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FELKENTEK 
.. lIa azl ",emljtl valaki nék/tk: 
f~ ill ti Krisztus, valY ("If: 

anIQ//. ne higyj/lt k. Mt" 
hamis Krisztusok f6modnak. 
él jt/tUI, c$oddkallen~k , 
!wg, tlhi/t Jsék még ti vci/an · 
loIfaJuJl is .. ," 

(Mk. /J :Z/- 2Z.} 

Még oapfalnliban is 1eI·lellobbanl'lak a vitAle a 1'IázAf8l1 Jézus CIgYne
vezen ;ness;" ;' kúldetésével kapesolalban, hogy egyAltalán m~ jeleni 
e b9aIOrn 16rt"*,,,i szempon1b6l. 

Al aredell ;nashiadl" hébef szó, g6r6gúl"Chrislos'4 1Iietve magva· 
ruljeIbnt" -« jelent A megnevez65 eiig gyakori az 61es1amen1umi szö
vegalten, és minden mellékllOflÖOlal néli.üI olyan személyekre vagy 
I"gyakra VOi'IaIkozik, aldk vagy amelyek bizoo)'Ol kúIdeIéssel vagy t. 
adanaI lslen llOIg"a!4ralenok lilszan1it-1e, miUIán ritutlisan IZeni olaf
jal felwnték azokal. (... •. IiMztesd lel Aron1 65 fiai! is kend lel Oket, és 
Wasd be !ikat 1iszI(i1obe, és szenleld lel Oket .. : II. M6z. 28:41 .) 

Ez a szokás üalinos YOI1 klrélyok. pr6fétAle és papok hivalaba lép&
sekor iIIeIVe bd eésakor, valamin! bl
zonyos I"gyak. eszkOzlik lIaunllla"" 
vél. 11S8160. (l.: ritUlIIiS kOvok, u enl "'or va1J'1l&mp1oml Izeretvények alkaI· 
mazba esetén.) •.. .Kend mag a gyOle
kezm "lorlll és a blzonyoss<\g tad~~1. .. 
az asztali és annak minden edényét .. .. 
(11. MOz. 30:26.) Bbia! uLalbok laIlIIlIa· 
1611 ilyen érlalemben David klrMyra, 
vagy bizonyos ÜTlessIasoI<.ra ls UIalva 
és VOOaIkoztatva. 

Jézus tantvllnyaJ lI~ték,1Iogy a Mes
ter ls ilyen lelk&n1 Krisztus. Kortm k 
p!doIkodladban az u lnl" termész8I 1i11 
ls volt , hiszen a 1elken1&ig klvilsllga 
kliztudottan ellop:Ion mil6stés volt 
pr6télllk és jeles papok esa1ében oly. 
annyia, hogy pékIlIullzaj6s k6nyv6n9k 
SZIll'll SZ6veg8ben CiruslI, a perzsa kj. 

nIt,t, Izlael no6pérJek IZabadl6lllt , az úr 
.Phllorom" -nak IlIMIn, aki végheMui 
az O libfgu akaraIlII a viIaIlIon nj. 

péf,Btt lav'ra (Iz. 44:28), és VY 1l6laz 
ÚJ 11at.entj6hez. Ciluszl\oz, kinek Iobb 
kezél magtogta. .• hogy megl\6dollassa
nak eIllII, a népei!. .. klI'6Iyok (Iz. 45: I). 

HUOnI6 UlaIlIso& Idézet Ititlb helyen 
1aWlat6 a Bíblabow'I (ApCsel. 5:36). 

gy6zödve a Felkent voII~61. lis CIgY "ezta, hogy '"en cll ls küldetéssel 
és nagy I&ladalokkal bizta meg. 

. Hilla, hogy O Messiás,' amaz 1110kó vaetOfAn ls bizonyaagot lett If· 
ról, hogy eltlivalonaagllérl akár életé! ls hajland6le1á1doznl ... . vilrtm 10-
kaluIr1 kIonlatik .. : (Mk. 14:24). 

Hitlo jézU! Onmagár6l, hogy messlis, Iolkent IZo!géIa az Atyirlak, 
de nem ama karcos daw:U értQ\ambon, aki megd6nlhell akár a .6mai 
ulalmat ls, hogy magalap.aa Izraall~kos, nemzeti v~·6lamát Sion!. 
Nem gondota, hogy krisllulllWldelése caak liker" ragyogás lisz. P" 
ler apostolnak lillakozása eIenóIe azt valolta, hogy nem az'" j6IIe VI
IAgra, hogy rlIIIÓ uolgálianak - hanem II akar1 az embereknek szolgllln!. 
(Mk. 10:45.) 

Sl~' asen alkalmazta lJnmagAra a dán\ei pr616dHrm haSZnM .Em
beff'Ia' kileiezésl , amely haSOnI6 lorsoIlakalt e.uWallldl m~ 
zand6, az IzajAs1ldézete4 leIOnIi kMtend6 wadídának: .. .. AJ. ur laIW 
van rajlam azélt, matt leibni 9I'I98fTI az úr, hogy a lleo6f1yehnell az 
evangéiumot Mdessem, eII<úIdOn, hogy • 16red8"'. nMel:el meg
gy6gylsam, hogy a logIyoknak Ilab.",., ~dns". a vakok tU
miloek megnylásél, hogy . zabadM boca6uam a \IICJjIonakat ••. hogy 
hifdessem az úrnak k8dves eszt.-.dslil. (Iz. 61:1 , vaLamiilk. 4:18.) 

