüksége. 

Amikor Derzsi Károly személyé
ben a fiatal gyülekezetnek már lel
késze is lett. akkor már a templom
építés kérdése vúlt napirenddé. Bi
;:aImat és reményt nyújtoHak e té
ren azok a külföldi vendégek is, 
akik ebben a k orszakban mind 
gyakrabban látogattak Budapestre, 
és akik - látva a növekedő, lelkes 
gyülekezetet - úgy vélték, hogy ott
hon nelkül nehéz lenne gyökeret 
vernI. 

Vágyaikat és kérésüket először 
1882- ben foglalták írásba abban a 
kérvényben, melyben a Budapesti 
Unitári us Egyházközség kéréssel for
dul Budapest Főváros Tanácsához, 
hogy nekik egy telket adomá nyoz
zon, melyen majd fel építenék az első 
budapesti un itárius templomot. A 
kért telek nagyságá t 600 O -ölben 
jelölik meg, s egyben a pesti olda
lon 3 üres telket is megemlítenek, 
melyek közül első helyen azt a te
rületet jelőlík meg, mely az Alkot
má ny utca és Koháry utca sarkán 
terül el. Igérik, hogyakapoll tel
ken az ép(tkezést 5 éven belül meg
kezdenék. Ezt a kérvény t az Egy
házközség nevében Hajós János 
gondnok. Derzsi Károly lelkész és 
Farkas Sándor jegyző írta alá. 

Még ugyanezen év végén a Köz
gyűlés és a Pénzügyi-Gazdasági Bi
zottság, a Fővárosi Tanáccsal egyet
értve a kéréshez egyhangúan hozzá
járuL 

1884. V, 21-én a telekajándékozási 
szerződés értelmében jóváhagy já k 
és pontosan megjelöli k azt a telket 
a Lipótvá r?Sban, az Alkotmá ny ut
ca és Kohary utca sarkán: 1030 sz. 
betét 1038-1039 helyrajzi számu és 
600 O -öl te rületű . Az adományozást 
a köv~tkező feltételekhez köti: l. 
Az unitárius templom és paplak 
eseU~g P\!spőki lak, 5 éven belüi 
relépl~endo. 2. A tulajdonjog csak 
az épltkezés befejezése után szállhat 
az egyházra. 3. A telek kiZárólag 
templom és paplak céljaira használ
ható fe l. 

!"1ég az év elején az egyház kö
szönetet mond a főváros nagylelkű 
adomá nyáért és n kapott térrajzért 
amit a l-'övárosi Tanács tudomásul 
vesz. 

Ezeket az akkoriban raktárként 
szolgáló beép(tetlen telkeket a város 
szélén, 8 fővá ros hétbe adta. Igy 
az egyházn ak adományozott üres te
leIQ ls !araktárként bérbe VOll adva. 

adományozásának és bcépitésénck története a Fővárosi l.e véltár 
f' nyagának alapjá n 

A vlÍrosnak ez a része ls be fog 
épillnl egykor és ennek érdekében 
I'endezik a telket és szélesitlk az 
utakat. Még ez év folyamán tudo
mására jutott az egyházközségnek, 
hogy az Alkotmány utcát kiszélesi
tik. s ennek következtében az érin_ 
tett telkek is módosulnak. Ezért kér, 
és kap is az egyház egy végleges 
térrajr.ot a teJekről , melyre most 
már tervezni lehet. 

Tudatában vagyunk annak, hogy 
lelkünk igen énékes helyen fekszik . 
Ez a környék nagy jövő előtt áll . 
Az Alkotmány utca Duna felé eső 
részébe tervezik ugyanis az Ország
házat. A környező telkeken pedig a 
középületek egész sorát fogják fel
építeni. Ide kerül majd a Törvény
szék, a Kereskedelmi Akadémia stb. 

Az é r tékes telekadomá ny híre 
örömmel tölti el a kolozsvári egy
házközséget és az unitárius püspök
séget ls. 1884. VII. IO-én levelet in
téz a kolozsvári EKT a Fővárosi Ta
micshoz, melyet Ferencz József püs
pök ír alá. Ebben meleg hangú kö
szönetet fejezi kl amesszemenő ta
mogatásért. 

