
A hit 
, 

XLVI. évfolyam 5. m m 1993. szeptember-<lkt6ber 

• • "En es az Atya egyek vagyunk" 

Testvéreim , ez év januárjában emlékezett meg az. 
Unitár ius Egyház 'Ibrdán az 1568·dik évi ország
gyúlés 425. évfordulójáról , amikor elsó püspökünk , 
Dávid Ferenc sugallatára kimondták a világon eló
ször a vall ásszabadság törvényét: 

Miluienki azt a. hitet gyakorolja, amely lelkiisme
retével megegyezik, - és senkit Tleln szabad er6uel 
kényszerlteni ualaminek az elhivésére. Ezt a gondo
latot mintegy kétszáz évvel ezelőtt a nagy amerikai 
filozófus, az unitárius pap Chartning úgy fogalmaz
ta meg, hogy: "Istent nem lehet egy vallásfelekezet
nek ki sajátítani , mert Isten minden embemek Iste
ne, s Jézus nagy érdeme, hogy a világmi ndenség Is
tenét emberk özelbe hozta, mondván , hogy ö a mi 
Atyánk." 

Az unitáriu s vallást. pusztán az, hogy a legtisz
tább, a legnemesebb, még nem teszi a legjobb val
lássá. Magasztos hivatását. csak akkor fogja betöl
teni , ha a világ valamikor a vallás területén is eljut 
odáig, hogy nemcsak az unitárius felfogást. t udja 
magáévá tenni , hanem hogy megya lósítsa gyakor
latilag is minda~t, amit I stenről v'aló felfogása , Jé
~us példájának a szem elött tartása megkövetel w
I •. 

Hitünk vértanúhalá lt halt megalapítójának, Dá
uid Ferencnek nagyobb elégtétele hem lehet, mint
hogy méltóak legyünk hozzá bátorságban, kitartás
ban , istenben való hitben , és embertársaink szere
tetéhen. 

Az unitárius vallás egyszerü; fóltétele az isten
és emberszeretet , amely Jézus tanításainak a lé
nyege. 

Az unitárius elv szer int a le lkiismeret szabad , 
mindenki a legjobb meggyöződését követheti a val
lásos felfogásában. Hisz továbbá a fejlődés és a ha
ladás szükségességében, fokozatos megvalósulásá
ban , az emberi lélek tökéletesedésének, ezá ltal is 
tenhez való közeledésének a szinte korlá tlan lehe
töségében. Hivatkozik a rra, hogy tudománnyal el
lenkezésbe nem jöhet , mert nem hisz el semmi 
olyant, ami az ész törvényeivel ellenkezik. 

Ezek azok az általános meggyöződések , amelyek
be, mint keretbe, a s~oros hitelvi álláspont helyez
kedik , így az lsten egysége és oszthatatlansága, az 
ember J ézus, mint követendő példa, a szentlélek, 
mint lsten jóra vezérlő ereje. Erkölcsi vonatko~ás
ban a bünbánatm és a me~,'té résre való intés, a val-

Jn. /0,30. 

lás és a tudomány olykor egymást támogató voltá
nak az emlegetése. 

Az általános keretnek így, címszavak szerint való 
fel.sorolásakor megállapíthatjuk, hogy rendkívül 
szmes, gazdag anyag. . 

Megállapítható, hogy sok minden hiányzik belő· 
le, de ismételten le kell s~ögeznünk, hogy az unitá· 
rius keresztény vallásos világnézet e lsősorban val
lás, melynek a hivatása az, hogy minden tekintet.
ben megnyugtassa és betöltse a lelkek világát. 

A hittan nem feltétlen tesz valakit hívővé, de elő
segíti ezt. Az unitárius hittan feladata az, hogy az 
evangéliumi keresztény hit igazságait, s az ezek kö
rül kialakult keresztény vallás lényegének a meg-
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Felhívás 
Kedves Ol vasóink! 
Örömmel tájékoztat juk Önöket. hogy terveink 

szerint 1994. évtől egyházi lapunk havonta fog 
megjelenni. Ezzel egyidőben megsziintetjük a HE
UR-rel, mint lapteriesztóvcl kötö tt szcrzódésün
ket, és az Unitárius Eletet sajiítl egyházi terjesztés
ben juttaijuk cl olvasóinkhoz. Eppcn ezér.t nyoma~ 
tékosan kérjük mindnyájukat, hogy akIk postaI 
úton, vagy átu talás$.11 fizettek elő lapunkra, ezt 
időben mondják le, 

Az előfizetéseke t ezcntű l L-gyházi központunk· 
hoz, "UN ITÁRIUS ÉLET" jeligére kell eljuttatni. A 
számonkénti ár ez után sem változik, a:z.1Z 30,
Ft / lap, az egyéves elúfize~~sben 360:- Ft-ot jcl~nt. 
A karácsonyi s:z."imban u}l1bb fe,lhl vást. tes~unk 
közzé, melyhez befizel('Si csekkct IS meltekelunk. 

Az Unitárius Életre elő lehet fizetni a lelkészi hi
vatalokban is. Reményeink szerint így po ,~tosab
ban tudjuk majd követni a bcfi zetL'SCkc l, a omvál
tozáSOk.11. 

Külföldi olvasóink szokásos évi támogatásukat 
változatlanul a lThir megadott ,egyházi. valut~· 
s:z.imlára, vagy személyl..'sen fOrintban fi zethetik 
be. 

Mt.>gértésüket, 
szönjük. 

közreműködésüket előre is kö-

A Szerkeszt6ség 
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ér~séhez szüKséges a lapfogalmakat, hozza egés~.en 
-zel II mi mai felfogÁsunkhoz, II mmde~ nap ujra 

~oe újra szüJetO hithez. Ebbol követke':.I,k , hogy a 
hit~n nem leh et elavult fogalmak gyUJte~:nye, 
hanem a mindennapi hitünk tartalmÁnak a zen-
rekva magyarázata. . 

A vallásos világnézet a dolgoknak, és Jelenségek
ek Istenre való vonatkozÁsát kereSI. Helytelen azt 

fl dani hogy az unitarizmus világnézet, mert az 
m~~riz~us nem bajlódik a világ jelenségeinek a fi
fozófi ai magyarázatával. Az unitarizmus egy vall~s, 
és nem tudományos vi lágmagyarázat. VallásunkJo-