A figyelmes bilIiaOtVU6 kOMYen 11IbtntrhIII, hogy a néútttl ..... 
191' valóban Igy él, csalskidet1. lan.oII: megpr6báll a 1leg6n)'ek ... 

hlbe Oreme! vm, IIJ9ltoml, al6redal 
mlill llMleknek gy6gyIiUl, IigarI ad
ni, hidelnl, hogy II emberi 6Iet valóban 
k8dv9S az 1s19l'l elOtt. 

Mi'ldezok érlilm4ben Jézust Man~ 
&Inak, Krisztusnak le!dnlhelj(lk, de I'l;a 
1langs6lyOMn, hogy nem or1~ érlel
mezés IlMinl togad~ el 61 ;negWll6 
f)épvezémek", aki et6wl és lIaIaIommal 
196ua le a k6mVeZelél, és ,angvalok· 
l'Iak patancsol. hogy ~ 18 ou. Ir.&..-_ 

Izrael nipe nem ls lekin1i111e 61 Iyen 
halaIm .... gnak. A kereezt6nys'g 6IlII 
allopdot! KriIlh.lw rOOC, ·aJalwl PM 
aposlollofmAka meg. ot az a II1II81611 
kép mag6'aplhat6an Ulazar tol 6Ia l»
v", vilékra adOII aIkalmal. 

Ameonybln hitiIMnek klgadjuk et 
az ~ Illl\'liigaket, azokb6laz 
IIDapINIb meg, hogy JéM il meg volt 

DÁVID FERENC elO'há:t..&lapjU. 
pÜllpükünk 1994 • • u;,pt.ember 18-én 

tolavatott új emLéktábl.6Ja 

KONnk n !!badeMi gor.doPJodói, ~ 
l6gUUI _ mikMII Ili, Lri:~ - .It
zult csodtJ"OI embemek, 1_ AlyW\k 
ked'o'el g).iil .... taklnlik. akllIItn 
Clgye, 0I1~ iráni eMcel81ill1ltllld'lII, 
/laW rneg'lelli bM0I16g011 tanloaa 61 
lanlja ma . az IIIIIbOrIkal azeretaIJI, r· 
gaI~ IIQYOft6nNte, 61 látn 
ifAnlI tal6den blzabn ... O olyan iTIIU~ 
60 '0'01 korWk. lIOnek pUHjz ma II 
k6wIIl8I6 41 kIiVIIand6 azolt azjmn. 
ali); ~ az U ... hhleliII1 b0ldo
gabb jlivlMld6re: l iIt~ 

aaJor J'noa 
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Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története 
a XVI. és XVII. században 

Szeretném újra kihangsúlyozni a d m pontos jelentését 
A határok ebben a korszakban nem ott húzódtak, ahol ma, 
65 nem is voltak annyira stabilak. Nagyvárad, Simánd, Be
lényes _ jóUehet az erdélyi fejedelemséghez tartoztak - az 
unitarizmuS szempontjából missziós területet jelentenek 
éppen úgy. mint. a h6doltsági Gyula, Békés, Makó. Makó
vásárhely (H6dmez6vásárhely), vagy éppen Temesvár. így 
történhetett meg, hogy Basilius a hitvitákat 65 általában az 
egész ttrltést Belényesr61 irányrtotta viszont az alföldi 
püspökség székhelye Temesvár lett . 

El keU mondjam azt is, hogy néhány hónappal ezel6U 
sokkal sz6kOsebb keretek között, kevesebb ismerettel [r

hattam volna meg az alföldi uni tarizmus tört6netét, de 
1994 első felében megjelent egy kiváló tanulmány Balázs 
Mihály irodalomtörténész, jeles unilarizmus-kutató lollá
ból, amely számos dokumentumot közöl Basilius Istvánnal 
kapcsolatban, amelyek tisztává teszik látásmódunkat eb
ben a kérdésben. • 

A v~i disputa után 8asilius még V:1radon marad. va· 
lószfnuleg gyülekezetet is alapít. de nem lölt o tt hosszú 
idÖl. Maga helyeI! hagyja 011 Thoroczkay Mátét. az aldecr 
még fiatallclkészl. a későbbi kiváló püspököt. Az kétség
telen, hogy Basilius az 1570-es évektól kezdve nevét a 
.. Pastor Belényesiensis" névvel írja alá. 

Az új adatokból teljesen világossá váll , hogy az alfbldi 
misszi~ ~em úgy IMént. ah?8Y Kanyaró Ferenc elképzel
Ie. 8 asllius nem vándorprédikátorként járta végig lelkész· 
~val a városokat _és helységeket. hanem Belényesról 
lrányítona a nagyszeru munkát. a térítést. egyúttal szinté
zisbe foglalla a mozgalmai. és ez állandó összeköttetést 
jelentett az Alfbld és Kolozsvár között. 