A kapott telek tehát fe lszabadult 
és végleges formát kapott. Idöszerű, 
hogy megfelelő építőrnűvészt keres~ 
senek, aki méltó és alkalmas arra, 
hogy e jelentős helyen fekvő telek
re templomot és paplakot tervezzen. 
Az egyházközség választása az ak
kor i Idők egyik legjelesebb építő
művészére, Pecz Samura eset t. Az 
első templomtervnek főbejárata és 
homlokzata az Alkotmány utcára 
nyílt volna. Tudnunk kell azonban, 
hogy ezekben az években a gyüle~ 
kezel és vezetői nagy küzdelmet vív· 
nak, hogy megfelelő anyagi bázist 
teremtsenek elő egy elsőrendű épí
tőművész te rvének kivitelezésére. 
Rá kellett j ön niök azonba n arra , 
hogy a példátlan önfeláldozó ada
k07.ás a bel- és külföldi h ittestvé
rek részéről együttesen sem é r i el 
a kivánt és szükséges anyagi ered
ményt. Más megOldást kellelt keres
ni mind a tervezés módosításá val, 
mind a technika i lebonyoJitás érde
kében. Igy jutottak el ahhoz a meg
oldáshoz, hogy keresni kell valakit, 
aki előlegezné az építkezés költse
geit. Ekkor kerülnek kapcsolatba 
HO!tzpach A. fial építési vállalkozó 
céggel. Hogy a pénzügy! akciót biz
tositva lássák, a telken, a templo
mon és paplakon kívül bérházat is 
kell épiteni, melynek jövedelme 
majd fedezi költségeiket. Az lett te
hát a megoldás, hogy az épitésl 
költséget a fent említett építési vál
lalkozó cég előlegez!, melynek fejé
ben az egyházközség neki 50 éves 
haszonélve~etet enged át. A folya
mat tehát \890. évi nov. I - től 1940. 
okt. 3\ -lg tart. 

Mindezek mellett az ép(tél>! költ-

ségek, a beszerzé~ek megkönnyítése 
céljából az .egyházközség hOzzá járul 
ahhoz, hogy a Holtzplach_fé!e vál
lalkozó cég a bérházra 200 OOO Ft 
6%-os tkamatmellett jelzá:logilag blz
tositandó kölcsönt vegyen fel. A köl
csönösszeg és kamatainak a haszon_ 
élvezeti Idő alatti visszaflzetése a 
vldlalkozó céget terheli. 

A fentiek alapján 1888. X. 30-án 
az egyházközség szerzödést köt a~ 
említett ép(ttető céggel avval a meg
jegy~ésSel, hogy amennyiben az egy
házköZ~ég fejlődése és anyagi vi
szonyatn ak gyarapodása ugy hozná 
a bérház használatát az építési kö!t~ 
ség hátralé kos részének és a kikö
tött kárpótlási összegnek kifizetése 
mellett vissza válthat ja. 

Az uj tervek is.. elkészültek, me
lyeknél két körülmé ny volt irány~ 
adó: ", . . egyrészt diszes épülettel 
kiván ták gazdagita:ni a fővárost, 
mely azon vidék épületei közölt 
méltó helyet foglaljon el és gótikus 
tornya által előnyösen emelkedjék 
kl, másfelől az egyházköZSég _ mint 
kőzmüvelődési tényező - bizva fo
kozatos fejlődésében. egy olyan 
épület felállítását szándékoita, mely 
jövőben is hivatásának megfelelően 
alkalmas és elégséges helyiségeket 
tartalmazzon." 

A tanácsnak benyujtott terv -
az 1888. VII. 13-án kelt 'irat tanú
sAga szerint kedvező volt: 
" ... az alaprajz után ité lve az épí
tendő templom bele fog iJleszkedni 
az Alkotmány utca házsorába. Az 
építendő Országházhoz vezető útvo
nal keretébe ugyaküldlsz, mint a 
méretek szempontjából, az é pület 
terve nem esik kifogás alá .. . " 

1889. III. 5-én az egyház építési 
engedélyt kér a Fővárosi Tanácstól. 
A kapott engedélyhez a Közmunkák 
Tanácsa is hozzájárul; egyben mű
szaki véleményt is csatolnak az en
gedélyhez. 

1890 szeptemberében az Unitárius 
Egyházközség már bejelenU a Fő
városi Tanács nak, hogy az építkezés 
befejeződöt!. 

OU áll a templom és bérház sok 
v ihar után úgy, ahogyan mi azt ma 
is látjuk. De mennyi akadályt kel
lett leküzdeni kezdeltől fogva a 
templomépítő elődöknek! ~ér,,:ények 
sorozatával, bonyolult pénzügYI"meg
o ldásokkal, ha ugy ké nyszeru.ltek, 
módosított tervekkel kellett áth ld~l
ni az ujabban és újabban felmerült 
akadályokat. nehézségeke t. 

Ha nem ls minden megalku vás 
nélkül, de mégis felépült Budapesten 
az első unitárius templom, mely kö
zel 100 év után ls megállja helyét 
fövÓl'osunkban. 