d 'csekvése hogy hitében sem mond ellen~ a tu
~~~ ~rvényén~k s teszi ezt anélkül, hogy h itének 
tartalmát, vallá~os felfogÁsán~~ jellegét {eladná. 
Hi tét eszének, szfvének és lelku smeretének , ezek
nek a belső lelki tekintélyeknek a befolyása alatt 
állva alakítja ki . 

Káténk szerint a vallás az Isten és a felebarát 
iránti szeretet. 

A vallás nem egyéb, mint az Isten és az ember kö
zötti viszony. 

Az egyik oldalon van Isten, és minden, ami i steni~ 
ami örökkévaló, ami teljes, szent és tökéletes, ami 
feltétlen , a másik oldalon pedig van az ember és 
minden a mi emberi ami róltételezett, ami a tőkéJe
tességT~ és a szentségre törekvő, tehát nem befeje
zett és nem tökéletes, hanem mula ndó és gyarló. 

Hogy J ézus mennyire érezte az ó teremtményi 
mivoltát, gondoljunk arra, amikor a keresztfá n 

nagy fennszóval kiáltá: "Eli, Eli , Lama Sabaktani! 
Én Istenem , én Istenem, miért hagytál el engemet.!" 

Test.véreim , ezt ugyanaz a J ézus mondta, aki a 
másik evangéliumban kijelent.i: "Én és az Atya 
egyek vagyunk." 

Nála az Isten és az ember közötti vi szony új tar
talommal telik meg. O nemesak lsten távolságát. és 
félelmetes hatalmát érzi, hanem Isten közelségét 
is. Az evangélium szelleme szerint lsten nemesak 
fólöttünk , hanem mellettünk, illetve bennünk is 
van. 

A vallás történetéből tudjuk , hogy az emberek 
nemesak féltek IstentóI, hanem egyúttal mindig 
vonzódtak is hozzá. Ez a két ellentétes érzés 
klasszikusan jut kifejezésre J ézu s imájában: ,.Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben." 

Az elso (Mi Atyánk) Isten közelségét , a második a 
távolságát jelzi. Az igazi keresztény gondolat ezt az 
ellentétet egyesfti és kiegyenlíti . O közelebb hozta 
Istent az emberhez, mint ez bármely vallásban 
mectalálható, anélkül azonban , hogy az Isten és 
ember között fennálló különbséget egy pillanatra is 
szem elöl tévesztette volna. 6 az, aki tulajdonkép
pen felfedezte Istent az emberiség számára. 

Amen. 

(Részlet dr. Jakab Jenőnek 1993. április 25-
ikén a Kossuth Rádióban elhangzott istentisz· 
teleti közvetítésébőI.) 

, ' 
A PECSI DISPUTA EMLEKE 

- 1993. augusztus L -
Amíg Pécsen a m:\sfél évs1~'\zados magyarpu.o;lt ítÓ török 

umlom cmlékét sz.1mos emlék őrl i (Gázi Kaszim d1-",1m ija. 
1akováll Hassz.1n d1_ ... '\mija a minarcttcl. Idrisz baba türbéje. 
Merni IX"';:' fürdője , stb.), addig mind ez ideig semmi nem 
emlékC'lleteU aJr.! . hogya török hMohs.'íg idején e lsősor

ban a város többségét alkotó antitrinitárius lakosság volt a 
magyar Iéi Őrl.őjc, nyelvének ápol6ja. Végre most. a török 
uralom idején a keresztény felekezetek által egycdi.ll hasz
nálni engcdélyezetl , ,I város falain kívüli Mindenszentek 
tcmplom,l f,lián négy évszázad után m(UVány emlékt6bla 
hirdeti: e templom falai között folyt le a Vftlaszúti György 
antilrinit6rius prédikátor szcrvezte hitvita. melyet a történe
ICIll és a m;Igyar irodalomlörténet _Pécsi Disputa- néven is
mer. s :nnelynck anyagát í:r.cs Illagyar nyelven Válaszúti 
György örökitclle meg. és e tellével egyik legértékesebb 
irodalmi emlékünk 1l1egalkol6jává v[tll . 

Talán ncm eléggé ismert . hogy al erdélyi fejedelemség 
lerületén a B[lIhori:,k idején al unitárius egyh.1z.1t alapít6 
Dávid Ferene 1571)·bcn bckövetkczell mártfrhal{,la után a 
magyar reformáció a lelkiismercti SZ.11xlds:1got. az egyhá
:r.;tk kOzöni lolcrnnciát hirdető cgyház hívei egyre fokozódó 
megpróhált:llásoknak voltak ki léve. a török h6OOlts.1gi lerU
lelen. Bar.myában é.s Pécs város:íb:m_ amim Dán Róbert a 
Bogáti Fa1..;,k:ls MiklósrÓl írt lanulmányában (rja _ az akkor 
mé~ amitrini táriusnak neVC1.cU fe lekczelnek jelentős S1.el
lellH kÖl.pontja alakult ki. mely Jászberényi György ve:r.cté-
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sévcl, és a később .1 nagyhars .. 1nyi hitvita végcredménye
ként kivég7.ttt Alvinczi György ludományszerve:r.6 közre
működésévelolya ll jelentős iskolát is tartotl fenn. ahová 
m:\.,> keresztény felekezctck hfvei is szlvc.scn járatták gyer
mekeiket. 

Válaszúti György tfz évvcl Dávid Ferenc halála után Pé
csett szervezte meg Skarica Málé nagyhírű ráckcvei refor
mátus prédikátor vendégUllát:1s.'\val a hitvitát. mely.emel
kedett szeIIcmével, toleráns mag:It:1I1(LSávaJ messze kiemel
kedett a kor jcllegzete.~ hit vitái közül. és hosszú időkre pél
dái mutatott. E pécsi unitárius szellemi kÖzpolltb..1n műkö
dött közel két évcn át Bogáti Fazakas Mikl6s zsoltáríró uni
tárius lelkész is, s részben az itteni rendkfvOl temlékeny 
múköd6se :l1apj:ín Irja róla Nemeskllrty István az iroda
lomlönénetébcn. hogy Ő volt a Balassi Bálintot megelőző 
idők legnagyobb mngyar lfrikus költOje. 

A "Pécsi Disputa" létrejötte körtllményein.ek. " M~g~ar 
Tudományos Akadémia álwl nemrégen kmdott hllVlta 
anyagának. tartalmának és nyelvi s.1játo~gain~k ismerte
tése messze meghaladná az emlékt:\bla aV:lIás.1t I sme~ető e 
rövid megemlékezés kereteil. éppenúgy, lIl iIIt a ~Sl és a 
b.1r.lIIyai unitárius. ... 1g későbbi sors:1r61 szóló :!nnylra várt 
tanulmány megírás.1 é.~ közzététele is. Sajnos S'lOmorú tény. 
hogy :17. antitrinitáriusok. :Il uni láriusok jelenléte h . .1z.1I1k 
d61nyugati részén talán :1 szélc.schb népi gyökerek hi:ínya 
folyt:ín.majd főleg .1 törlik uralom tIlegszlmését követűcn a 
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magyar rcfonn:lció eredményei e llen egyre türeJmcllencbb 
cJJcnrefonnáció Imrisának következtében a pécsi és bara
nyil; uniráriuss.1g rors.1 mcgpecséte16döll. és Radanay Má
Iyás Ign:'ic római katolikus pUspök múködése idején. 1687 
C!S 170:\ között:l:t! :uu itrinitárius uniláriusokm tűzzel-vassal 
:luéTésre kénys7.crítcuék, imah:1zaik.u végleg felszimollák 
és emlékükel is kiinollák. Még a közclmúhban is jelen vol
Iam olY'1n c I6ad.ison. ahol Rad:m.1Y pllspők legfőbb érde
mekénr cmHlcuék, hogy keménykezu múköd~vcl sikertiJt 
elérnie az unitru-iusok.:lz •. eretnek szekta" végleges fe lszá· 
molisál :lZ om.ig eme tertlletén. 

Történelmünk és egyházunk múltján3k megbecsülését 
jelenl i. hogy a pécsi Vwsszépítö és Városvéd6 Egyesület 
kezdeményezésére és ti pécsi sz6rványegyházközségünk 
megbecsülI közreműködésével sikerUU m3rt1d3ndó em léket 
állít:mi:\ .,Pécsi Disput .... S'.dnhelyéul szolgáló. most rom3i 
katolikus templom kUlsO hom[okzatÓn. mindenki által 0[
vastl.1tó, el érhe tő módon. 

Az emléktáb[n szövegének méltó megfogalmaz.is.ihoz 
az Egyesület kikérte .. szórványunk véleményét, és a romni 
katolikus pUspöki hivata lb3n meglartoll énekezleten az ér
dekelt egyháznk vezetői , valamint a kUlönböző hivatalos 
~'Zervek képviselői kisebb kiegészft6sekkel teljes egyetér
tésben elfogad ták az áUalam javasolt szöveget. mely Vála
szúti György szerepét megfelelöcn hangsúlyozt3 az erede
tileg elképzelt. dc az unitárius egyháznak a .,Pécsi Disputa H 

létrejöllével kapcsolnlos érdemét mellózó szöveggel szem
ben. 

Az emléktábla katolikus templom faLi n való elhelyezé. 
séhez terméS'/.ctesen alapvetöcn ),'Zükség volt a pilspöki en· 
gedély megadáso •. Hálával gondolunk Mayer Mihály me
gyéspüspök emelkedell ~'Ze ll emú állásfoglaJ:1s.ira. mellyel 
az unitárius múlt:l t őrdi em lékt:'ibla elhelyezéséhez nem 
csup:'\n hozzájárull , hanem személyesen is részt veti meleg 
hangú beszéddel az emléktábla aVOl lás.'m. 

A fclavnlOIl emléktábla ),'Zövege a bcszámolónk.1t illuszt
ráló fényképco olvasható, 

A Városvédó és Városszépft6 Egyesillet az emléktábla 
avmás..'ionk időpontját mcsszemenő figyelmességgel 1993. 
augusztus 1. napj;1rn túzte ki, amikor magyarországi konfe
renciájuk alkalmával lehetóség nynt arra, hogy az egyhá· 
zunk szerve7.ésébcn 3z .. Intemmional Religious Fettows
hip" vendégei résztvehcs.<>enek, s így az em16ktábla megko
szoRÍzásávnl az nemzetközi jelleget is nyerjen. 

Szinte:lz utolsó napokban, adminiSzlratfv engedélyezési 
okokból. úgy volt. hogy az emlékt{lbla elhelyezése és így 
annak felnvat:'isa elmarad. dc nem kis nehézségek.'lr:ín sike
~Ult az akacLilyokat éppen szórv:'inyunknak elhárítani3, s 
Igy :Iz avatás az eredet i időpontban, pécsi hfveink és a 
nagyszámú érdeklődő részvételével méltó keretek közön 
rn~gt~rténhele ll . Ii .. rnegvalósult az unitárius jelenlétet meg
örökítő emléktábla felavatás:t. 

Az emlfktáblát al. érdekelt egyházak rés.l:éről Mayer Mi
M~y/.I,lécsi megyéslllispök, Dr. Kovács Lajos kolozsvári 
unItanus IIÜSpök és Dr. Nagy Tibor református püspökhe
Iyeues :lVauák fe l beszédeikkel. majd a Pécsi Városvédő és 
VárOSS7.épÍlŐ Egyesület részérő l Dr. Marton István elnök és 
Dr. Vargha Dc1~'iÓ. a helytönéneli S'akoszlily vezetője mét
tauák az l588-as esemény jelentőségét . Az avatási ünnep
ség vendége vol t egyházunk képviseletében ifj. Banók Bé
la rőgondnokunk és ifj. Bencze M:'inon egyhhi titkár, 10-
vábbá Dr. Bigner Miklós köztárs:Wgi megbíwII, 3 pécsi 
önkormány,/;;n képviseletében pedig Dr. Farkas Károly 
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jegyző. A nyolct3gú kolozsvári kUldöttség sorában Dr Erdő 