Azt ncm tudjuk pontosan. hogy Simánd. Makó vagy Te
mcsvár miként és ki által lelt uni táriussá.. Még az sincs 
bizonyítva, hogy 8 asilius előzőleg mikor volt ezeken a he
lyeken. bár Dávid Ferenc elítéltetése után végigjárta a te
rületet, hogy az Itélet miatt lázongó híveket lecsillapftsa. 
Az azonban kétségtelen, hogy az unitárius misszió sikerrel 
járt, és az emHtett gyülekezetekben olyan kiváló lelkészek 

8 asilius a tér(tls molorja múködtek, mint Karády Pál, Óvári Benedek, Tóth Miklós 

A Nagyváradi Disputa után megindult unitárius térítés és több, ma már nem ismert társuk. 
mozgatórugója Basilius István volt, és ezl az eddigi szak- Két le lepUlésről azonban hiteles adatunk van, hogy ou 
irodalom is fgy tartotta Amit eddig inkább fellételezésként hitvitát tartott és győztesként alapított unitárius gyUlekeze-
emlegellünk, élesen rajzolódik ki a fenI emHtell dokumen- tel. E két helység: Belényes és Békés. 
tumok alapján. A misszió lervszeriien volt irányítva Er-
d6lyböl és Kolozsvárról, és ebben intenzfven részI veli Dá- A beUnyui és bikisi hitvita BasiliUl beszdmo/6j6ban 
vid Ferenc, Blandrata György. sőt taJán maga János Zsig- A két hitvita legújabban e lőkerült adatok szerint Béké-
mond fejedelem is. Ez nemcsak Basilius Kolozsvárra írt sen 1570. július 13-án, Belényesen pedig 20-án volt. Min-
jelentéseiböl tűnik ki, hanem abból is. hogy az újonnan den különösebb bevezetés nélkül lássuk il leghitelesebb ta- I 
alakult unitárius gyülekezetek lelkészeinek csak javasolt. nút: Basilius ISIvánnak Dávid Ferenchez kl.lldött beszámo-

de nem ordinálhatotl Ugyanakkor ő indftványozta, hogy alÓjál. 
Simándon l elkészkedő Karády Pál . későbbi temesvári lel- (A levelet következő számunkban közöljük) 

ktsz, püspöIci címet kaPh",as,"",~"~_ __________________ Szász János 

ILI: a könyvtáros 
Az unitirius egyhn annakidejtn nagyon s'dp könyv5zckri

nyebt vú~tt • lélesflendő könyvlh nAmára. A könyvtáros! 
munk" eleInte László Gyula bitSi látta el, akitől a fiatal böl
CléIlha1lgató Sehey Ilona vet te át. E tiszCSégel ma i5 ő tölti be. 
Közben könyvtárosi oktevelet szerzelt, további! a bölcsészkaron 
mlivÚ1,eUört&ietból doktorált. 

A könyvIAr '-1lomlinyAt nagyrtnl unitáJiu~könyvek és folyói
~ok kfpemk. A rendem sorlin kUlön lettek vQll$l.tva az unitá
n usot. 'Ital, VilY unitirill$Okrót írt munk4k. 

A könyvek r&zben alkafmi Ijindtkoz.ú ro lytAn kerültek a 
könyvtúbl. Egytá'dnek sWm.du odl veuthető vwu, hogy 
1 mcgözvegyult. köWiJr; nem unitiriul Uliwnyok is könyveiket 
IZ egyMmalr: adominyozt4k. 

A k~nyvlAr b6vft&e erdélyi s.eglts~ggel is folyamatoJarl tör_ 
!&IL II! hfv~ fel 1 figyelmet lUfI, hogya Magvelli 1861-ben in
dult útnak és a mA! alakú ts tárgykört felölelő Közlöny I 888-ban 
brlllt rendnercs heti megjelenésre. 

Az 6vi ~gy alkalommal megjelent Magvető ~tdányai t egy
mis mcll6 sorakoztalta, mig a hetenként me&jelen6 Közlönyök 
rmGeú:se több gondol okowtt 

Ili ismeR~ge rbJ&I &1. Orsz.igO$ Stkhényi Kö nyviArban dol
gozó ls roly611atokkll f0S!~ozó nakmabctiekkel egyet&\ve, az 
egyes p6ldinyok duplumul,gyekeutll hi6n)'7.Ó számokra kicsc-

2 UNITÁRIUS áET 

rélni. Az erdélyiek segftSl!gével is gazdagCtotla II folydiralÁlto
mlinyt 

Ili az e lmúlt években legalább 12 ezer lapot veli II kezébe & 
ezeket kolön $Zekrénybe, a megjelenési időt és a tartalmai fi gye
tembe véve helyezte el. 

Nehezítette a munkál, hogy a könyvek megjelenési ideje közt 
is több ~v$Zúadnyi kll lönbség voll. A könyvtári szabtly éne Imé
ben kIIlön keltetl v1itasztani az 1800-as ~v cl611i kiadásokat. 

Ho$SZú éveken 't firaszló és odaadd munUI végzeIt lU az 
"Unitl.rius Könyv táros", a könyvIM álloml.nyát I.llandóan gyara
piN .. E munkAI a mai napig fotytalja. heti egy alJr;alommal W1ja 
nyitvl a könyvtáral. 

Vannak fetlldatok. melyek soha nem fejez6dnek be, ilyen a 
könyvlAr gondoz" .. Ili ezt éVlizedeken 'I tetle és teszi ma is. Az 
eddigiek megköszönésén !Út kívánjuk, hogy még sok'ig legyen 
ereje e munka v~gzé~re. 

dr. Ferencz Józsel 
(Hefejezellen Crá.in,jj,oel köW/lünk. h-d,'Cs Q/vas6ink. Dr. Fe

rencz József nemds ellllmyl ny. püspökünk, a! Unilárius ÉleI 
voll roszerkes:lóje haMlo tlÖII niSY n.appal (rIo aeUI o Sornl/)· 
la/okaI, biZQfI)·ftIYJ 4:1, amil eddiS is Jud/unk, UloluS pillallal(Íis 
s:«eletl esyh4.z6ra Stmdol/. S:omorúan búcsúzunk /31e, kesye· 
ld/el Ól'iz\'1!! tm/~UI.J Szerk. 