Dr. Kaplayn~, dr. Sehey Jlona 
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KACSÓ SANDOR : BALÁZS FERENCRÖL L~KAI LASZLÓ 
75 ~VES 

kÖS1.őntjük Lékai 
Szeretettel 

1..68z16 bíbor«it. esztergomi érseket 
75. s~lelésMpjtl alkalmából. .. 

Kacsó Sandor a nemrégiben el~ertettem már az uj kúra mibenlé
hunyt ismert erdélyi Iró önéletrajú tét, sőt az eoo pillanatban beláttam 
regénye ,Fogy a vuág, gyűl az vitathatatlan helycsségét ls, mégis 
Iszap" cit~en Jelent meg évekkel ezt kérdeztem nagy bu tAn üdvözlés 
ezelőtt E regényböl az ÚJ tükör CI- helyett: 
mú hetila p részletet kör1íI, melyben - Hát te mit csi.nálsz? 

. PfIl a Magyar Népkoz-LosOnczI • .. 
Kacsó ismerteti az annak idején - Csak nem hagyom kihaszná-
Amerikából hazatért Balázs ~en:~c- , latlanul e ... t a ragyogMn tiszta leve
oel val6 találkowát: Ebből .Idézünk gőt! Kriszti, az Amerikából hozott 
néhány mindkettŐjükre jellemző dán su.nnazásu feJeség az ágyon 
részletet. ült. szemben a tágra nyitott ablak-

tArsnság Elnöki Tanácsának elnoke, 
márc. ll-én ebédet adott ~ ParIa-

be Prímásérsek <llsdeleté-ment n ti 
_ Pohárköswntójében nagyra er
,... unkáss4 
t,ékeJte a bíboros érsek m -
gAt az állam és 8 katolikus egyh~1. 
köni jó viszony ápolásában és ieJ

lesztésében. 

Kacsó elmondja, hogy Székelyud- kal, amelyen a téli nap egy vastag 
varhelyről látogatta meg Balázs Fe- sugán\yaláb hátán zudltotta a szo
rit, a ki akkoriban az unitáriusok bácskába a fagyos levegőt. Telika
székely-keresztúri gimnáziumában bát jában ült Ő is fején prémes sap
felügyelő tanári állást töltött be ... Ikával, két keze 'ugya.nolyan prémes 

_ H6 olyan kevés volt, hogy ép- murfban, térdén pedig pokr6c. 
pen csak pol'7.ott lé~teink. nyomán, mintha utazásosdit játs7.aflék. Ki
amint átvágtam a gimnázium előtt huzt.a jobbját a muHb61 (amely va
az internátus felé. Egy öreg tanár- lószíníileg csak kellék volt a kurák 
féle megállított. _ . idejére, mert akkor már megint 

Lékai Lru;z.!ó válaszában elmond
la. hogy személyes célja és egyhá
zának t.őrekvése is a haza, a nép 
boJdogu lásának sl,olgálata. 

A hainburgi 
• 

vízierömü ellen 

_ Keresni tetszik valakit? Klt? nem volt divatban), és csupasz kéz
_ Balázs Ferit! - vágtam kl zel fogadta bemutatkozásomat. Feri 

hirtelen. minden hivatalos és meg-angOlul mondott neki valamit, s 
tisztelő címzés nélkUl. talán azért nem is csak egy mondatban, mégis 
is. hogy meghökkentsern tanárosan üres maradt a mosolya, nem költö
számonkérő hangja miat.t, de még zött bele sem érdeklődM, sem ba~ 
inkább azért, hogy é reztessem vele rátkozási készség. udvarlasságot 
Ferihez füzö pajtási viszonyomat. jelzett csak és - távolságot. Ez za
Elértette, mert elmosolyodott, s a;Z- varba hozott, hiszen csak magya
tán egy kicsit gunyosan. de mégiS, ru1 szólhattam hozzá, ugy pedig 
mintha szánakozás is volna a hang- aligha értett volna meg. Feri nem 
jában, úgy mondta: • , . huzta ki a kezét a P?krócok alól. 