János I!U.spökhelyellcsl, Dr. Sz..1b6 Árpádo!. a Prol~táns 
Teológtal Intézet rektorát, Szabó ZOltánI. az egyházi köz
pont titkárát és nejét. v:llamint Fark3s Dénes lelkész-mle
véltárost UdvÖ'Lölhellük. 

.Az avatási unnepség szfnvonalátje lentősen fokozta a pé_ 
CSI Székesegyház Bárdos L::tjos kÓrus.inak közreműködése 
Pécsi Rita vezényletével. 

Az 3vnlás ünnepségről az esti adásában 3 TelevfziÓ és 3 
rádió is megemlékezett. 

Az emléktáblát Keresztes Béla tervezte és Kassai József 
kőfaragó mester kivitclezte. 

Az avatást követően a Városh:'iz3 közgyű lési termében 
nyilvános emlékülé~Te került sor. Előadó i Dr. Benda Kál
mán akadémikus. Dr. Erdő János kolozsvári unitárius fO.. 
jegyző püspökhelyeHes. Szász János szórványlelkészllnk 
és Dr. Szita L:\szIÓ főlevéltáros voltak. N3gy öTÖmUnkre 
S'Lolgálna, h3 3Z elÓ.'ldotttönénelmi tanulmányok. - esetleg 
a "Pécsi Disputa~ Oll3pjául szolgáló teológiru problém;1in3k 
és ir0d31mi je len tőségének tudományos feldolgozásával 
egyházunk kiadványaként könyv alakban is me&ielenné
nek. 

Az emlékUlést 3 vendégek meleg h:lngul3tú fOg3dáS3 kö
vette, melynek sponzorálója a Fordrul cég volt. A fogadá
son Dr. Kovács Lajos pUspök mondati meleg hangú kös/.Ö
nelet küldöuségUk S'i,Íves fogadt.'lt.'\s.ién. a V.'\rosvédő és 
V:\ross7.építÖ EgyesUlel kezdeményezéséért. megköszönve 
II pécsi önkormányz.lInak, hogy fedez te a kUldöuség szállo
dai költségét. 

A péCSi unitáriusság különös köszönele illeli meg Dr. 
Vargha Dezsőt, 3z EgyesUlel helytörténeti szakosztályának 
vezetőjét, 3ki f;1rndh3tatl:1lI szervezője volt az egyházunk 
számára nagy jelentőségú emléktábla megval6sftásán3k. 

Hálátlanok lennénk, tm uniWius hfveink sorából ki nem 
emelnők Bandi András fi3t31 hívUnk munkásságát. aki lel
kes és fámdhatatlan segítőm volt 3 külföldi vendégcsoport 
elsz.állásoLis;1val és ellátásával felmerUlt felad:ltok megol
dásában. és .. z emlékLibia megvalooftásáv31 kapcSOl3tb3II 
felmerUlt vár.lt lan nehézségek elhárftás.1ban. 

Besw.molómal azZ31 végzem: háIát adok Istennek. hogy 
a pécsi szórványegyhizközségben sok évtizedes tevékeny
ségem megkoronáz:!qként3l:kor. ;lmikor elÖlehala.dolt ko
rontra lekinteuel3z aklív egyházi tevékenységtől VIsszavo
nulni készülök. tevékeny részese leheuem annak, hogy pé
csi uni l:1rius múltunk emléke méltó módon megötökfllCS
"k. 

Dr. Vernes Gyula 

UNITÁRIUS ÉL"'-)' J 



I.R.F. Győr 
Af. IRF (Ncml.ctköl.i Vanklos Bar:lls~g) idei konferenciáját 

MagyarofStAgon tanGua. A szerveze! 8 ,, 11.6.&. S1.ab:od
A

"lvri egyhá
zain.ak IIIveit gy(ijti egybe II fl:Ild mmden I~Jú61. Ifalában hu
swntves fiallllok jönnek.. A je]en~czés az tvcs lalálkozók~n 
egyéni alapon történik. II fiatalok mInden orsúgban niggellen ,f
"lidgi C$Oponokba tömörülnek. Ezek a csoportok r~1 Yes~~k 
~7. cgylláUlk életében. jelen vannaJc rcndc7.vényeikcn. seplL~ 

. k ndc~1 Tenrn!nclcsen nem lehet :lltalánosllam. 
eV:: mcgrt:· . _.. nok 
minden orsclgb3n mÚ jcllcg7.cIc:sségcl vannaJ< II lagcsopo -

nak. 
Három unil:lriu~ lagcsoporlja van az lRF·nck: al. crdélyi. az 

angol é$ II magyar. N~mcl~~:lgb~. Hollandiában él> Svájcban ~ 
prolC51áns egyh'1.8~ (inIaljlII 81aki touak 11I~<::,opo~o kat. ~~kl' 
vül Japánb61, Amcnk.6.ból. Kanadiiból, II Fülup·$1-Igcl~ krol s7.ok
lak jönni alkalomS'lcrúcn. II kapc:$OlaLok fcnntarlilsa 1m3". 

mésze/es N,,/mM voll . Voll előad.is 61 bc lllUtRló II j6g~ ról ~ II 

$7.erve/.etrc gyakorolt hnr:isliról. /IZ ~ I elmel.ésról. az eheló és a 
mérgezó IlÖv(!nyekr61. a taoista filo/,ófiár61. Volt n~pck I ilnc:h~ 
~s dinkó. éneklések. fürdés, slb ... 

A györi 11<51 után orsz:ígjátósra menlllnk n Dnnhll'ilra. I( t.~t 
vellUnlc a Pécsi Di'l'Ula emlék táblájának IIZ avatásán. ill H ruTdj 

András egyházfi volt ~cg ílségllnkre. Ezután csodálatos két napot 
töl!öllünk 7..:1nkán. a BalalQIIParton. majd hárolll I\ap Swmbathc:. 
Iyen. ahol egy fliradhmatlan vendéglós. Nag., Dns3, a Sziglisef 
~lIer .. m fónöke vo lt II vezelőnk. 

Nagyon jól éreZlék magul<at II vendégeink. és nagyon j6n:lk. la· 
I~hák a vlborunkat is. Asikene jclleI117.ó. és s7.c .... e/.elünk elisme. 
rését jelent i. hogy il ncm/.e!kö7.i 51.e .... eZct második elnök~nek:. 
egy ~vre. a tábor vezetójét. KOl'dls Levl'nlh válas710na meg. Jö. 
vóre Angli~ban Walesben tartjuk a találkorol. 

Mi, UNIT-osok, sze retnénk az egyház ~Iet ébcn is résZI venn i, 
minI ifjúsági ~7.ervezet. 

A jövóben S'/-"relnénk felvenni min~1 több fiamllal a k.~pcsola. 
tol. Az ósz folyamáll több kinindul:bl teszünk, 

Ha szercln~ 1 megismerni minket és egymást. akkor telefon· 
álj310k és gyer tek cl. 

Tóth Bence 16·53·742 

Kov:lts Lcvenle 12·12·492 

Az. [RF újdgokat swkou kiadni, és évente löbb körlevél is ~_r
kezik . Az éves találkozóI nylÍrOl\. július végén .- augusztus ,,1~Jen 
SWk1Uk megrcl,dezni. Az "bó hétell konferenc,át 1arlunk. :unu~ck 
hagyomál'Yos keretei kÖ1,ö11 a fogadó orsz.1g cgy 3.don téma köré 
s~rveú R prugrlunokal. továbbá ~ szerveze1 muködéséh~;o; szük· 
séges v:íltozta1ásai j:wllSlillo\.:o1 vlta1juk meg. A l1lásod~ hélcn 
awk mamdnak. akik a I\Y8ral:i!;ukal egybe S1.crcl"ék kötl\l II kOI\· __ _ _______ ___________ T.:.:6~th::...B::.:"~": 
fercllI;iával. Rájuk cgy egyhetes körul:lz:ís vár. sok helyi lurista r 
számára is nehezen clérrn:tó élményekkel. 

A magyarországi és az erdélyi fi01alok rés;o;vétcle II konferenci· 
:íkon a szervelCt anyugi tiimoga1ás5t élvezi. Hogy hány fialal1 
tudnak t:lmogami. az mindig a re ndező országon múlik. 5!1alában 
}-4-cn Y""~1.nek r':',zt, mind Magyarországról. mind Erdélyool. 

A magyarországi tagcsoporI az UNIT(Unitirius Ifjak Túrsasá· 
ga). az.cI>Ó magyamrs"dgi konferencia ullln alakult (fala. 19(0). 

Az idei konfercndál ~z erdélyi fialalok nev~bcll K"",ícs ls/wj" 
v:illaha 1990-bcn. Sajnilatus móOOl1 ll. tavalyi konferencián 500 
erdélyi fiatal nevébenjclenlcLle ki, hogy Erdély nem tudja elvál· 
lahli a rcndé'/.ésl. Hogy melllnCnLSÜk a helyzeteI, clv.1l1altuk az 
Idei konferencia S"let"Ye/.ésél. TCl1n ~$"LCtcscn egy (ov abu csodát 
,n:lr nem lello:tell v~m i . így az idd magyaror.rLálli konferencia 
rendhallyó voll. Soha méll ,Iyen kevesen nem volt:lk. a rcndezó 
olS7.:ígb61. és wha nem JUIOll ennyi fdadal "SY emberre. A tábor 
többsége. m"gél"1&",,1 fogadla a nehé7.ség"inket. fgy mégis sike
rült egy jó hllllgulatú konfm:nciát laltani. 

NagyOll ~,,!<wnjtlk :lZ egyh.1z segíl$ég~ 1, alncly nagyon nagy 
mérl~kbcn J~ruh h07.7-' II wkkcnóm~'lte< 5'LCrved:shcz. U toga. 
l:bl t(~1 l.1borunkba dr. Jillwb hm3 és Or/>6kné S:cnl.kún)'i flQ· 
IUl, akik ré."l vell"k cgy na l' a programj.ainkban ; •. 

TarlolHmk kllmnbcn 'zelleml és ügycsségl j.1t~ kohl. lobb 
fl\!ml>:' áhI13t~t. ~lal>adl~ro ,I.aloona, és rabIÓhú~ ·SÜI61. voh If;. 
kófcI>'.b ~s v"gc\~ riánus d Ivalbcmulaló. A tábor Idei l~"dja II I"r. 

4 UNITÁKI US RL ET 

Az IARF Nószövetségének 
konferenciá ja Indiában 

1993. allgusztus 10-14. 

A IALR\V (Internatinnal Associnton of Liberal Religio.
us \Vnmen) meghívására érkeztünk Bangalore.ba. Ma· 
gyarországnt Orbókné Stent. lványi Ilnna és Bencze Or· 
solya, Erdélyt dr. Virágh Enikő képviselte. Maga a hely· 
slin, vallásnk tarkaságn, ~a Kelet varAna- és nem utol· 
sósorban a knnferencia témája is rendkfvül érdekfesr.ít6 
volt. A programnk reggeltöl estig tartnttak. A reggeli és 
esti áhitatot mindig más egyház képviselóje tartotta, és 
(gy betekintést nyerhettünk különbözó kulturákba is. A 
találkozó ro témája Földünk megóvása, valamint az ln· 
diában uralkodó analfabétizmus felszámolása volt. 
Emellett még a harmadik világ nő· és gyermekproblémá· 
ira próbáltunk megnldást keresni. A Nószövelség űj elnö
köl választott: Christine Hnyhurst (Anglia) személyében. 
A közös munkáknn kivül is snk időt töltöttünk együtt, 
mind szabadidiinkben, mind nz esti kulturális programo· 
knn. Ez snkat segftett abban, hogy a rllsztvevök jobban 
megismerjék e1:,'Ymást, Ils ez a közel ebbi vngy távnlabbi 
jövőben szorosabb együttmiiködésl jelenthet. 

Bencze Orsolya 



IARF Indiában 
VilágSlövcls6gUnk,:n IARF 93 (!Vc.~ 1000énclmébcn elő· 

S"I.Ör rClldczclI kongl'CSszusl lruliJ1b.m. 
A rendezvény f(j dmc: Vallásos ÚI :I hékéhc7. és együlI

lI1 (jköd61hc~. voll. Egyik fő célja :IZ volt. hogy II rés-l]vcvök 
mcgisrncrkcdjcnck India vall:lsos .'>Okszln[,.".égévcl. köze
Jebb hUlva ezzel :l vit:!!! kUlÖn!.M)zO I:!jain élő S'/~'\b .. ldclv(j 
vallásos cmbcrckcl. 

Ebben ill. c.~zl cnd6-
bcn elöször az IARF 
kongresszus négyn;1-
po.~ voll c.~np.111 . és 
k!.\zvCllcn kapcsolÓdOl l 
a progr.unhoz il Vi!;'!g
vallások chicngói ]lar
I:nncnljc elnevezésf, 
szerva.cl rendezvénye. 
Illcly lUO éves évfor
dulóját iinncpcllC. 

A hclyszfn Dél· Jn
dia. K:lI1mtaka :l1I:un11· 
nak fővárosa. 11:1l1g:llo
re vOll . Európai emher 
si'.:'i l1l{tra kevéshé is
Illerl CZ :1 helységnév. 
pedig egy közel ötmil· 
liós nagyvtíro~ról van 
szó. Ahogy ,l Brahmo Somaj nevú hindu S1.abmlelvii szer
ve~.c l egyik vezel ője mondolIa: India egy nagyon gazdag 