• 



Amíg a gyertya ég ... 
Dr. Kovács Lajos püspök eml~k~re 

Or. Kovics Lajos az Erdélyi Unitárius Egyház 28. pOs
p6ke ydl 19n. március 19-én választotta meg • szé· 
bJyudvaltlelyi Zsinati Rtt.nb egyhangú s::avazattal. $ 

IOItöthl be ezt a tisztséget - elsO az ~liInlOk között -
önfelákfozó hO$6ggel 6s meleg embe~6gg" .1994. ~ 
ber 2-ig, hal" a napjáig. 
/ l9Q9.november 134r1 u OklfenK'ss.sotymo.son. a mos
lanl Hatgita mé§yébin. Lelkészi. csal~dból származott 
~8sapfa Kovács lajcs: édesanyja Knza 
Ilona, Kri:ra János plJspök unokája voll 
Aminf 6maga mondta. édllsapjálÓl iii ko
moly életfelfogást. édesanyjától pedig a 
vichim kedélyt örökölt • . 

Gyerme/(. 6$ il'jUkcrit Brassóban töltöt· 
t., ahol édesapja mint !ekesz is a há· 
romsz8ki egyházkÖf espillllSIJ szolgáll 
ott végezte az elemi iskolát 4s a közepis
kola else öt OSZ1átyál. majd a székelyt<e
resztúri unitárius gimnáziumban fejezte 
be tanulmányaft. PályaválasZIádban 
8SZménykipél, édesapját követte, és igy 
1928 ban beiralKozott a kolozsvári Unitá
rius Teológiai AAadémiára. amelyen 
1931 ben IeIkószi oklav.le! U 8n9tt. IdO
közben az oxl'otdi Manchast9l' College· 
ben kit évet tanult. majd okIevele meg
szert.i:se urán, 1934-19:38-ban a stras
bou'9i egyetem protestáns teológiai fa 
kultásán folytatta tanulmál)yait . In 1938· 
ban az újszövetségi szakcsoportból teológiai doktOfátust 
szerezett. Dc»duri tiliseben Schweitzer Albert eszkatoló
giai Slemléletévelloglakozotl 

KOlföldi tanulmanyai befejezése után 1938.tlan Sspsi-
5lemgyCirgyön kezdte meg lelkészi szolga!atat. 1943-
ban az Egyházi Rltanb meghlvta Teológiai Akadémi
!nk újsz6vetségi tanszékére rendes tanárnak.. 1949-t61 
az Egyelemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézel 
bibliai tanszékének unitarius tanáraként dolgozott, püs· 
pökké választásáig. 

t 948.tlan családot alapitott: felesége vaska Klára volt, 
akNel amak 1993~ bekövelkazett halálág, 45 éven 
at meleg szeretetben és hOségben iltek. Két leánygyer. 
mettOk 'lan, KW-a és Ani«;, is kél utJOkájuk. Huba 
és EI6d. 

A teológiai intézet és az egyház: életében felel6s
sigteljes tisztségekel töltött be. Tagja volt az Egyházi 
~tanácsnak és az Egyházi Képvisalfl Tanacsnak, 1956· 
ban egyházi ffljegyz6nek voilasztonák, s agyban a nyug
dijintizet elnöke is len.. 

\994. ob6bet 7-io pEnleken de. 11 6rüor" kolozsylri bdd
n.i wUtiri .. templomb.!. vettü vt p6 b6Q6t hfo"ri, & ti.m~lói 
dr. Kovks laP. wUWiU$ pIlspótt6L 

A 1)'4nsu ftanbon dr. SuM Ár-pid 1ro16liai tanú im' dlro_ 
lDn. " ba::ztdec dr. Erdb J'_ pilspök}xtydta.Ri~,yz6 IDQnd· 
la. Gilfalvt Sfoodor Rivmdrri " viU, iak. SwmbatfaJvl Jóuef 
az 1IIlitiriU$ Ior.~ánk . Za" Ei a f .... , IIZ urUW;v.s ~lYkld. Mo

v'ber! b4aómn. A kiillöldi unitirius r~kkc:uttt no:-v~ ds6-
Um Ikoe:u M'nou " Mqy~i Unit4rius q ybtz. majd 
PboWip H'..-lHl az &zU' llIMrikai unitirilUOk kfpviKkllboon 
CnO-niU d t.e1qá.., .. Vlit. Out vd6etl lZ mIilYi ccyhú u: ve
ut&. vabmw " romin übmi ..,'" ,'ck klpvlKlói r6ct1t Ic k~
I)'ckI:!lkd: az &dBYi ts " K.irilyb.iaon-Qlll rdormjrus qybh 
MVibm dr. Csiba Kilm' D pQsp&. IIZ ilpw httnWSÚ szin. 

Az Itgyház k'Pvlsel.6ban t ... 6keny SZIreJl. rib'" 
tatt6n ~ .u. IARF (UnitátilJs V\~ts6g) ikltltlln. 
Már a Vllaghjbon) llett !öbb kongresszuson vin riut 
1969-tCl kezdve valameMyi kongresszus munkijiba ~ 
kapcaolóc\o(l A világszOvllS6g vigre~ bizon. iga 
tagjának rilasztotttk. majd 1978-1981. kez&! az e1n5U 
tisztséget is beté5I16t1,. TW6klnYS6g"'eIt 9Ülmer6seként 
Albert Schweazlr'lm!ékéremml! tOnten6tc. ki. 