_ A szobájában UZI az esZI t ... jellegzetesen s:r.ép, szögletes met
_ Ezt hogy tetszik é rteni? - sr.ésű állá val mutatott két szék fe

kérdeztem inkább élesen, mint ki- lé, amelyek a ruhásszekrény elé ta
váncsian. szított asztalka mellett szorultak 

Az lDL februári száma in~jút 
köztil Nicolaus Kunrath-tal, aki az 
06ztrák szövetségi ifjUsági szerve-
7.etben az evangélikusok képviselő
je. Az ifjúsági képviselő arr~.1 be
szél, hogyan tiltakOZl:a:k a . .k,ornye
zeWédök a hainburgl vlZlcrőmú 
tervezett építése ellen, és hogy eb
ben az egyházak képviselői milyen 
szerepet játszottak. A csehszlov~ 
határt61 néhány kilométerN! a Du~ 
na partján fekvő Hainburg 'mellett 
találhat6 Kö7kp~Eur6pa egyetlen 
6si, ér intetlen éllapotában fennma~ 
radt ártéri ligeterdeje; a duzza.sz.
t{assal keletkező, Bécsig érő hatal~ 
mas t6 többek között ezt is elpusz~ 
litaná. Az erőmű várhat6 előnyei ről 
és hátrányairól Ausztriában heves 
vita folyik, erről a magyar sajtóban 
is olvashattunk. - Egyház es kör~ 
nyezet ma már Ausztriában sem 
csak jelszó, kmönösen Hainburg 
óta. Az elmúlt év decemberében 
tüntetésekre, . területfoglalásra ke~ 
rüll sor a Duna partján. A tízer.er 
ember részvételével tartott ökume~ 
nikus istentiszteleten mind a kato~ 
likusok. mind pedig a protestánsok 
képviselői a mindkét érdekelt felet 
kielégítő megoldás keresését aján~ 
Iották. A környezetvédők hangsú~ 
Iyozták az efÖsz.akmentességet. to~ 
... ábbá alct. hogy nem általában az 
erőművek. hanem a hainburgi erő~ 
mű építé!;e ellen Ultakoznak. - Az 
a~cióval kapcsolatban Franz König 
bécsi biboros "fáradságos megbéké~ 
lésre való reménységét" fejezte k-i. 
Dieter Knall evangélikus pOspők 
pedig sikrasu.1It a munkálatok el~ 
halasztásáért ; az épitkezést a kor~ 
mány erre az évre leálHtotta. -
Tennészetesen nem mindenütt az a 
járható út, - ami Hainburgban tör
tént. Az egyhár.aknak végül lá tn iuk 
'.tell. hogy a környer.etvédelemmel 
való foglalkol'.as is jelentős felndat 
lehet. 

_ Nono! Hát kurát tart.,. a be- egymáshoz, nyHván azért, hogy 
tegsége miatt! - Visszavonulás elég helye legyen a hmtaszéknek, 
volt a hangjában. -:- Arra t~k - _ Foglalj helyet! Már csak egy 
igazított útba -, hiszen maJ~ meg- félóra hiányzik ... Addig tán nem 
látja .. , - fejezte be a beszelgetést fázol meg te sem .. . 
azzal. hog.y hirtelen megfordult, és Nem nekem válaszolt, hanem 
elindult VIsszafelé. Krisztivel váltott először néhány 

Feri betegségének a felemlegeté- d tot aki közelebb 'költöztette 
se és a kura szó irányt. muta.~ott, ~o~~k ~ mosolyát. 
hogy mire gondoljak. Fennek tudő- o . 
baja volt de rendíthetetlen hittel - Megmondtam neki, hogy ba
harcolt eilene és bízott gyózelmé- rátom püspölmek szAnt. De azt még 
ben Már teol6gus korában meg- nem mondtam meg - folytatta .fel
erőltető - tornamutatványokat vég- derülő arccal. -, h~gy még ebbol a 
zett hogy erősltse és eHenállóvá te- kísvárosból. IS leJJ~bb szállok a 

, testét közél'telmezes és feljebb az én ér-
gy=- a A szoba kicsi volt, s e:r.ért a te lmezésem szerint. Egy kis fa luba~ 
belépésem után mindjárt ugy tünt. akarom megfognl a dol~g v~gét. 
hogvegy nagy hintaszék. s benne Ejnye, hiszen éppen a ti lapotok
az én Feri baTAtom meglölti egé- ban jelent. meg Benedek Elekne~ a 
S'en De vastag is volt Feri pokr6c- szózata szmte már a halála .elott. 
b~ burkolt alakjával. fején sapká- Ki a falu.ba! Biztosan emleksze: 
val. nyakán bolyhos gyapjusállal. rá ... Hát en ehhez tartom magam. 

A tcikiói Körösi Csoma szobor történetéhez 

A Magyar Nemzet 1985. ápr. 6~i 
számában Szildglli Ferenc iroda
lomtörténész adatokat közölt Kőro
si Csoma szobrairói és sz,obrásza.i~ 
róL 

Szilágyi ismertetése alapján kö
;.!;öljük az alábbiakat, mely tel jes 
történeti háttérreJ világítja meg a 
Tokióban őrzött szobor sorsát. 

még 1933-ban a Magyar Keleti Tár
saság ajándékozta II japán nemzet· 
nek, akkor, amikor Kőrösi Csoma 
Sándort buddhista szentté avatták. 
A szobor a szertartás után a császá
ri ház múzeumába került. A háború 
után került a tokiói Nemzeti Mú
zeumba, aho.! ma is Ón;ik. 