orsdg. ;Ihol :l7.onh;1I1 s7.cgény emlx:rek élnek_ 

Az eló7.eles lájékoZI:uókb;1Il prob.1lták felkészíteni a 
részt vevőke t minclarm . :unil Indi:, jeleni . Mégis mellbcvá
gó volt az él mény. N:lgyon nehéz feldolgozni mind.1ZI. :unil 
l:iunnk. A mérhelellenU I g;17.d:\g vallási. kulturális élmé
nyen híl nyomaszIÓ mamdl mindvégig:lz a kép. mellyel n:l
IKlnta szemhe kelle ti nézni. Az utcákon jelen van II nyomor. 
.. szegénység. az eml>eri kiswlg:\ II :lIUIIS:\g. a lx:legségek 
llu.:ganl1yi form:\ja. a színesh(jlÍl. sllv:\ t1 y kicsiny gyerme
kek kérő ke~.c. 

Tal{m a himlu vallás szel ídsége segUi :1 ROO millió emlx:rl 
ahb:m . hogy elfogadj:ík hel)'lClUket. A kereszlény kultúrá
ll;ul fe lnőll emberek lIleglanuh:ík . hogy kUz\lelli kell az 
élCthen. mcg kell dulgomi minden apró eredményér!. s 
nem s~.ahad felndni II reményt. A keleti v:lllflsi és filozóri:1i 
kultím'lk:l hch: l{) rŐdésre. helenyugvásr:ll;mÍ1:1I1;lk. 

A lIyiló i Sl enli s~. l e l el soks7.ínr.ségc.tÖhlmyclviisége m:ír 
1\Ieg;H.l1a :1/. ;ll:lllhangol. Az uniUiriusok nevéhen. az isten
lis7.lele!Cn. az :íhl:íst én OSZIOII;UII. 

A munka nagy rés/.e lín. munk;H,:sOIKlrlokhan folyi. p:ír
hU/~lIno:,an négy kUll\nbözó tém:íban. Egy délutáni munka
CSOI)()nhan SZerelK: l!iink közösen. eldélyi. magyatOl'sz:lgi 
és cseh lestvéreil1kkd: Kelel-Europa öll llmgár:\ tal :ílás;I 
eimmel. Eló;ld:ísom!l.an h:lIIgSlí l yo~tam . hugy mil jelenletl 
a l •• c tll~ lÍh lIé~y éVli·l.ed MlI~yarursz:\g v;tll:lsi életében. 61 
lil iVel J:lrulh;tlll:lk tK11.I~"\ ;11. cgyh:\ w k ól hékés álmcnelhez, a 
lIcmol..l'at ikus. tolen'uls társad,llolII kialakMsflh07 .. 

A munl..:lcSOIIUI'1I1kh;1Il mUI:ltl..()7.t:.k be a kiilönhöző val
t(lS\lS csopurluJ... . Im nl pid. : II Sullk (1II011llIllell:\n) Bangl:!
deshhtíl, a Khasi hegyekl"ICII ém ull it:lrillSllk. akik épJllÍgy 
I..c 'I!~/lény \ll1ilál'lllWI.. . 1I111111\1i. s angliai hal:\SI'a alakultak . 
IlaJ: IIII Kiss!!1 S ingh \'01\ ;11. al:l]Jllójuk 1 XXX- h: III. sZ:l11l1:l1:ll1 

iskol:ll. gyUlekezeli termel épflellek hozl·,k '0'-" '" " '""." •.• , ... .. - una.l_ 
J,l ;1);,11.,. Ma kl! . K e~.er kerc.~z léll , ullil:'iri" .. " < ' k' 

"
'b' • .• t..~/~I · n

t I;, :m . . A Kh:l~1 heIJyekben éll'i unil:íriu.'iOk énlekessége. 
hOS! ~s.' ."~a.lnareh:llus l:\rslItJ:llomh:u! é l~)ek . v,lgyis a gyer
mekek .170 .1.Si>/.ony nevét kólJlJ :'ik. s 1Il1l1d11:l :I legidősebb Ic
áll! örOköl; ~gyéhkén ! kll lsl'il.:ben i .~ elcémek. s vágon s .... c
mu s:\rgaboru emberek. 

. A ~r:lhmo Som:lj a 
hllldlllzlllusból kiv:'i1t 
egyislenhívő. veZC IO 

.It. értelmiségi 1II00/.g;l-
~ lom. Tagjai eleinte a 

l eg felsőbb hindu 
kaszt. II brahminok kö
zll l kcrtlltek ki. S ha 
hivatalos;m lIIegszUn
lellék is a k:tsztrcnd
S7.crt In(]i:\b;III. a I:\rs;,
d:domban mind ,I mai 
napig jelen van. Indi .. 
számos haladó gon
do l kod.l~ÍI vezelője. 
kl\7.tllk K. Chundcr 
Sen. R .. bindmn:llh Ta
gore is tagja voll a 
Br:thmo Som:ljnak. 

Belllllt:llko7. tak ,I szi khek. v:tlmnill1 a won buddhisl:\k 
Korc."\hól. akikelltlOSl veli fcl tagjai közé az IARF. Az ulol
SÓ nal)()n IllegtarIOlI kl\zgyiilé.'i úgy dönlött. épp a won 
bulldhisl:\k meghív:ís:íra. hogya kOvetke7.ő kongrcssLust 
1996-ban Kore:lh:lIl tartj:ík. 

A szervezők kiv:íló elgondolása alapján. ahhoz. hogya 
közel ölS'/~~ .... résztvcvő johlxm megismerhesse egymásI ún. 
.. eirelc group"-obl. azaz kis ismerketlé.~i csoportokal hoz
lak Iéire. e~.c k mindcllIwll tal:\ lkozlak. kicserélu:k vélemé
llyeikcl az olh:lIlgzol1 elóatl:'Ísokról. s he.\7.:'imoll:!k :Irról ;1 
kl\zösségröl. ahonnan él'ke7Jek. Az egy ik kgnagyobb lét
.~zámú csoporl vczel6lét hlzl:\1;: rám. Bcnsóségc.~ élmény 
voll h:lIlg: lIni a vi lflg szintc rnimlen t;\járól érkezell résztve
vők bcs~~~ lII o l ói t . ús .... inle megnyi l:llkol.ás,lil. A l1angl .. -
tleshhöl érkezcll moh:ll l1etlán t:mál'lló 11 nők fcls7.nb: ld (lás."\
ért .~~.álll sfkra: ol Ram:! Kri .~n:1 S7.erze!CS megélI vaMsi él
lIlényeirtil s~~~moll he. II Jap:inhól érkczell shinlO :l"S7.0IIY 
:IZ oklal:lsról. II felvilágosllásról .~zÓ I I. BefejezésIlI a cso
ponoklxln réSZI 'levők négy kulcss .... Ó! turtoltak fOll loonllk: 
klllcsUnös lIl egé rt é.~. sZCI'C tet. békesség és l)i7':llolII. 

KUlön programponl volt a délul:ini cs;llálll:í logatás ... hol 
a helyi k\ilönböző vallású cs.1ládok l:inák vendégiil a kon
ferencia részt vevői!. Mi egy jÓntódó moh;lllled:in eS:llád
hoz kertllHlnk. :Ihol :I cs;lIád ÖSS1.cS nő i lagja is egyetemet 
'légzelt. ez igen nagy szó Iml ~:ih,11t. dc rérjhCZlll~n~~~I. U I ~ n . 
:lInill11ohamedán szokás S7.ennt a szU!ők hOI.ll$ Ös:;zc. mM 
ncm dolgozh;unak. Örömet OkOLOlI s~~"\lllllnkra . hogy ezek 
az emberek bíwak India jöv6jélK: n. (elemelkcJésébClI: .al~: 
IMlI. hogy fOIlIOS. minél ll\bb kélU.c1l cmt~r és él1e1ulI:regl 
vezesse ki al. or..-/.:\gol II sii lyos gJl'I.(las.~gJ nehé~"~égekb61. 
OefcjczéskéPll a/.ért i lll:\ dkoZIUII~ nllnd:mnyl:l~l. I~g~ 
lIlegszúnjenek :I/. ellentélek. vall:\sl mv:~rg~ok .I\lnduk .és 
mohellled:ínok kl\/.UII. s hogy ludi .. lak6t emberi méll6sá
gukll:lk megfelelő .~7.inlcn élhessenck egy 1I:!IJOn. 

Orbókné S:tent·lványl llona 
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_ <<ri Unitárius Egyház. a tordai ediktum 425. évfordulója tiszteletére 
A Mag)'arors.u&b· ~ . d 

,.Az un;tariz.mUS ma" ammel. konferenClát ren ez. 
melyre szeretettel hívunk mlOden kedves afiát. 
Színhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác u . 2-4. 

Idöpont: 1993. október 15-17. 

Magyarországi Unitárius Egyház 
Képviselő 7hnácsa 

PROGRAM 

1993. október 15. 
péntek 

1993. október 16. 
szombat 

1993. október 17. 
vasárnap 

09.00ÁhtaI 09.00 Al ll'itárius eoió-ja fe, ödése 
Dr. SzaMAtpadrek1or, Kolozsvár 
"- 0 _";; Cl.o.l..leok)ni tanár 

1UlO ŰMepi islentisaelet, igét t.det 
Dr Kov.Ics ""'" pC ..... 
~ 

Beocze lJ.lJtM púspöI<I'olye11es, 
Bl<'ap>'>I. IJl. ~ ~ ~ , K_ 

09.30 Megn)i>I _Bél! ~ Bl.riapeo 

10.00 /I.z liitanus EgYh.U aIaPMSa 
Erdélyben és Magyarors.zágon 
D'. &t0.önos teológiai Ianár. K_ 

Dr. Smd;óayZoI>in 
egyeteni tanár. Bl,riapeSl 

12.30 Emléktáhla avatás a tordai edJCb.m 
425. é\1orOjófa emk::Mre 
Dr. De"" _ Ma· 

stasr J3nos TeoIógB meze 

12.00 Ebéd 
1 4 .00 Az.~~ 

sznI{fil:lta 
Wave.zem: 

~BtdapeSl 

noo Fogadás, ""SZÓ 

BuftaIo, USA 

. " rio '!}3zgaro. <X.~S! 
li. FetenCZ jirsef ny. pjsp6k. 
3lriapeSl 

OrtKitn,g Szem-Minyi Iona 
JeIAsz, BOOapesl 

12.00 Ebéd 
14.00 B:hlisstiO, egytWs.zervezés., 
sz~zas 
mavezelÖ: Gáx:z MháIY le!ICéSZ, 
G)Ü 

Kérjük híveinket, hogy szállás- és étkezésigényilket. 
1993. október 12-ig, írásban "agy telefononewre jelez

zék egyházi központunkban. 

Füzesgyarmati ünnep 

90 éI·cs.1. ruz""JO"&nnolli unitinll$ I.:mplum. Áldoutl:isL SlOr· 

l~ bh'd: 1903·mn ~ hónap alan Epflcna f.:1 wen unid· 
mIS Iu.jlEtil II IÚln)'OIn6.1.n refonn:ilus ~ú n:l,gyközsig. 
~. A kÖldmúh~ IÖnbll JlIvítis.mulrle$ n}"QIllán mc:gújull 
~c..·cl .-itu fdlér f;Hai közé az krordulór:l g)"ulekcziil.:cl 
1993. jt1l.tus "'-ikén. &kCltcl: il; a bdybElid: (mh fckkculúcl: iso 
qLm.r1n),. .. ",lamm. ol a.'01i l:ijakról jötl "'eOOqd.. ktiz:tilk ~. 
!)YL Al.~Mn l,:/bpoo.lb6l BI.Id.apc:stróll6bb minlliz fO jeknl 

Telefon: 111-28-01 

épil6 Ctóemcit A uj'\·.:I·IcIk.:t gll~ms Iinncp jó ~~Ú tnz
dKddd úruJL A ~Il:.:u 411~ hd)~ acrl:;t.':Sl.~1 és a.:nci.1ezd:1 
..K.:n:szseny ~ .. clmú .:g) kri I~ friss $Z.iin~1 $llk~ \ 'is;i.. 

rob:!];::.:bb.:n a l.:mplomol: b a fmlÚCic5 ~ondobd;:&ibjl ri. 
Iog:llUlI ir.i;::ok b \'omd,:: l.::nik n~, ulQlldar-Mbbi u ~jlh'':, 
Iti j...kntiWg(i. 

n \' lly il)'aU:or ugyanoti .1. fül.:'SgyMln:la"i unirkius C"S)iliz· 
köuo.'g 1m"~a1.1.pÍl"sinal: 90. b<fonluló'pl i1nncp.:ltiik. ITIQSI .ll 

Itmpkmét. ON.n \"QII mindn)'ijunk srlmln ill tal.fIl."Uds ~ 
Iclkeailnktcl éli mEp CRIid'p\'.lIl ~ .1. J;)~ Qillc· 
kele! :Inll)kÖlly'!e! tI:l:iró lol&fai\-.J.. 

trq :IZ CHiliÚl)"en. k5l:nik B~ Mdnon püspökhdyrtle!i (.:gy. Dr. LE. 
hili dnöt),. dr. l.hrutc: Er";' fOtondtlotl"ll:!)'':i1C:S és S:~ János r--------------------
1eCJl. ml~i \&Uf;:II6.. 

/WIá'" , .irl6 klk.:n :IZ :Ül.~ ilKI.. Wbhn:ü >'Z>lIOl.,ib.l· 
UI. lelle fdc .. "Ió\"i at '" '~. m.:lyn,·:k .ésa: - \'OI! 
roa. &.tQ·P Alptir Ldtd kont"üm4lisa és :IZ ~ is.. A koa. 
r~:IIndus klfolkwan ndkpl leli bu:oo)"sip t!.1é_Wncreli. 
rot B.ooc:: .. Már ...... PW:tukh.:1).:11.:$ mode" SU""kbl aq,uz öt 
qyhimn:l m.lIjd InDlwn '~I :IZ 11r>.·...-.onosz.isnil.. m.:1)'. 
ben labb 0\1111 SÚl.JdenIc\'6 tkrnülL A temp60m bcl$Ó faUn • .ll 
q~a: mclIcll dhc:I)'I::tt1t .:mliktibLit S=<Ís: Jtinos 1cIk&z..i,az. 
!~ Icplat<:'" m3C~'~ C"1.)·Mn6nEnc:t1 m!.lutb kisbdax:n. Ko.. 
iOCÖillÓl mocodoo a r.yuIctad .:lótl w. u"itoc; !nwi fOgondnat. 
bd)~~ IQlmk10ln ... r&. ... I6si, Iktvodetet á alihlhv ... '" fil. 
~3Ib ~'h.tzt~ klk~nck hi\·6-1QOOmS.. közö""l' 

, trsrrÁRtu:S tU::T 

KÖNYV AJÁNLAT 
Dr. \'áI:\'a Blta: 
wÁ mi öroI:kfl-a16 Dd\1(/ FurM ltttllN" M 