22 évfll te~ed6 pOspök.i szolgilata alatt 
uj szemléletet js lekűletet nono.slou meg 
az egyház vazetMbn: a Ultt8let em
pátiáiál Hitének 6s jletlelfogisá.nak 
alapjat a jéZUSi kl'h6s szerlletparanes 
képezte, amelyet pOspOki beIktatisa aJ. 
kaJmjvaJ is besz6de aJapgo .. dclztául vi
lasltott. De nemcnk pridkilt róla. ha· 
nem meg is irte azt. s egész linyébOf 65 
minden cselekedet~1 sugirzon a sz .. 
lfdsilg is a szeretet deNje. Omaga ma· 
gastendO köt .. essig1\.dad .... ! M pontOI' 
sigival nem szerette a turtp''s-ot. s en
nek láttán sokszor lobbant ha C1Qta. de 
haragjiból is • szeretet m9jJ c .... jcó 

kéSZSége élZ0d6n ki. PüspCkséga alatt 
vatameMyi agyházk6zségOnk. megláto
gatla. &ömmel is szMIsen 'len riszt a 
ktlkiszi irtekezleteken is 4Ig'fh.izj gy(íjé.. 
seken, mel'! hrv.i is ml.l'lkatársai k6z611 
irezte jól magil 

1979-ben. hetvenedi: szuletésnapján rendezett On· 
napség zátószavak4nt egy szegény rabbi " smmsz6d· 
la. a még szagénytlbb csizmadia tör1énetil mordtIl el. 
amelynek végstI konklúzi6ja, hogy am{l a gyliltya 611, 
addig dolgozni kell. .Ezt mondhatom magamról is - '" 
szólt - am~ a gyertyám ég, amig a gonctvinl6 lsten ne· 
kem laki. szeRemi és tesr:i erOt ad, addig kfol"'m teljes~ 
leni az én nemes. szert hivaJisomat Addig, ,.amig • 
gyertya é!fl 

FIZikai ereje és egészsége az utóbbi fil év ~ eg'ff' 
gyengült. d, leki és szeUeme erós ~ mindv6g!V. 
HisszOk, hogy bár "lobbant. gyertya. lángjának lénp, 
dr. Kovacs lajos 6uta tite, meleg szeretete 6s igaz ,~. 
bersége IÖretlenOlIobog s SZllN'etatt egyházával 65 hl/et
'lel marad, mint ertlfCImis .vi'il Ot6mben ú Mme gyász· 
ban" egyalánl: s utat mutat a 1OV6 f,lé. Egyházunk 28-ik 
pOspök.ének emlék, ú szolgálata veKlnk mltlad az ls· 
ten- és emberszer.tet megél8sbn. 

Or. SUbO Arpt~ 
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HITÖNK RÖL 
XU. rész 

Test és lélek 
A valJúgyakor!at a lelki Elet gyakorlata. Hitünk szerint a l~lek 

• testtl51 filgg&u!gben I!I, az anyagi 14!l tc.ljes i~jEn: E~néltogva a 
vallúgyakorlatot nem is lehet elvonlllkoztalrn a vd'~is!~t61 és a 
tcsliségt61. A lélek, a lelki élet lélez~él ma már világi részr61 
sem tagadják. Lehel. hogy nem mindenki érti alatta ugyanazt. 
Lehet. hogy' lélele megmar .... ""1 nem mindenki veszi ,olyan ko
molyan. minI pl. az energia megmandWnak. e lvét, ann .átalakul, 
irinyt d ltoztat. de nem vesz el. Ma mú senJci sem hagyja fi~l
men kMII. hogy az anyag, a lesi nem d lja. csak eszköze az élet
nek. Hogy cilj_ neHemi te .. nészetíi. 

Egykori feJettesen\ is nyitv. hagyta a l l kérdésL Elmondon 
cgy mcgrú6 mozzanatol az életéb61. amikor I h'bon! alall nem 
jutott how lelkészi fUhhoz. Halottho«l,n6ként kellett dolgoz.. 
nia • kÓJhbnfl. A halottkbn egyner ~Ibavettc lelkmi hivatá· 
sit. Egy boncolúkor rámutatott 8 tetemre. és ezt kérdezte t61e: 

_ Hol volt iti a lélek. tiszteletes ilf?! 
Tudjuk. hogya középkorban alUlyira tilton boncoliisok f6 célja 

volt az etsd.llt lélek helyének kimutatása a tetemen. Tudjuk, 
hogy senkinek se sikerült kimutatni .. amin! az a1kimistáknak se 
sikail.h arllllyat esiMIniuk. 

Azóta mindkét rejtllyre sok fény derll l. Ma nem az a kérdés 
mit. hogy VlllloC lilek. hanem hogy miként épl'tsD.k, hogyan tud
junk marw1and6 és é~kes nyomokat hagyni benne az életünk
kel. TestiInket fontos nretnek tekintiD.k. amibe a méhek szorgal
m'val épl'tjak bele a I~l hordjuk a mézet. KélÚgtelen. hogy 
komUkus nagys!grendú a feladatunk. Sok vonatkozása többstö
men is meghaladja képességeinket. de segflÚget is kapwlk hoz
z! attól. aki azt a v!lhmkra róna. 