Szentpétery Péter 
Csorba Géza kb. 50 cm magas 

16tuszüléses bronz sr.obra másolaUlt 
A szobot· ercdetJje ft Magyar 

Nemzeti Galériában látható. 
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PESTLÖRINC 
Krlza János püspök haiAla 110. 

~vfordul6ján emlékünnep voll a 
pestl6rtnd gyülekezetben 1985. 
mArc. 24-én. Az áhítatot dr. Jakab 
Jenő lelkés~ tartotla. majd " Kriza 
és a Vadr6zsák"' címen dr. KriZ3 
Ildikó a Tudomán}"os Akadémia 
Néprajzi Intézetének főmunkatársa 
emlékezett meg a nagynevű e iMről, 
a magyar folklór egyik legjelentó~ 
sebb gyüjtójé ról. Végül Szabó And· 
I"ás e!óadómúvés;z mondott el egy 
K rjz,a gyűjtötte népmesét.. az Apám 
lakodalmAt. 

Véndiáktalálkozó 
A volt kolozsvári és sz6kelyke

resztúri unitárius gimnáziumok Ma
s,yarországon élő vlmd ilt.kJai szoká
sos é vi találkozójukat márc. 5-én 
ta l" tották. Az összejövetel istcntin
tcle tte! kezdődött, melye n H uszti 
J ános budapesti lelkész és dr. Fe
rencz József püspök s zolgáltak. 

Az 1600~ban fából épitett &érO61 
harangláb ra jZát la bcmutatták , }e
lezve. hogy az Szabó Domokos éli 
M i haIl' a lkotása. 

A kötete t számos kép ganlagitja. 

A FEKETE EMBER 

A gyülekezeti teremben tartott 
közebéden Bencze Márton lelkész 
mondoU imát. Huszti János lelkész 
is mertette akimentéseket. köztűk a 
Pécsett lakó dr. Vernes Gyula me
leghangu levelé t, akJ hatvanadik 
találkozójára készült , de akit bal
esete akadályozott meg a részvétel
ben. 

A XVl. században Igy nevezték 
an az antItrinitárius anabaptista 
eszméktál fűtött refomtátort, aki a 

~~ö~~~:nit~!~~e~~zill:O~it, 66 

A szeretetvendégség keretében 
Bekéné Nádor Orsolya bonyoUtotl.a 
le nagy s ikerrel a tortaárverés~: A 
kántorl teendőket Czirmay Gyorgy 
látta e L 

• 

Elkezdódött a pestJölinci templom 
renoválAsa. 1986-ban lesz a temp
lomépítés ö tvenedik évfordulója. 
Ern! az alkalomra szeretnők a 
megkopott templomol felú jítani. Az 
Allami Egyházügyi H ivatal, külföl
di hitrokonaink anya~i támogatásA
val és nem utolsósorban h iveink él· 
doz.atkész:s~gével, el ső ütemben a 
tetócserepeket kellett átrakatni. 
hogy a beázást megszüntessük. 1\'18-
sodik ütemben a küls6 falak ü jra
\'akoltlsa és feslése következik, vé
gül a templom és a gyülekezeti t e
rem meszelése, festése. 

Adományokat istentiszteletek al
kalmával lehet fizetni. vagy p iros 
postautalványon Balogh Béláné 
pénztá ros eimére kérjük : 11 73 Bp. 
Ferihegyi üt 84. sz. 

• 

Dr. László Gyula 
ny. egyetemi professzort, életmun
kája elismeréseként, a Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa nevé ben Loson
ni Pál elnök magas á llami k itün
te tésben résres ítette a Parlament
ben tartott és a tv által is közveU
tett ü n nepi ü lésen. 

Tud6sunk jól megérdemelt mt'g
becsüJésének örvendezve, csatoljuk 
jókívánságainkat. 

Dr. I..ászló Gyula, ak i tudományos 
munkás.s:lga mellett e lism er t képw

is, nemrégiben kiálli táson 
be j elentősebb müveit. A 

m egnyilAdn a Fáklya 
Klubban, egyházunkat dr. Nyiredy 
Szabolcs rógondnokhelyet tes képvi
selte. 