A pests.zentJörinc.i egytúzJ.:6zség l;:vt:\:cib3n jeleni meg 
:lZ évek ót:l nem k"3ph;lIó mú. Minden unitárius hivünk fi
g,}'elmél fclhivjuk 3JT.l. hogy egyh:úunk idUl erdek1ódó 
lestvtreinl..-ne.k is 3pnlhJrj:U:" ez! 3 !'Ö" id hitt:Jni 13nulm:inyl 

K:lph:lIÓ 3 lelkészi hh':ll3lokron.:Va.JO FL. 

A tetszetős ki3dY.'iny 3 Cemcrus n)'omd:J. goodoss.'ig::ll dl· 

""'. 
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A ma és a holnap unitarizmusáról 
2. rész 

Az egyszerű keresztény hit gyökere. 

MM az e l őző. dc rn6g inkább :1 jelen évs7 .. 1z:Id tudo· 
mányos eredményei komoly kihfvásokat szUItek a vallásos 
hillel ~~l.el11beu . és cgyr6szt .unl intell6k :17. egyh:17 .. '1kat. 
hogy készüljenek fel a kívülről jövő v:.U:tscJJ.cnes tl'ima~l'i. 
sokkal szembeni érvelésem . másrészt ami IS. hogy S.1Jl'it 
hitrendszertlkön belUl is keressék az érlclcm és:. hit közclí· 
tésénck Ic hetőségc it . A tennéSl cltudományok (kl11önösen a 
kozmológia és a paleontológia). valam int az ernbcrtudoml'i· 
nyok ('l11tropológi'l. pszichológia. szociológia) kÖvetkeztc· 
tései nz ol'lodox kereszténység hitelveivel öss7.ccgyeztethe· 
tet lcnnek bizonyulmk. és a tudomány sz<ím:U"a aZ lsten nél
killi világ. az embcri tudás sikercirc épllló világ túnt reali· 
tl'iSlmk. Az egyszcru keresztény hit válasza erre az Ichct. 
hogy elvont emberi énékesunékkel a tud:.tos és csclekvő 
Isterll helyellesllCni nem lehet. az embenIck pedig szilksége 
van a világmindenségben is ható.:. világ létczésének és fej· 
lódésénck értelmCt adó. és az ember Icikében is érvénycsil
ló Fóvalóságr:L Az lsten nélküli világ magyar.b .. 1ta fe ltétle
nU! kiscbll értéku 6..-; pesszimizlllust. kiútwl.msngot sugal. 
mazó képe t nyújt . mfg az Istent valló rnagyamz.1tOk a szel· 
lemi-Ielki cSLícshoz veze tő p.1 lyátlállatj .1k a7. emben'cL 

A kercs7Jény vallásokon belUl n kii1önb{\ző nco·ortodox 
imnyok is keresik a kibomOlkoz.1s t. lényegébc lL egymáshoz 
annyib.1l1 Imsonló;.Ul. hogy igyeke7.l1ek mcgtarlani a hitval
I:lsok tételei t (Iegfeljcbb kiegészítő énelrnezések keretébe 
helyezye). és igyekeznek kiiktatni az ilyen ;1ron SCIll t.trlha
tó hittélClekct. A SZCI7.Ó példaként ;\ Ku,.1 BOI"Il/ nevéhez 
kapcsolható neo·k:llvin17Jnus mcgold:'is·kcresését mut:lIja 
be. amcly v:ilt07d1tlanul vallja. hogy a Szell1ír:h lsten egye· 
düli kinyilatkOztal ;'iS:I. de vallja . hogy kritikuS:1Il clemezni 
lehet benne II yalólxm IstCll igéjének. illetve az emberi ér· 
tclrnezésm:k minósiilő tnl'talnmt : vallja. hogy Istcn valóban 
minden emhen hív arra. hogy higyjcn. :\m :IZ ember Önma· 
gától képtelen :l döntésre. credendő bűnös volta miall. Vall· 
ja ez az ir:'Ínyzat azt is. hogy ISlen ol's7A1ga II tér és az idő 
lratfn,'I1\ túl van. és a vil:íg végéhc7 .. az ~7.k:rtológ iáh o7. kö
tÓllik . AI ; lpvető tétele. hogy lsten .. egés7,en más". ki7.:íróla· 
gos.an transzcendens. akihez tehát :17, ember semmiképpen 
scm hnsonlft hatÓ. akit az cmberi érlelem nem ismerhe t 
mcg. és akinck emberi képességckkel swlgl'i lni nern Ichel. 
i\7. cmberi törekvések hi:\lxlvalós.igok. Mindczekre a kérdé
sekre az cgyszeru keresztény hil Jézus példája és tanítás.1i 
.d:Lpjl'in más válaS"LOkat kíván adni. Ha ugyanis lsten csak 
trans7.cendcns, ám cgyben nem immanens is. ha az ember 
ncm ismerhcti IlIcg Istent és nem felclhel hlv:'is.1r.l. ha eb
ben a világban ncm ismerhetők fcllstcn s7 .. indékai. akkor a 
szó valódi értelméhen az Istenben hívő v;llIásos hit scm Ic· 
hetségcs. Jéws éppen az Atya univerl.l'i lis szereletél és 
gond\'iscté.~L 1:111110 11 :1 s:t..imunkr.,. és ami a meggyőződés
re 111 .. \11011. hogy legmagaS:lbb értékü mély átélésében az 
emher \'alól'l: lII s7.c llelni· lelki kapcsolatb;. juthal ISLcllrlel. 
Minde/ck pedig lényegbevágó kcrCS"l.lény bizonyoss.1gok. 
:1 I:1I)\'CIŐ léteIci :IZ egyszeru Kcresztény hi tnek. 

Ezzel elérkczlllnk a dolgok gyökeréhcz. Az egyslertL ke
resztény hit alapja 017. a S"l.ilfu-d bizodalom . :11. a szellcmi.lel. 
ki bizonyosság, hogy valób.-In és kétségtelenül létc-úk ;\2 

Egyctlen lsten. aki Lélck. Igazság és S7.erelct. és a mi val
I~s hitünk crre .. bennünk gyökerező felismcrésre épül. és 
nem :Jzokra a hitelvckre, amclyeket kfyülről fm.1k e lő . E 
kérdés körill évsz:u'adok Óta hcycs vit :1k zajlanak. ám ;\2 

egys7.eru keresztény hil a mestcrségcsen köréje épftclI mc· 
tafizikai. lélckwni és tcológiai bonyolultságok ellenérc v:1l
tozatlanul vallja a7. embernek Istenhcz való Ielki·szellemi 
hasonlóságl'it. Vallja. hogy ISlen lényege a S"lcretct. és a sze
retettcszi hitelessé azt az emberi életviteli. amely l egfc lső 
fokán az önzcllcn önátadásban és Önfeláldoz.1sban teljese· 
dik ki. Jézusl mngát is ez indította el és vczettc kinyilatkoz· 
tató és megvált6 útján. és cllentétben Keresztelő jánossaL 
:Jki :J bún útj:íról a Törvényhez való v i~7 .. 1térésben lálla a 
mcgtérés lényegét. Jézus új útrn. c lőrc hfvott. az cvangéli
umh07., amely új élctet ad. A Jézus-i hlvisnak megfelelő hit 
nem v'll:ullilycn filozófiail :lg körvonalazolI absztrnkció. 
hnnem az élctre, az életvitclre vonatkozó válasz. Az egy
szeru keresztény hit az emberben feléledt Isten·i élet. 
amcly akkor valósulh:lt meg. ha a szeretet Icike költözik a 
mi Iclkllnkbe. é. .. mi szabadon és önszántunkból e7.zel a sze· 
retettel összhanghan éliJnk. Jézus ezt :IZ lstcn-i életet taní
tOlla és elTe hlvta :Izokat. akik az ő köve tő i akanmk lenni. 
Minden hilelv prób.ija is az kell legyen. hogy segili-e. lel
keslli-e eZI az Isten-i életet az emberek között. 

Amikor Jézos az cmberi tökéletességet lsten tökéletessé· 
géhez viswnyltol1:i (Mt :'i. 48). akkor elÓ\\e kifeje.zcllcn a 
fe lelxlmti S7.cretetr61 beszélt. amelyben az emben Icmlé
szet kibontakoz.1s.1nak valóban korl:íllan lehe tősége i V:Ul
n'lk. Amikor az Újszövctség szólms7.Ilál:l1 :1han a szeretet. az 
irgnlol11 , a könyöriilet gY:lkorll'is.1 ról olvasunk. akkor az 
emberi erények legnwgaS:lhb fok:lt ink:í?b <IZ önzetl e nsé~. 
a nagy lelkűség fo~allll<l tiikrözhetné. mlllt a~ e.Il1~.rbe n ,'S 
felfedezhctő istem természetet. Nem lehet kétséges. ho~y 
az önzetlcnség. :unelynek csúcsa az ön fe láld.o7 .. ~S. fe lillm~l . 
hal nlinden más erényt. Amikor .IZ ember s.1J:í t cic tét :íldol
:t..1 fel m:lsokén. hogy czzel m:ísok:it megmentscn. akko~ ta· 
nús.1got lesz .1 tökélctesség rcalitás.1ró1 a határtalan: ön.zet. 
len szeretctben. Az embemek ebben a ti tokzatos. ~I1LSltlk~S 
erény~ben tükröződik mindal. :uni ."z e~y~l.COI ~e~sz. 
ténység lénycgc é.~ gyökere. SzellclllL·lelkl blzonys.1gként 
V.llll;:Itjuk. hogy Istcn _ aki az embert tI tcremtés cs~cs.~vl'i 

' I ~ ~ · 15dé.~énck tcngelyévé teile - hclyezte és a teremteti vI .,g ej . 1' 11 A. v'!ló 
" ""," "n' IOlekllC '1'1. önzetlenségrc. :IZ öntc ;, (OZ;,~r.~ • . 
.\Z ... "" • • t b é , ' kú 1stcnr 
e lhiv·l t o ll S.~g érzclmét. núnt .1 legrnagasa l r t; E . k 
"J" ,, ':'<k01 nz iSIeni természetben valÓ részcsed~1. . n~<! a 
• ;, u« ." ~ I ' .. bt 'mbcn e,,,ny· 
liIOJ..-I.:IIOs. Istent61 k:lpoll legesod •• 110::" ) C . ' . rcl Jé. 
nek leglökéletesebh megny ilv~n \ll :1s.it Ismerhetjük 
zus Krisztus S"l.emélyiségében é.~ szerepében. 

Or. SztankóczV Zoltán 
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Egy új Dávid F erenc-arckép Új areké(lllnk rc..~t6jc u;onban - saját 
vullo'nlb8 5tcrint - tudatosan nem kiván_ 
ta megisl1l~rni az el61Jnényckcl, é.J olyan 
D:lvid F~rcncet kivánt mcgörökftclll. ami _ 
lyennek ó képr.o:ltc ~l olvasm:lnY3i nbp_ 
ján CZ! a mcgragadó. kOIönö! egyéniségG 
és szellcmű cmben. 

A Dávid Ferenc Egylet legut6bbi ülése 
egy új D:\v id Ferenc-portré lclcplezéséro, 
illetőleg bemutatására adon nUwlmat. A 
mÍlvész S~alalnyay J6zsef, Munkácsy-dí
jas festÍl. 

Ennek az escménYIw:k különös szlnét 
az adja. hogy az :t!kotó múv,:"z nem uni
tárius. 6; Dávid Ferenc egyéniségét n 
$Zépirodnlom!)ól ismerle meg, wnikor"{(;· 
rök Tumás: Dá.'rd Ferenc dmű rcgény~t 
elolvasIa. En,w:k akOlönös szcllemii em
bernek a jelleme úgy haton rá, hogy mcs
tersége es:tközévd k"Í!mást festell r61a,,:,, 
.lZ1 az Unit:irius Egyhhnak njándékozta. 

A mú,<éS"L élctérul annyit. hogy elóta
nulminyait 5;;'11)"1 I~II'<Í" .;" 1/<l~.'lry Já
IlUS szabadiskoláj:íb3n végezte, majd a 
FŐiskolán IUIi Isl\"líIJ és L)"/w Káruly m· 

uílványakénl készIlIt fel önálló 'I1Civészi 
p:Uyájára. Al 194~9.lallévlól II Főisko-
13 elókéslitó osZlályán mb. főiskolai tanár 
lcn. de politikai indínatásból az állami 
szolg!latból elbocdlOUák. Ennek kövel
keztében évliledcken át küzdelmekkel te
li é1cle! éh. majd 199I-ben rehabilitálták. 

A művészi arcképábrlirolások alapvető 
tövctehnt!nye. hogy ll. múvész eszközei· 
vel jumlSsa kifejezésre az ábrázolt egyéni
ség,,!. szellemél. lelki és tesli tulajdonsá
gát. 

A Dávid Fercnc-portré esetében a hile
lel :!.Ikat; fonn:!k hiányában II hangsúly 
fokozol! mértékben II szellemi lulajdonSli
gok kifejezó erejére összpontosuL 

Mivel hiteles ;'U'Ckép nem maradt Dá
vid Fercllcról. érdekes módon az idők fo