Nyilv6nval6. hogy nem vagyW'lk. magunkra hagyottak a lélek
épfru tertleivel. A feladatot lsten !llap[toua meg. és o is segít 
hozz! a teljesftéséhez. Tudnunk is kell, hogy kIvüle minden és 
mindenki. még örunagwlk is teszünk sok olyal amivel nehezít jük 
• dolgunkal 

Gyakran )déu;ük Juvenalistól, az 6kori köMtól az ,.ép testben 
q, Il'lek" kifejezése. Az egész:siggel és • sporttal összetilggésben 
szoktuk emlftésbe hozni. A költónél is • sporttal összetilggo gon
dolat WlIte meg. Testüket .céloz6 ifjak látviny't61 sóhajtott fel a 
mázdja: .A. ha ép lélek lakozna ép testükön belill!" 

A sóhlj ugyanaz ma is: - 6. ha le1kilnk épségét meg tudnink 
őrizni testilnk épségével együtt! _ Jézus holtaknak nevezi azokal. 
akik ene nem v!gynak. és nem követik 6t. (Lk. 9:60.) Holtak. 
haldoklók. vigy korlátozottak vagyunk az él ~tünkben. akár Iétek
roncs lakja ép test!lnkel akár fordítva Vllll, és ép 1 ~ lek él rokkant 
testUnkön belül. A htVlTlÓnia nem örökre adatik meg. és ideigle
nesen se mincien\(imk. Valameddig és vIIamennyi t azért minden
ki megismert az egybeéRillés felbecsülhetetlen tUneményéból. az 
élet sunt a odUalQJ6l. ~ soha ~ek sem elég IZ élel az ép 
test és ép Illek harmóni'';'' ValameMyiben mindenki I'Úzorul • 
kiegéslft&ére. 

EZ! hoZ2.1 nekOnk az Evangélium. Istennel kötött Oj 51;Öve!Sé
gllnk. Ene' ajtndékoz meg Jézus nemélyes megjelenése IZ éle
ttlnkbc:n. Egy napon mindannyian rUutunk élet!lnknek ana a zá
tonyAr .. amelyen csak a tii1s6 partról fel~nk nyújlOfI isteni k~z 
~ud 'temelni. Jézus nélkW egy idon tál mindnyájan holtv'gányra. 
Jutunk. ~gyszer mindannyil1ll megérezzUk. hogy szUkséglInk van 
rl. A mll. I!apvetócn nekulariúlt vil ,&bllll a vaUb fennmaradá
únak ez IZ egyetlen val6s magyllfÚltL 

lsler! nemCliak a lelkUnk. hanem a testUnk feJé is nyOjtja Jéws 
em-tevö, seglt6 kcúl. A hit nemes.ak a lélek er6nlétEt tarja 
f~ hanem a test gy6gyulisában is scglt. Az Evangéliumban 
nllvu.llefrt csodik mindennapjaink aktualitis!ban vilnak kézzel
ropat6 v.J6ligunkH. Egyetlen feltite! a rién6 felismeré. az.. 
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amit hitnek nevezllnk. Minket a mi hitünk tan meg minden nap. 
akár tudjuk. ak!r nincs tudomásunk rólL 

A lélek ~refl termése. IZ ész nem mindent tud IrT61. hogy I 
gyökerek honnan szlvjMc az 6t éhetó t.6pl!1ékokat. Legértékesebb 
gyllmölcsllnk. a dió olyan. mint egy koponYl1$zeru vir. A védel
mében termö mag egy soktekervényes agy. A tennénet sok érté
kes tudás. benne van. de arról, akinek akaratfb61 !eum, (I sem· 
mit se tud. Az ember is csak egy diónyi ész. lsten megmérhetct
len titkai elon. Minden. amit róla tud, csak annyit ér, amelUlyit 
megérez bel6te a lelkiismeret!lnk. 

Az észt • lélek termésének neveztem. mert IZ érzelmi élet 
szuprasttuktúJijaként jeleniIr: meg. De lelki életUnlt egy márajta 
gondolkodás. A lélek megismerése a megérús, öntudata a lelki
ismeret. kultúJija a vallIb. Az unitárius tanftás lelki ajtndéknak 
nevezi az értelmet is. Ebben nagyon solr. az igazsig. legfonto
sabb relismeréseink egyike. Mi sem bizonyft ri jobban. mint az. 
hogy nem II lé lek van a testért, hanem a lesI a lélekért. 

Pet6fi a verset a gondolat szolg'jánalc. katonájának nevezi. 
Test!lnk is a lélek katon6ia. Hősi hal!lt kell halnia a lélekért. Fel 
kell érte !Idomia magál Arra szü.letett, hogy ildozat legyen. Mú' 
16 örömöknél. halv!nyodó eml&ezetnél többet nem kap érte. ~ 
nem veszl'lhet el sok csalál Az id6 mindenki súmáta korUtozol1. 

Test!lnk regyverz.etétlsten anenüjáb61 tudjuk kiegészl'teni, aki 
annyi fegyvert bocdt a rendelkezésünkre. amennyinek igénybe
vételére képes a hitilnk. Az önfeláldozás harcát az ember Jézustól 
tudjuk megtanulni. aki előfltink megy a Golgotára. Utat vig ne
kilnk. elviseli értünk a kereszt neheút. Megkönnyfti nekl1nk a ki 
szenvedésl megmutatva, hogy mi magunk is megv!ltjuk vele 
magunklll mindatt61. amit nem tudtunk jóvátenni IZ életünkben. 