Erdő János előadása 
Prágában 

Channing School 
A müh század utolsó éveiben két 

jólelkü, jómódu testvér alapltványt 
tett egy Londonban létesítendő 
leanyközépiskola felállítására, ahol 
elsősorban az unitárhis papok 
leányai , de mások is tanulhatnának, 
és internátusában a v idékiek is lak
hatnának. A két Sharpe nővér ál
tal létesitett iskolát a nagy ameri
-kai unitáriusról W illiam E. Chan
Tlingró l, Channing Schoolnak nevez
té k e l. 

Az iskola most űnnepelte fennál 
lása 100. évfordulójét. Ma már az 
Iskola u n itárius jellege megszúnt, 
bentlakokat sem fogadnak , csak 
londoni lakos bejáró leányokat. 
a k ik ha itt végeznek, kérhetik egye
temre való felvételüket. 

Az ünnepséggel kapcsolatosan 
három napon kiállitás volt az inte
zetben. Ennek keretében a London
ban éló volt Chann ing növendék: 
Daoidsonne Anghi GlIÖllOlIi egy kis 
magya r népmúv~szeti kiállítást ren· 
dezett, melyben magyar tárgyakat. 
mutattak be. Összegyűjtötte a volt 
magyar növendékek névsorát, me
lyet később lapunkban is közre fo
gunk adni. 

A Sharpe nővérek által a sÚlzad 
elején lét.esltett, magyar unitárius 
leá nyokat támogató alapitvány elér
téktelenedett. s ma már nincsen 
magyar ö5Ztöndíjasa ennek a régi 
nagymüttü inté zménynek. 

Kisküküliővidéki 

. magyar népművészet 

Dr. Erdő Jónos professzor erd élyi 
püspökhelyettes, márc. végén el6-
adást tartott dr. Dwan Kaf l«1 meg
h ivására a cseh unltá l"iusok köré
ben a XVI. századi el"délyi antItri
ni tárius életben is él(mk szerepet 
iáuzott J acobus PalaeolQ3usl"ól 
akinek ml1veit Dávid Ferenc ls Is
m""'. 

E címen teStes kötet je lent meg 
még 1978-ban a Kriterion kiadásá
ban, m elynek példányát Mlkó Ist
v án felügyelő gondnok ajándékozta 
püspökünk útján könyvtárunknak. 

A kötet irói, dr. Kós Károly, 
Sumtimrei Judit és dr. Nagy Jenó, 
ismert szakemberek . Az anyag egy 
jelentős részét né hány környékbeli 
un itárius fa luban. el$6s0rban Dom
bón továbbá Sárosan, Adámoson, 
Di~6szenbnArtonban, Szőkefalvá ... t 
gyUjtötté'k össze. 

• 

Róla irt drlunát Tóth-Máté Mik
lós, aki már több korabeli témával 
fog la lkozott írásaiban. A drámát a 
debreceni szinház mutatla be siker
rel. A központban lVIé liusz és Kará
csony György - a feke te ember -
vitája á ll A darabot Komlós AUila 
méltatta a Reformátusok Lapjában, 
elismerő szavakkal. Megemlitve Ré
vész Imre értéke lését . aki szerint 
Méliusz "az Ige veteményes kert
jét", amint Debrecent nevezte a 
katolikusokkal, lutheránusokkal és 
unitáriusokkal folytatott hitvitái
ban és egyházpolitikai harcaiban 
véd te meg. 

AZ IARF T ANACSOLl:SE 
Az lARF tami csa Council - ez 

évi úlését Frankfurtban tartotta 
márc. utolsó napjain. A tanács tu
domásul vette a titkárság idóköu 
munkájá t, tagjai sorába fel vett né
hány k.isebb japán és indiai szerve
zetet. Fogla lkozott az 1987-ben ese
dékes vilégkongresszussal. Elhatá
rozta, hogy a világkongresszust San 
Francise6ban . a Stanford egyetem 
épületé'ben rendezi 1987. jül. 
3l.-aug. 7. napjain. Témája: Wor ld 
Relig ions (ace the 21st century -
a v ilag vallásai és a 21. század. 

A téma el6készitésére bizottságot 
kü.ldött k i, melynek megállapításait 
majd megküld ik a tagegyházak
nak is. 

Az ülésen, gyengélkedése miatt, 
püspökünk nem vehetett részt, d r: 
Kovács Lajos romániai püspök, ain 
az ü lésen jelen volt, Budapesten át
utazva tájékoztatta öt a legfonto
sabb eseményekről. 

Egyházi .Iapok 
szakcsoportja 

A Magyar Újságírók ~g~s 
Szövetsége üj szakcso~rtot. lelest
tett az egyházi lapok uJságtró tag· 
jai r észére. A már korábban ala
kult szakosztályok mell~t~ az e~
házi lapok munkatársai tS lehet~
séget kaptak, hogy a MUOS.Z égt
sze alatt önálló érdekvédel~1 szeI~ 
vezete ~ hozzanak létre A máj. 13- . . 
tartott alaku~ó k?~gy,űl'~~ge~Z \,á~ 
szakcsoport öttagu e no 
lasz tolt. A szakcsoport elnöke. d r . 