Iram:!n kialakult cgy D1vid Ferenc tírus. 
mel)'!lck következtében szinte i~mcrji1k 
Dávid Ferenc arcmásál. Lchetcu cgy 
olyan ábrázo lás valaha, amely ugyancsak 
hiteles ábrázolás híján, szabadon jön lét
re, é_~ alakulhatoU :\t .::gy ,,konkrét" kép
mássá. Gondolhatunk talán, mint kiindu
láSTa, Kőrösfői Krieseh Aladfu"nak egy 
igen közismert történelmi k~pérc, melyet 
u millennium alkalmából fest.::u Torda vá
rosának. Ez a kép a "Tordai 1568-a.~ Of

n~ggyÍllést" ábrázolja. a vall:isnabadság 
törvénybe iktatása pillanatában. A temp· 
10mbel$Ó középpontiáb.::m Dávid Fercroc 
alakja láth3tó. Mintha ez a típus alakult 
volna :It. közel 100 év folyamán, egy álta
lunk közism.::rt Dávid Ferenceé. A szob
rok, plalceu .. k, feshnények és melSZetek 
.>Ónte mindegyike dús. vállig érő hosszú 
haj, szakálltalafl. klasS2.ikus.~á vált fejet 
ábrázol. 

Mi, unitáriusok. nem vagyunk mcgrog_ 
zőuek, dogmatikusok, mi elfogadjuk n 
újat, mások v~lcmé"yét, kOIönöse" ha az. 
egy ní ... lJnI<ból ;'iradó lIZOOOS eszmél képvi_ 
sel- nkkor is. ha más nyclvcn szól hoZZllnk. 

Az arekép lelcpleúsckor nért okozott 
köreinkben meglepct6t. mert az általunk 
eddig ismeretlen. új Dávid Fer~ne néul! 
le ránk. A szokatlan, kupasz fejÍl é'l dús 
szakállú, meleg lekintetű f~rfi képm:ua 
mégis Dá ... id Ferencet ábrázolja. A magas 
homlok, a koponya az értelem jelképe. A 
mű"'~SZ c ...... el a fonnával hangsúlyozza a 
gazdag énelmct .~UgárLÓ jellcme\. Hiszen 
Dávid Fcrcnc valóban azclsó volt, aki r:l
VIY~ete ll minket :ura, hogy értelemmel ;s 
meg lehet közelíteni az Istent! Aki érte_ 
lemmel, ludom:lnyo~ kritiká ... al kivánta 
megköl.clíteni és kicmelni u biblia 6don 
szövcgének és stílus:lnak a mélységes lé
nyeg':t. A dú~ sZIIk:l1l az eró és a böleses. 
,;ég jelkéP<' lehel. o..: ennél sokkal fonto· 
subb a S7.cm ~bn\zolása, amcly a portr.!_ 
művészet Icgfontosnbb kifejező cs1.k.Ör.c. 
A szem ,,3 !~Iek tükre". Ebből a mclcg te
kintetű D.:'i ... id Fercne-arcképból valami 
,,mélység"' s ugin.ik. Ev ... el :I kél jellem_ 
... onással, a kiki m~lységgel és a:.r. érte
lemmel k.í ... ánta a mű"'ész kifejezésre jut
tatni Dá ... id Ferenc egyéniségét és jelle. 
mér. 

Ezért fogadjuk szerelettel és kÖSZÖllet
tel eZt :I képmást, mely egy űj színnel 
gazd.;)gilott~' az eddig ismert Dávid Fe
rolw:-:I brm:ol ás a i n k at. 

Kaplayné Schey Ilona dr, 

Szeretettel gratulálunk ... 
Dr. Jaka b Jenő pestszentlörinci le lkész 

a ra n ydiplo m ás j ogász 

A sZl:gedi József Auib Tudományegyelem TanácsIl dr. J(lk(lb 
Jell;' leLké.~ZT. egyh:lzullk jogtanáe$Ostit abból az alkalomból. 
hogy ötven ~v ... el ezelól1 Kolo%~ ... fu"on avnll~k doktorr:í - mint a 
kar jogut6da - aranydiplomlival tOnteIle ki. A szeptember Il -i 
szegedi Onnepségen n diS1.oklcv~1 :ltnd:isiinál n !JCst$7..cnllőrinci 
cgylu'i1.k.öl.Ségct VI/rgl/ Fa('IJc presbiter képviselle. 

Fiir Lujos, ~ Magyar KÖ7.U'irsaság hOl1védclmi minisztere 
Gyll rma thy Gerge ly gyulai aty:'inkfiának érdemei clismeréséOl a 
Fliggcrh'" MugYII,országhr emlékérmct adományozta. mint az 
Idciglcl1C$ Nem~.cti Koml5ny hat:'írozatn alapján ~ n:lcizmus elle
"i hart"r.l szerv~z.cll Magyar Honvéd~g önkénTes btoll:ljánok. 
Al. i1nllCpo;lye$ aktu~m máteill~ 15·én kertlll $Or. Ki ssé Illegkés_ 
vc. de nil '~gratulálunk a magas kitUntctéshez. 

• 
Uarl6k Uéla fögo ndnok 

gyémánldiplomás mérnök 
A ~udapcsti MÍlS7.llki Egyetem Tanácsa abból al. alkalomból. 

hogy ijj. lll/r/Ilk llf/" hat ... an év ... eI cz.clóu kopoTt mérnöki okk .. 
velet. gyé~nánTdiplomával tll"lelle ki főgondnokunkat. A S"Lep
tc'nber 3'1 IIIU~pségc'l egyháwnkat lle"cze MáT/Oli pilspökhe
~y.:n4, egyhi:a dnük és dr. Juk"b J.mö pcst~-ZCIITlőrillCi lelkész. 
jOglanOCSll)s képvi""lte. 

• 

II UNITÁk lUS e l,ET 

• 
Súits Ulszlü né, n d k Piroska 

Gyulán éló 3Ty.:lnkfi:'inak, akinek 1993. SZcprelnber 5.én nYÚjl0t
t;ik ál a békésc~~hai Tnnítókép/.ó Főiskol:ln gyél1lántdiplol1l:1j:1t . 
Kl:dvcs hivilnk hosszú é ... tizedeken kereSlIili esaltidjtival együII 
... :l1I3Ita 3 gyulai Sl.Drványgondnoki I~ndókel. az odalátogaró Ici
kés'LCket mindig nugy szcretelld l:itta vendégü!. ~tcté~ és mun
kásdg:ira Ist~n gudag áld:'",;!1 kérjük. 

• 
Ütö Lajusné, Gyarmathy P irosk:! 

budapesti I,resbiret. $"Lel)\cmocr ll-én a S7.egedi egycrel1len vcne 
.:It p ... -dag6gia gyérnántdiplnm:1j~t. Kedves alyánkfia unitáriu$ cl
kötclezctt:iége, egyházi .>/.eretete legyen péld., Il1jnd~lInyillnk 
s:di ", :lr~. ~s adjon neki a1. Úrislen jó cgész.o;éget é .• hos~zú é"ckel 
szerelC\! cs"ltidj:. ~S cgyh~1.unk körében. 



Fejezetek az unitárius sajtó történetéből 
1661-1947 

4. rész 

A som;al lIl'I:I>'(·dik rés:ébell a; Egylu'í:/drsadtllom-mal 
és az Ul/i/tlr;lIs Ertes(fö·vcl ismenelern meg kedves Olva
sóink:ll. 

Az Egylláz/(1rsat!a/om c. lap Dicsöszcntmártonban jelent 
mcg 1912- 1917 között havonta. il helyi . .Erzsébet" Könyv
nyomdai Múintézct nyomtatásában. 

A Küküllői Unitárius Egyházkör lelkészei az EByhdJtár
stJ(lalom megjelentetésével kivánták bővíteni az uni~us 
sajtó!. Az alnpftó szerkesztők : Gvidö Béla. Nagy Béla. ÜlÖ 
L-1jos (1912-1916-ig szcrkeszlcllék ók ti. lapot) az induló 
folyóirat cltlszav:'iban célkém je!Olték mcg az egyént, csalá
dol. társad"hmn . egyházat. hitel és hazát érintő hÚ'ek e ljut
tatását olvasóiknak. Az öket követő S7.crkcszlók is c célki
tűzés slcllcmébcn folyl:lUák tevékenységüket: Bkó Pál, 
Sl.'\sr. Déne.. .. és Ütő Lajos 19 17-ben. 

Az Egyltó:lársaclalom figyelemmel kíséne az egyház 
mozgalmait . és cikkeket közölt az egyházközségek életé· 
rul . 

A lap kialakftott rovataib.-m a szerkesztőkön kívül az 
egyMú,ör lelkészei publikáHak. Az Ol/holi közvetlen han
gú írásokat közölt. bensőséges. es;IIMi témákban; a larea 
ismertette 017_ elhangzott egyházi beszédek rövidített válto· 
7A11:1t. ünnepi alkalmakm készült besz:1molókat. aktuális 
imákat. 

Kiifölljé/f! cím alall jelentek meg az unilárius egyház ese
ményeiról szóló hírek, tudóshó..sok. A Hivallllos rész-ben 
közölte a lap a p.'\ly.í1.1ti felhfv:1sok4lt pl. k:1nlori vagy lelké
szi áJlásokm. Az Egyltózlársada/om utolsó olda lán helyi 
adOIl olyan hirtletéseknek. amelyek öss7.eegyezlethetők 
voltak a lap publiciszlikai célkitűzésével : könyvhirdetésck. 
gyógyás7_ati eszközöket árusító kereskedők hirdetése. 

Az első világháború hangulata beszúrMölt alapba, 
ugyanis 191; · tő l szólt a scbcsillt k:lIonákhoz, illetve azok 
e1CSléről. A lap stílusa közvetlen. mindenki számám érthető 
nyelvc1.etí.; nehezebOcn érthető teológiai fejtegetéseket 
nCllltanall11:lZOIl. 

Az UllilllrillS Érlf!sflő 1922-1944 augus7.1usáig jelent 
mcg Budapeslen. alakját és megjelenési gyakoris:1gát időn
kén! mcgvflltoztatv,\. 

A triatloni békeszen:ódé.~1 követő években megjelent la
pot JÓ1.:.\11 Miklós. későbbi püspök alapította az Erdély től 

elválasztott Magyarországon az itt élő unitárius olvasókö
zönség szám:im. 

Az Un;/(j,-il/$ Ertesflö szerkesz tő i időrendben: Józan 
Miklós, Barabás István. Jancsi (késObb: Dr. Iván) László. 
Ferencz József (pár éve nyugalmazott püspökünk) és 
Szent-Iványi Sándor voltak. 

Az Unilli,iu$ trtes(tó missziós célokat is szolgált. A 
szerkeszlők munkatársai voltak: Perczelné Kozma Flóra, 
Batár Imre. Buzogány Anna. Dr. Csiki Gábor. 

A lap népszerű stílusban ismertette a hitigazságokat, 
nagy unil.'\rius elődök életrajz.'\t. 

A 30·as évekre kialakultak önálló rovatok. Az Erdély ro
vatban közölték az olvasóval az erdélyi unitárius von:l\ko· 
z.'\sú híreket. eseményeket. Az Ifjúság rovat foglalkozott az 
ifjús.'\gi mozgalmakkal. pl. a 345. sz. János Zsigmond uni· 
tárius cserkés7.csapal. a Dávid Ferenc irjúsági egylet tevé
kenységével; a KrÓllika részletes beszámolót adon a lezaj
loU közérdekű egyházi eseményekről . Az l sten elOlI, az 
Eszmtk világa és a Jóvö Ilrain c. rovalok a hit, az unitárius 
eszme kérdéseit t.1glal\.3. A Hösök, emberek rovat emléke
zeit meg az unitárius múlt és jelen kiemelkedő alakjairól. A 
Hivawlos réS:-llek nevezett rovat JÓ7..:m Miklós alárr,isával 
meghívót t ... rtalmazott valamely egyházi eseményre. ill. 
gazdasági :ldatok,lI , felhívásokat közölt. A Kőnyvek rovat 
figye lemmel kísérle az unil.árius irodalmat, könyvkiadást. 

A rovatok a lap utolSÓ megjelenéséig megmaradtak, a 
második világháború nem változtatta meg az Ulliráriu$ Ér
lesflö tartalmi jellegzetességeit. A hátsó borítón megjeJcn
tek unitárius iparosok. kereskedők. hirdctései. 

Mindkét kutatóhelyen: az Országos Széchényi Könyv
tárban és a Magyaror.."Z:\.gi Unitárius Egyházban is ta.láltam 
egy-egy példányt a S;ellrábrahámi Pi.hl'l~{; c., alk:~lm~ ~~eg
jelenésú HIvaszi s7A1mból. mely az Umtánus. Encsltó lfJusá· 
gi mellékiete aldmmcl jelent meg 1938. máJusb:m: Ferencz 
József s7.erinl folyl:ltása nem volt. 

A második világhábOrú után a l.'lp fo lytatás:\:lZ UI,i~ári.us 
É/el. melynek has.'\bjain most az unitárius sajtó múltJát IS-

mertetelll. 
Muszka Ibolya 

Az Unitárius Alapítvány felhívása 