Az EvangéIiLIm gyakran mutatja Jézust csodatev6 orvosnak. 
Mi csodatevo bib'nkat is látjuk belUle, aki lelki születés ünknél 
segédkezik. MIir lánuk. hogy ~us egészen mút mLllat. mint ami 
a 1"!Szal A hal'lt nem az életünk után, hanem IZ életünkben ta
I!lja meg. SzUletésllnket nem • tesl hanem. Illek szOletésQlen 
jelöli meg. (Jn. 3:13.) Ezt példú.za megkeresztelkedésekor 
(Mk.l :tO .. Mt.3:16 .• Lk.4:1. Jn.I:33.). h hal!lh61 nókS nyilat. 
kozataiban, mint • Jn. 8:21-ben. vagy • Lk.18:33-ban. A 
Mk. 12:27-ben. szadduceusoKnak. akik nem hittek. feltámadás· 
ban. Jézus érdekes módon avat bizonyít. hogy: .l sten nem a hol· 
tak ISlo.'ne. hllllem IZ él6ké". Ebben a hal!lt nem ft túlv ilágra val6 
távoz!s. hanem az életbe val6 visszatérés piJlanataként mulat ja 
fel. mint amikor az ember önmagával megy szembe egy tUkörig. 
Ott nem semmislll meg. és tovább se jul hanem vissuver&lik. 

Úgy közeledIInk a halálhoz. mint önnön tOkörképilnk felé. A 
távolság fog)1'val egyre közelebb kerillllnk önmagunkhoz. h az 
az énésünlc. hogy l tal4lkoúsban ott a vég. Hogy önmagwlkon 
túl nem juthatunk. mint ahogy !myékunkn'l !iC.' léphetUnk: to
vibb. _ De ~vedUnk. Árnyéka csak a testünknek van, amiből ki
lépünk. mint IZ anyaméhből. mint a dióburokból. vagy ami levi
lik rólunk. mint. hordozórakéta. TUkörképOnkt61 pedig a lel
kü.nk visnatér. Nem l képilnk tér visna. hanem' szellemünk. 
aICi mi magunk vagyunk. A valós,&ol, amib61 többre nlérevli 
nem tudunk. konkrétabban érzékeltetni nem tehel mint ebben a 
szimboliUban. 

VIUI. aICi t.6vo labbr61 közeledik a tUkréhez. van. aICi közelebb
rol: van hosszabb élet. és van rövidebb. - mindenki tOkre ugyan
azon a ponton 'll. Onnan mindenki útja ugyanabba a vlgtclen
ségbe: az örökéletbe vezet. 

-!ts a hallJb61 mindenki olyan lelket hoz vissza. amilyent ad
dig építetI. 

Nyltral l . vanta 



A szabadság d zsungelében 
A ROI'IIvr j,,; Magyar PEN Club . • Magyar PEN Club .• F,jt d. 

, k h N(Jumt1llJ1l1 lapff~tÚrJ' &; • Magyarország i U" j,6Tlu$ F.gy'ub 
II (tnl ; címmel IT!egmde:teb konrerro<: i. woo. pjin SUJbIdi 
lAnI6 -anI&esICI UJ1041 október 13·in II Nalr Is nk ulca; temp

lomban. 
Orbókni S~nl·lv"nyl Ilona Idkb Vl6 rnc&nyit6ja utAn Ilu. 

bl' Miklós. mlgyar. G4Irll lvl Zsl.III • Rom'nili ~I,yar PEN 
Club clntlke 4!. KAntor LaJOIII K orunk fót1.erkCll716je t.aou be-
v~l6t iIlctve cl6ad!\ I. M~II.uÜ: a7. 19!i9·bcn fiRtlllon '" tr.,i. 
kuun elhunyt SZllb~1 (Súkcly) Unió iJcu:itj At ls rnunkúú· 
I~ . RcmbiyUkct rcjc7dk ki. hogy az ~li7A:deki, nemcsak Ro
mw6ban, hllllcm M. gyarorsÚ!Oo i. Isyo nhllllgatoll lI:ö ll6 ""grc 
clrollalhl 'jII milló helyi' irodaJmunkban. /lu. ünnepi mClml16.
kez&ek u,," Janc:JÓ Adr lf:, nDc cl6ad6mCi v& z i , G""1 UnIÓ 

Szabédi emlékezete 
KtpzeljOk magunk elé II k6zismert BencziK·k6pet, • festményt, 

melynek elme. téméla II. R.6kóczi Ferenc 9!logatéu. Egy !*ly
!my81 drlltlériéa "otanor, ahol még a n6nyegen ltIbatlallkodó Ok: 
1Omtl)'llehitr piflClÍkutya l e tUloIlI(/ Izgatott. ~llolllél6 M ""ilII 
el a boll IOn Ol bon (IOUI megköyel8ll8 tOrwas I hldegVorot. ami
kor al4trehajló cnpériák mOgOl II rahzári CIfI sok megjelennek. 
S persze nem Idz"'-. hogy még ezek I Iogdmegek la bizonyára II 
I~tl)'oI vagy I bOc&i. I&grosazabb esetben valami pett·pilis·solt· 
kislwndll1liabablK\l etíken szabályai .. el6lráaai ueMI Jimak 
eL. & akkor ~teljOk el ugyanazt Cs ... GMtape. Áve .. Sz. 
Iwritéto változ.lban. 