ZOltán református zsmatl 
Aranyos elnökség tagjai közé 
~~~;~Úá~z Orbókné. s zent-I\'ánt 
Honát, lapunk felel6s szerkeszt 
helyettesét . 

UNITARIUS tlEf , 
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Hírek 

Külföldi hírek 

no "', ... halt e l ;\IOru. T amil, 1\% ang
Ua. eg)'hJ.11 éleI \'eul16 $ltemélytséJe. rot· 
lerdaml ErAllmus banhJ II. a l< lllkon $Ul
!em! t1et egyik klvAI65I\a:l. 

S uwe Dlcl<. ak1ru>lt mun.lt'!S"~ 1 é\'ek 
óta I1gyclen,mel kt$h'jllk. e1"~\e AJ. 
o x ford! MllI\chMler COll~e-bM uonul
mMyail. unl.tárlus 1.elJtwi okle\'elet 
n,yen. IW. aug. l-é\'el '!VM'l.1 CrO)'don 
,,~ u.n1\árh.1S IlYÜlekeu: t~NIk V6e\é5ét. 
melynu lelktIlu 1'>oo!A(\ éY\1.zedeken 'I 
K ,....eld Gibor ' ·oll. 

EUU .... európai "nlW-riu.s ."lh ........... If;· 
.... nlLk nen'netl:1 jwl. nat&Io\<.ll I . akik 
nyutp,\-flU'6pal orn4,110kban. tlnek. él 
lI1o$l'ÓI. ld(lre. taUlkOlÓkal ..... ndaneIC. Il 
~t6bbll ,pr_ I:-l~ . napJln \anoU'k 
.. hollandlal Wou<UchO\en kOnfel'W!lnclá5 
\ibOl"bal\, n.6p .Iker mellet!_ EU~ lU 
""UIÖ\'eteloelmo minket If; melhl\"l&k. d e 
.. tavo\s.6g mlall ..sak QC1\'lRlelIlTUcet tud
tuk el1d1\.den1. 

• UNITA RI US e L ET 

...... nll; w aU<u cambrtdad UN tArtUlI lel· 
ldAt wlBlSJ'lOll.l\k meg az angol unlul
rt ........ 1<c Sleml~Je. a The InquLrcr uj .ur
k.,....löj~é a ;"mondot\ ;!fl, n yuplOmba 
, ... nul t FTed lll . Ryde hel)'6Oe. Wa1ker 
lelk,," ÚJ teladalkOn: mell"" m"StAnSa 
cambr'ld,ge1 lelkészt ti'n:tét •. 

lIytnnS fo r 1l"ln, - enekek az. élet
nek címen Jelent meg az. angol u nl tá
rlusoJ.: UJ én"kOll!ll<6nyve. melynek Iltn .... 
'-1Iit&ú.ban. am1ru an más helyi ls em
Utettil k. tC'o'ékeny rég;.1 villatl Kereki 
Gibor. most m ru- nyugalomba vonult 
unlt.árlus lelké5z. 

1808 ny"h''''' Jelen i n.eg eddig a B lbUA 
teljes v agy egyes ~elnek " Slö\'e~e II 
Nemtetk:özi Blbllatársulat Jelentése Sle
rlnt. A mull ""-"\ gyarapod" :3 n yeJv 
\'011. A B iblia k6ny" eJ kÖZÜl m a mJl.r 
$'~ és ,"9 atrIk.ai és miat nyelven Ol
vashatÓ I : zlel va",,' telles t o n:lflá.s. JI, 
Sll\lisl'.llIta l kimutatasok szcnnt II Biblia 
után a m§sodlk . illetve harmadik he
lyen Lenin h !\tarx m ilvd tUlanal<: .. 
solcnyelvil pubUlI:áeló k sorában. 

SehIÖtH m n"n. ny. mrum
az I,\RI-' Illelnö lre. ak! 
Budapes ten ls nolg/tl t . 
elhunyt . urnájtit kl\"n
helyezték Öl'Ö1<: nyuga-

1'Il QS1kdban ~. n-13. napjain la
nAcskOztak a v ll'g\'&UásQII: k:épviselOI. 

A frankfunJ unitárius gyülek~1 -
Flseherfeldstra.sse 1&, D 6000 t'rnnklUrt 1 -
lW Janulrjllban ünnepelte fennAII "A
nak WI" és jelen templQma felépUlé
sének :=5- évfordulóJAt. A ffankfurti la 
pok. a Iévé- és nl.d1ó ctkkiekbe.... u