Az 1993. II. 21. én keh okirauallé.rcho7.Q11 ( lásd: UNÉL 1993. 

évi 2. s~ .. ) Unil~rius A1al,íM'inyt ,I FóviÍrosi Bíróság mint Cégbí
rós~~ 9.l'k . 1\05<17 (1993) 2. Sl. ulul1 f. év VI. 8 · ~n keh végzésé
vel t"'J"gye~.le. Al induló v,'gyon idókül!.k:n dr. Kal'layné dr. 
Sch.,y Huna Iti OOO Fl-os. dr. Gellérd Judil és G~org~ Willial1\$ 
(Kuhlufllm) tOO _ tOO dol1iÍrOli adományával gyarapodall. Ko
Honcl érle! 

A kural6rium vezelése júli"" végén mcgnyi'olhl <lZ Alaprtv:'iny 
~~J" .l.I n~116 h,ulksz:'imlái,. Kérjtlk hfveu.kel. rokons1,Cnvczóinkct 
bel- 6. kutfuldön egyarint hogy csallakowsaikklll. adomállyaik
kal lá.m"l\~~ilk U IlI'U1<'l1 ""'Iokal ~-~olg616 AlapítványI, 

A sznml/Jstnm"J: : Forint 51580 - 8. MNB 217 - 98292 

(kviza: B. IQ2 Q1:I5 

Sz,lmblulajdonus: Unilnr;Il"f\/a/I(l1'á", 10558p. Nagy Ignác 

u. 2-4. 
Swmlave7J:l6bMk: OTP Xltl. ker. !i6k. 1136 Bp. Tálra u. 10. 

Az alapflvány javára be!ildclI ös,neg al ad6alullbó t lc írhlU6! 

KulfOldi kedves Ildományo:t.6inklll kérjUk. hogy howijilrul!. 
saika! készpénzben, vagy csekk eselén Mon~)' Ord~r 'IVDgy 

Cnshie,'s Check fonndj6ban (ne magánt.so:kkcn) Jullau ll. 
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CSERKESZHIREK 

cserkésztábortúz 
az A(fOldön 

Az e]ÓI.Ó évekhet képest igen csök
kent az érdeklódés lU ifjúsági sur· 
vetetek iránt. Mi megi, újoneokat 
avattunk majus l-én em, a tábortUz 
lángja mellett Kerekegyhúán, Kecs
kemllttól mintegy 15 km-re. 

A falu cserkészcsapata - melyet 
Árpádházi Sl t. Ensébetról neveze
tek ,I - még múlt év ösdn meghí
vott minket látogatóba. Azt is fel
ajánlották, hogy eJhelYlznek és segi
tenek is a próbáztatás során. 

Két napot töltöttünk a r.k. plébá
nia ifjüság! házában. A hangu1at 
igen szeretetteljes volt (délben meg
lepetésként nagy fazék paprikás 
kTumplival vártak!). A próbázást -
at ö segítségüket is igénybe véve - a 
közeli erdöben bonyolftottuk le, aka
dályverseny keretében. Az újoncok 
fogadalomtételére az Hti tábortiiz 
keretében került sor. Másnap reggel 
a kerekegyházai egyesült protestáns 
egyhá: látott minket "reggeli"-ven
dégül. A tis:r:teletes asszony (J.Uria 
néni-) valamenny!ii.nket megajándé. 
kozott egy-egy Ujtestamentummal 
és egy-egy hollandiai k.iadásu ma
gyar BibliávaL Az istentisztelet vé
gertével még együtt maradtunk há
rigazdti.inkkal az autóbusz indulásá
ig_ 

Hamar elrepűlt a két nap. Jól 
esett látni, hogy a cserkésztestvéri
ség ("A cserkész minden cserkészt 
testvérének tekint") és a keresztény 
testvériség is valóban él. Ezt az örö
met szeretnók minél több unitárius 
fiatal testvérünkkel megosztani, 
hogy jövöre több gyermek és fiatal 
tehesse le a cserkészfogadalmat, s 
minél több unitárius cserkészmeg
mozdulásról adhassunk hírt! 

Slpos Emöke Villö 

Nyári csapattábor 

Az idén is a Városmajori Szent Er
zsébet cserkészcsapattai együtt 
mentünk táborba, Tiszafilred mellé 
~l!inybe június 29 és júliu$ 13 kö: 
zott. Táborhelyijnk festöi környezet.
b!n volt: a Tisza. partján. Már az el-
50 este megérkeztek a Külföldi Ma
iD'ar Cserkésszövet3ég kötelékébe 
tartozó kanadaj cserUsuk _ fiúk és 
lányok. így a tábor ll!itazáma stokat
lanul magas lett, meghaladta a 120 
rot. 

. nye_n körűlmények között különös 
Jelentősége volt a tábori munkáknak 
" a közös jatékoknak, malyek közel 
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hozták egymáshoz a magyarországi 
és a kanadai gyerekeket. A minden· 
napokat az esti tábortüzek koronáz
ták meg. - J 6 érzés volt, hogy a 12 
ÖMl közül 3-nak a mi csapatunk tag
jai voltak lU órsvezet.oi. 

A magyarországi és a kanadai 
cserkészek megismerték és úgy meg· 
szerették egymást ez alatt az idő 
alatt, mintha régóta ugyanabba a 
csapatba tartoznának_ A táborozás 
végeztével szeretettel váltak el egy
mástól. 

Nagy Szabolcs Zsolt 

Segédtiszti tábor 
Július második felében - előzetes 

jelentkezés és bizonyos írásbeli fel
adatok sikeres megoldása után -
részt vehettem a Központi Segéd
tiszt Vezet.oképzÓ Táborban, Gödöl
lőn_ Sok izgulás után a tanév végén 
kaptam meg az értesit.est, hogy fel· 
vettek_ Nagyon készültem rá, de 
nem hiába. lI,find fizikailag, mind 
szellemileg és emberileg kemény 
próbatétel volt. Gyakorlati lis elmé
leti s zempontból egyaránt igen stin
vonalas és eredményes klképzést 
kaptunk. &ös, egymást segítő, és a 
továbbiakban is kapcsolatot tartó 
közösségek, barátságok alakultak kl. 

Friss lelkesedéssel, nagy-nagy 
szeretettel és most máT biro
nyítottan és igazoltan is megfelelő 
felkészültseggel nézek és nézünk a 
(reményeink szerint) eredményes, uj 
cserkész-év elé. 

Sipos Emök8 Villö 

Jamboree Emléktábor, 
Gödöllö 

1938·ban Magyarország kapta azt 
a megtiszteló feladatot, hogy 54 or. 
szág 26_OOO cserkészenek megren. 
dezhette az IV. Világjamboree-t, a 
cserkészek 4_ világtali.lkozóját_ En
nek emlékére került megrendezésre 
augusztus el ső hetében a gödöllői 
emléktábor_ A mintegy 1300-as lét.
számból most csak 100-an voltak 
nem magyarok; de annál több hatá
rainkon kivül éló magyar fiatal vett 
részt a táborozáson: a ..Farkas Fe
renc altábor"-ban a nyugati magyw 
cserkéstek (Európáb61, Amerikából 
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$Ot még Ausztráliából is), a ,.Kárpá-
tok altábor"·ban felvidlik.iek és kár
pátaljaiak, a ,.Hunyadi altábor"-ban 
erdélyiek és délvidéki ek. A Magyar
országi C$trkészkeTÜletek (l0) 100-
100 rovel klipviseltették magukat_ 

Csapatunkból hérman voltunk: k,t
ten a X. kerület .,sOt Sándor alti.. 
b:or".ában, egyikünk pedig a k i5zpon. 
ti altáborban, a mentő részleggel. 

Az Emléktábor megnyitúának 
ünnepi müsora u emlékklállItás 
megnyitásával és megtekinWS4Ivel 
kezdödött_ Itt létható volt ..a múlt 
relikviái~ között csapatunk gobelin_ 
kötésú "Jamboree-napI6".ja is a 
benne lévő napló jellegú részletek_ 
kel , fényk/ipekkel , és az egykori láto
gatók igen nagy számú aláírásával 
együtt. (A néhai Lord Baden Powel
nek, a világ egykori föcserkészének 
a lánya: Mrs. Betty Clay és családja 
is elismerését fejezte ki). Ezután ke
rült sor a megnyitó ünnepségre a Vi
lágfa elótt, amikor is Antall J óuef 
miniszterelnök mondott ünnepi be_ 
szédet. Az ünnepélyes alkalmat még 
szinesebbé tatték a músorszámok 
(Sinkovits Imre KDssuth-díjas srin. 
múvész szavalata, táneesoportok 
szereplése, C5erkész-ejt.oeTTlyösök 
ugróbemutatója, stb.) 

Nem unatkoztunk. M.inden napra 
központilag meghatározott progra
munk volt.. Tettünk klrándulásokat 
(Máriabesnyóre, Budapestre), részt 
vettünk szamháboníban, termé
szetvédelm.i akadályversenyen, népi 
mesterségek (mint pl. fafaragás, le
mezkészités, gyertyaöntés, gyöngy
füzés, mézeskalács-készítés) tanulá
sában. 

Külön megemlftendó a nyitó tá
bortúz, melyen a tábor teljes lét.
számmal vett részt. Az utolsó napon 
de. sportversenyek voltak, du. isten
tiszteletek, majd zászl6levonás. A 
záró tábortúzön is mind az 13OO-an 
riszt vettünk_ 

A Jamboree Emléktábor 10 napját 
semmi eddigi táborhoz nem lehet 
hasonlftani. Közös volt azonban 
minden eddigi táborral: a cserkész
szellem. 

PerJés é va 

C5erkészzószló-avatás 
A ""agyar Cserkészcsapatok Szö

vetsége Papp Emil ügyvezetö elnök 
vezetésével nemzetközi tábort szer· 
vezett augusztus hónapban Bélapát
falván. Ez alkalommal augusztus 
19-ikén az apátság reneszánsz temp
lomában ökumenikus zászlószente
lés volt. A szertartást dr. Hegedús 
Lóránt református püspök, dr. Ko
II<ÍC$ E.we, az egri egyházmegye se
gédpüspöke és dr. Jako.b Jenö unitá
rius lelkész végezte, kérvén lsten ál· 
dását a cserkészmozgalomra. 



Tiszadob 1993 
Az idén immár negyedik Illkalommal került meg· 

rendezésre a tiszadobi nemzetközi ökumenikus ifjú· 
sági tábor. Ennek időpontJa aug. 2-8. között volt. 
Mi unitá riusok második Illkalommal vettünk részt 
ez:" a nagyszerű rendezvényen. 

Ezért a lehetőségért, hogy mi, fiatal erdélyi uni
táriusok ott lehettünk, először is köszönetet szeret
nék lllondani a Magyarországi Unitárius Egyház
nak, mely szervezet egy pályázaton elnyert összeg
gel, 85.000,- Ft -Lal járult hozzá a tábor költségei
hez. Másodsorban köszönetet mondok Sztank6 
Gyöngyi és Laborezi Géza nyíregyházi evangélikus 
lelkészekn ek, akik fáradságot nem ismerve szerve
zik ezt IlZ összejövetelt, e l sősorba n II határokon túl 
é16, hívő magyar fi ataloknak . 

Kj·ki a m~ga fe lfogása szerint űtvacsorában il-
letve euchansztlában is részesülhetett. • 

A ~elyi regionáli.s televízió munkatársai több fz
ben ~s készftettek mterjűkat, osszeál1ftást k , 
rencláról. El on e-

Köszönjük ft vendéglátást, az ott s:terzett élmé. 
n.~eket, melyek. ~~~.ettek minket abban , hogy hi. 
tunkben .me.gerosodjunk, s mégi s nyitottak legyünk 
~ások. ~lte Irá.~t_ ~egtanultunk inkább arra figyel
lll , ami összekot minket, s nem arra, ami elválaszt. 
~ vendéglátás viszonzásaképp meghívtam az ott 

lévo lelkészeket egy ökumenikus lelkészt.alálkoz6ra 
Homoró~.szentm_á~nba, az Ifjúsági Központba, 
h.~gy a kovetk ezo éVI Ökumen ikus Tábor t előkészít
suk. 

KászonI József 