Ictve i nlUjúkban emlek ute.k meg az. 
ilntlepsegekr6l. A g:,'Ülek c:zel lelkészel 
ma: dr. Manuel T iilel fl U anl-P e lH 
Tem Q. 

D r . Nagy ,Jenőné sz.. lUun'ay ,Jüua, n y. 
la.ruim6. &8 é\'cs kOnl.ban K QlDuvirt e l
hunyt. Egykoron a kOloz.wárl umt.."'rl.u.5 
lcány\.skola pedagógusa '·Olt. 

MAlh é SAndIK n y. Iljuékl 1eU<6!lt 1.&4. 
n.o\·.-ben lö rt6nt elhal/llowlr61 csak 
mOllit énesUltünk. 5Artah'an. Ko\'llsti\a 
megyél>en. test\'b'-MeI h./Ilt el. Nagy ZOl
tán laoortalvi M T örök Aron sCpSluent
györgyi lelké:!s:>;ek b llC$llztauAk. Az el
hunyt SOOO leut adomAnyotQlI. hogy al 
Eh."'T-terem r6r>U!re fes tC$Sék me, néhai 
dr. Var!,a Bé la pllsp6k arc:képét. 

Bdu Sabin rom," l ö rtén6i>; tnnulntlll)' \ 
(rt UMo!:, .JÓl,." éle\érI5i. mell' a Nyel\,
é!! I l'Qdaloml u dom&nyl K~lcményekben 
tCluJ. INO/4. sz'mdban) jelent m~. Saj
nos. unItárius vonatkozás.. ~'all'" ke
,'5. 

Az _*ol "n ltárlu~ok l!U. év! kon_ . 
resnudn a k&pC)IItI e lOadást dr. Dun
can HO", len ny. amer1kal "nIIAnus lel_ 
I«'wz tarto na. \$n,encwe aJ: a m ertk:al. 
unitártu...ok Iclj'U lóbbl k ÖIBYlllé!<Ukön eI
fQgadCl tt \C<l16glal programll".rve:.eltt,. 

50. h<f'a érensé*1 talAlkOtOI tartanak 
az tU I I:5. évben " k OIOI.S\'árt unitárius 
kolWClumban v!gr.e lt di ákOk. Az egyko ri 
koll"«lum. ;fl ma Bran»1 Sámuel nevet 
vL'<Cl6 Lnté1et eliics."lI'1U)1al.ban talállroT.
nak IS85. jün. 3/l-án. dc. 10 6mlror. 

UNIT ÁRIUS ~LET 
Lnpunk ja"árn az utóbbi hetek-

• ben az alább! adományok érkeztek: 
Ottlakán Lajosne, özv. Sándor Áron
né és d r. Gellérd J udit 1000-1000 
Ft : dr. Bcreczkei Tsh'ánné, Nagy 
Zoltán, Deák Balcser József és Var
ga Dénes (NSZK) 500-500 Ft. Dr. 
Abrudbányai Jánosné és dr. Abrud
bányai Iván 100-100 Ft. Unitárius 
egyházközség Füzesgyarmat és Ko
csord 150-150 F t. 

A jó szándékot es a segítségei a 
S~erkesdöség hálisa.n Itösw ni. 

U N I TA RI US f:L E T 

La ptulaJdo n05 
II ~la*yarornJ,,1 Un i CárI,,! Ecyhjz 

Felel6. 1:ter kntl6 h kiadÓ: 
Dr. Ff.r~na .JÓnet 

. 'e"'16. uer keul6-helyCtlU 
Stenl- Idn.yl Uo na 

Saer keutl a ne.k~S>l 16 blln lu', 
V., Nagy IInAe u . 4. Budapen, 10)3 

T _ ,·Il.: 113-"1 

Terjeszti a Man''''' Posta. EM IIx .. lhel(i 
bA.mely pollah l,-a laln:U. a I'OSla " Irilll" 
Gzlet.elben ti a l'<>JIUo KiI~pond Hirlap 
ln'NI'n á l (KU l 1,.,.;1 B ud a pe," V., ,Jótsel 
nAdo r lér I.) kil" ... lIenGI l'ary POSta
",ah'ltnyon, , ·.Iamlnl átul"l"'aI a KH I 

tU.K 15~ péndorralm.1 jelz6stim .... 

a,,1 "uUt~ .. lésl d(j 50.- farinI 

EI)'flleml NyClD!da _ lS.Ual 8 uda pcn, Im 
"fle ltl. , ·ez .. 16. snn,~,M Zoltán i8azpuS 

n u tSSN OI:lS-I!7: 
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