Az idei táborbnn egy tízfős csoportot vezettem. A r----- --- ----- ---- --
fiata lok összeállításábnn nz a szándék vezetett, 
hogy e l sősorban n. szórványgyülekezetekből kerül· 
jenek ki IlZ ifjak. Igy kapott helyet pId. két 8uka· 
restben élő u nitárius fiatal, akik első ízben voltak 
ifjúsági konferencián, és első ízben Magyarorszá
gon is. Rajtuk kívül II csíki és II gyergy6i medencé
ben élő fintalok jöttek velem. 

Aug. l-én találkoztunk a csíkszeredai vasútállo. 
máson és útnak indultunk Nyíregyháza felé. Onnan 
autóbuszokon vittek ki Tiszadobra. A mintegy 150 
fi atal t n tiszadobi volt Andrássy kastélyban , és a 
körülötte épült gyermekvárosban h elyezték el. Vol
tak fl résztvevők között vajdaságiak, kárpátaJjaiak, 
erdélyiek éppúgy, mint Angliából és Németország
ból érkezett ifjak is. 

Az egy hetes konferencián Jónás könyve került 
reldolgozlÍs rn. Szakemberek irányításával különbö
ző csoporttevékenységekben is folyt a munka, mi nt 
pId.: kéz müvesek , pszichodráma, ének, előadói, be
szélg:ew csoportok. Az e lőadásokat csoportmeghe
széMs követte, majd a sportolásra is jutott idő a Ti 
sZ!l-I)arLon, és minden este áh (tattal zártuk a napot. 

Egy ik nap kirándulni mentünk Máriapóesra, 
Nyírbáto rba, majd Ki svárdán egy szabadtéri e lőa
dást néztünk meg. 

Vasárnap dé lelőtt szabndtéri isten tiszteletet tar
tottunk fi tiszadobi nagy tölgy alatt, melyen refor
mátu s, unitári us, katolikus, ortodox és evangélikus 
lelkészek szolgálták. (A mellékelt képen látható.) 

A jó Isten, éltessen, , 
Püspök Ur! 

Dr. Ferenez J ózsef, egyházunk nagy tiszteletben 
álló, nyugalmazott főpásztora ez év augusztusában 
töltötte be életének 85. esztendejét. Ebből az alka· 
lomból híveink szept. 5-én, Orb6kné Szent-Iuányi 
Ilona lelkész szervezésében köszöntötték a püspök 
urat, kedves feleségével együtt a Nagy Ignác utcai 
istentiszteleten, majd az azt követő ün nepségen. 

Az egyetemes egyház nevében Bellcze Márton 
egyházfő mondott beszédet, melyben hangsúlyozta 
nz ünnepelt egyházi érdemeit, kiváló di plomáciai és 
egyházvezet6i érzékét. A szül öfóld nevében a dicső· 
szentmártoni nyugalmazott lelkész Adorjáni Ká · 
roly szólott meghatódottnn a jelen levőkhöz. 

Dr. Ferencz J ózsef már 62 esztendeje szolgáljo, 
építi egyházunkat. Egy nagyon nehéz időszakban 
vette át az egyházvezetés stafétllbotját. Lnpunknak 
hosszú időn keresztül volt ki váló szerkesztője, fgy 
olvasóink nevében is kérjük a Mindenható Istent, 
adjon Neki még hosszú életet, jó erőt, egészséget to
vábbi egyházi munkájához és életéhez. 

Hírek 
A DU/talmt Alapituá ny 1993. auglll;ztu$ 7-én ren· 

dezte meg az ell;6 határon túli magyar lapok I>z~ml~. 
jét azzal CI til/ol, hogy találk~z.'lOl>sallak a f~lul~ék l. 
erdélyi, uqjdasági, kárpdt?l)al éli a mu~auldékl la· 
pok folyóimtok szerkeBzt61, f6szerheszt6t, uéleményt 
cse;élltel>lIenek és az anyaországbeliehflek bemutat· 
hassák [apjukat. Rendk(ul1l scVnálatraméltó az az. 
érdektelenség, amely hazai részrdl k(sf!r(e ,!Z ese
ményt a meghluott kb. 200 laptól csak 4 képulseltet-

' át Az UNÉL I>ZI! rkeszt6sége jelenlétéIt kfu/u 
temag . . ' ,d' SOOO Ft adom6/11tyal I S hozzájárult a l'fll I!z.u ny-

hez. 
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HALOTTAINK 

Császár László 
(1903-1993) 

Uto lsó úljárn kísértük Polgárdiban 
Császár Ulszlól. a polgárdi uniláriu
sok érdemes hívél. Nagyszeru crl'!bcr 
volt. Kísérle tező kulaló ember, gya
korl6 gv.da. vallásos lélek . EgéSz éle
le ti közért val6 szolgálat voll. A sors
nnk: gúnyos kegyetlensége. hogy egyik 
szép Ichelségét sem tudta teljesíteni. 
Pedagógus p.1. lyiljtlt kellétörte, kfsérJe
teit kivette kezéből egy OStOb.1 korszak 
kulák szemlélete. BUntcUék bennc a 
szorgalmas és vagyonlszcrló rt.1gya
pál, :l mindenkin segíteni akaró édesn
pár és családol. Ó azonbM nem rop
pant meg. és nem akarta e lhinni , hogy 
a gonosz győztes lehcl. Teremtet! ma
gának álomvililgot. ami sz.1rnám tisz
Icsségcl. igazs1goss.'igol. cmbcnoégcl 
jelenteti . Ebben il világban é ltc Ic é le
tét, és vártn hitének és erkölcsi clvei
nek gyó:r.e lmét, szeretve és szeretetre 
vágyva. 

L.'lcikám! Fájó szívvel búcsúztunk 
Tőled egy szebb világ mezsgyéjén. és 
hi llel reméljük. hogy álmaid valóra 
válnak! 

Felhős Ferencné llogdán Jolán 
lest vérünk. Fe lhős S:r~L boles vás.:\ros
naményi szórványgondnokunk. Egy. 
házi Képv ise lő Tanácsi lagunk szere
telI édesanyja 1993. :lUgUS"l.tus 20-án . 
élelének 74. évében elhunyt. nemes 
lelkél v i ss~,.a:tdla t e remtőjének , Földi 
maradványai t 1993. s:r.eptembcr [Q·én 
helyeztük örök nyugalomra a7. unitári· 
us egyház szenartása szerint . A teme· 
tési szomorú szolgálatot Nyitrai le
vente kocsordi uni tfu'iu s lelkész vé· 
gezte. Isten adjon csendes pihenést CI· 
távoZOll nölestvériinknek :li'. anyafö ld 
ölében . lelkének lidvösséget. a hMra· 
InaradI gy:\szolóknak vigaszt:\l :ísl . 

Hus-lti .I{mos voll uniláriu :> püspök 
69 éves korában lr:Jgikus hinclenség
gel elhunyt. 

Auguszlus 18-i temelésén Pest
szcn tlörillc~n az egyhá~j S"lcnart{lst 
Bah'l7.si L.'\szló Hlzcsgyarmati és - Ko
lozsvárról - Fark a.~ Dénes lelkésI. vé
gezle. 

Szőke Károly ny. Mnyamémök 71 
éves korábil1l Kercpcstarcs,'in elhuny!. 
S~.éke lykerc~-lIúri diák vull, és hamva
it :1 cs,1lád 0 11 hc l yc~.tc örök nyugalom
bo1. Hamv'Lit Budapcslen a Nagy IgII .. 'ic 
utcai lernplomb:Ul Dr. Jakab J enő Icl
ké~'1. búcslÍ7: talla augusztus 27-én. 

11 IJNIl'ÁlU US ~l.Il'r 

- Ványolós Jenö % éves, 
- Pál isIván 17 éves, 
- Asztalos János 84 évcs. 
- Kuli Em6 73 éves, 
- Deák Dczsöné sz. Érsek Julianna 

72 éves, 
- Puui Gézáné sz. Kirchmayer Edit 

70 éves, 
- Benedek Vladimir 75 éves, 
- Merész Gáborné 

sz. Horváth Ensébet 59 éves. 
ISlen adjon csendes pihenést eltávo-

7.011 tesivéreinknek az anyaföld ölé· 
ben. le lküknek üdvösséget, a hátrama
radt gyászol6knak pedig vigasztalást. 

A Magyar Műveltség Szolgálat 
eddigi, unitáriusokat érintö 

munkája 
- Kolozsvárra kb. 3000 kötet mu

szaki és mezőgazdasági szakkönyv, 
egyetemi jegyzet, hazai és kjilfóldi 
folyóirat szállítása dr. Szabó Arpád
dal történt előzetes megbeszélés 
alapján, egy muszaki könyvtár léte
sítése céljából az Erdélyi Müzeum 
Múszaki Szakosztály keretén belűl. 

(A könyvtár még nem múködik. ) 

- A kolozsvári Br assai-cserkész
csapat résdre könyvek, bibliai tár
gyú müsoros vi deokazet ta ajá ndéko
zása . 

- Dicsöszentmártonba Adorjáni 
Károly unit . lelkész kezdeményezé
sáre a Sipos Domokos Egyesület ré
szllre népr9jzi könyvek vásárlása és 
kiszállitása. 
Később ugyanitt MMSzolg. cso

port is alakult. 

- Bölönben az uni t. egyház kere
tén belül 2500 kötetes könyvtár ol a· 
pftása, a könyveket polcokkal együtt 
adományoztuk. 

l rő részére számitógépes ton/o· 
lynm on részvétel biztosítása Buda· 
pesten, 

1 számitógép ajándékozása. 
- Dávid Fenmc dévai emlékhelyé

nek rendbentartására anyagi támo
gatás. 

Unitárius müsorok 
a médiákban 

MTV l.en H193. ok t . 3·án du , Uni tári. 
us Örömh!r 

MTV 2"'-'11 I ~Hl3 . Okl. 27-én eSlc il_ne· 
rogln t6 dokumcntumfilm ,,, ~Uni lllri z. 
mU8 mll~ c. konferc nci ii r61 

Mngyllr Riidió, }(oQu lh kilwphullá
,non 13.30.kor unitáriu s Hitélet c. mű
IIO r: nke 1.,nov. 12., d~'C. 31 . 

A Budapesti 
Unitlrlus 

Egyházközség 
hírei 

Az iskolai év beindulásával 
egyidőben elkezdődtek a vallás_ 
erkölcsi neve lő órák, amelyeket 
minden vaSárn ap de. II órai kez
dettel tartunk a Nagy Ignác utcai 
központ e lső emeleti irodájában 
minden 6 és 13 év közötti gyer: 
meknek. A k ialakult egyházi 
rendnek megfelelően bibliaórát 
tartunk mindkét budapesti lelké
szi hivatalban októberlól kezdő
döen ; 

minden hónap második és ne
gyedik hétfőjén du. 5 Órai kezdet
tel a Nagy I. utcai irodánkban; 
okt . 11,25, nov. 8, 22, dec. 13.; 

minden hónap elsö és harma
dik hétföjén du . 5 órai kezdettel a 
Högyes Endre utcai irodánkban; 
okt.. 4, 18. nov. 15, dec. 6, 20. 

November l -én hétfő este 6 
órai kezdettel halot taknapi isten
ti Szteletet tartunk Nagy Ignác 
utcai templomunkban . Mindezen 
egyházközségi alkalmakra szere
tettel várj uk híveinket. 

lapbJlafdonos 
a Magy.rOl'SUgI Uniti!ius Egyhh 

Felel5>s luad6 
Benez. Márton 
egyház) elnök 

F6s:erkeszlÖ. 
Ortlókne SzenHvlmyi Ilona 

Sze,kesztók. 
Sanez. Fttnelsh , G' lUy Gábor 

Sl8Ikeszt6ség' blKár: 
Sándor Gy. Mátyu 

A SlERKESlTÖS~G CíME: 
V. Na0' Ign6c ulca 4. Budapest. 1055. 

T,reIOl1 111·2801 
Tflljeszti a MagyIIf PosLa. 

EIMlelht16 bánnely hilapkézbtsiló 
po$tahWaLaInAI. a hi1apltézbtsilóknél. a Posla 

M1apüzkll&i~ lk a HÍ'IaJI8IŐfIz,Ié$, és 
1.ape4!ális, IrodWI (HaiR) Budapest XIII. . 

Lehel ~ I Ola - \900 - . kÓZV1ldeIM vagy 
po$laulalYányon. valamInI bnalássaJ 

a HaIR 21 S·!i16 162 pinVorgalml ,oeIZOSlMlri' 
~YI el6f1z.*, dj 180.- Ft EgyIIS slám ára 

30.· FI 
Ind .. : 25 842 

I<éstuh a C,rt..1U1 KIC ~ban 
(BudIlj:I!IV . KáJminlmra u 23 

Tel 132&11) 
Fel~l~ ~zalO SdlnHdlOabot 

HU IS$NOl33-1212 

.. , p 
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