vi lau :'~=~~'~ 11mbert? A.~~ ,., 
Andrlllly út 60. mtr nem 
cs lny mlntáj4r. megalkotható a 
lizedak iklozatallll\en valami 

csak a IlIflativnus 
ill filI 

• 

az: esoly, 
. _"'~ • aki maga 

. • Gr""e· 

mO· 

IIMIk II kolozsvári magyar agyewmi gondolaInak. IIn· 
f\fII( II m.zIlntatatt os m6gls tovfobb ultongc) ~tII·szOkIOgnllk 
I mtof1lo1li. Helyena olOnk abban a biztos feményben. oow na· 
gyobb u olQfoIalot nnkl ... 1al\8I koffonak to. nIIfN;ltItrlek. mifl1 Illi 
any8l'l)'W'1v'" IMz egya«mlll. 

Uul6ffy Aladár 

n!nmr.v~l, n avalt. majd I "rzlMf) Alacüt kolo1.lv6ri kOM ad. 
ta el6 IIJ" mr.v~ . 

Subidil \ehetett elhaU,alN, könyveit bdiltani. de. eJYet nem 
khetett: tmlEUt ú mlive it nyomtaIUIul kitörölni u emlike:r.et_ 
b61. Van e,y kiJ k-Ol.M!, ~Iybtn. ahol u emberek. nr.UI 
. zJvllk mil~n 6rizték. MOll tljőnek 6It it, SubMról, • kdliv ... 
IOUabbalr::. 'IIdni nekIInk kinc..eiket; a nr..ekeL KtalkK LajGl 
unitAriu. IeLk&z t. rcleKlc Nyitrai Gy6nl)'vh' lll. Unl/drilU 
EgY/fil [jalal vCl'Jmondóival me .. Ur61 bkettck hou.Jt\k m6lo. 
l\lkkal . A'I. iljG Idnyok: Rota Annam'ria, Klu tVl, SUR Eri. 
ka, Tatátdl J411a ta (:Ifa l ubel .. neme .. elnIIvaha:. a kOI. 
tcmmyekeL \elkllkb61 J1l1elt a vensorok. 

Az Q t r~f;1Jvcv6i ,azdaa.bbak lettek tlY kOlt6veL, de uni t!I
ntl is tObb, lll. elYllvt tartol,Ú nodJlalos h7btveL 

8 .F. 

Zászlóavatás ürügyén ... 

1994. október 18. minden bizonnyal neveZelel napként 
marad meg az unitárius kronikában: Egyhhunk - 101'1'" 
netében e16sx6r - sajét felekezeti zászlót avatott bens6a4-
ges istenUsZ1elet keretében. 

Rövid [rásomban ezúttal nem a zászló térgyl !eU,ával 
és az esemény lelolyásával k~ánok loglalkoznl, h8f\erT1 lel-
tenni (os hitem szerint megválaszolni) azt a kérdé.t mit je
lomhet, mit jelemsen számunkra ez a zászló? 

Úgy gondolom. ha a nemzeti zászló az ánam azuv ... ."j.. 
tásának leg1ontosabb jelképe, akkor a most lellz8Ole" 
zászló a Magyarországi Unitárius Egyház lelségjelvénye. 

Rendelt",ése nemcsak az, hogy ünnepi alkafmakkor 
dIszleIkéntlengjen épületeinken, hanem I6ként az, hogy ki
lejozze az 1569· .. Tordai OrszággyQlés tolerancia·ÜZene
tét, az Erdélyi Anyaegyházhoz való szoros k6t&d"Dnket, 
és hirdesse gyDlokeZelelnk Identitását bárhol, bármikor. 
ahol és amikor ez k~ánatos és szükséges. 

Használatának jelen16s6ge hasonlatos a ha}6k Iobogójá
'hoz vagy a repül6g'pek 'els6gjelzé"hez: megjelöl ás 
azonosa minket, egyszersmind megkúl6nbOztetlb szimbo
lizálja unilárlus 10000énetisegDnket, sajátol arculalunkat. 

Amikor 4 évvel ezelOn - vallásokat és lelekezeleket szo
rongató 40 '" után _ ml is hozzálogtunk a Magyarorazigl 
Unitárius Egyház mtgújftó munkájához, tengerny! leladat 
tornyosult elénk szemétyi·sl8IVezeti. gazdálkodásl·lgazga· 
tési os hitétetl .kon egyaránt. ~l'Ihel6. hogy a z6szl6kúzJ. 
los él avatás nem fért be'" els6 száz napunkba. De tudtuk, 
hogy egy Ilyen jelkop, clmerOnk mellett, illetve azzal páto
silva, IzOkstges az Egyház méltóségának megjelen.' .... 
he,. 

Ez következen be most hf.ieink éa az egyházll6hat6sá· 
gott 6r6mére, megeléged6sére. 

Az Onnep'lye. avatás lelemel6 pillanatalban term" 
szeteI módon szGleten mag az az igény ls, hogy az ójralw
dilikéláa alan álló Szerv.zeti 'Tarv6nyOMb. Jogllorma ll. 
rint la loglaltaslOk. bel. a z6szl6 lewáaa (azlmbOtkáJ'va! .. 
lunkcióJával agyD1tl ugyanúgy, ahogy az állami zúzl6é az 
ország alkotmanyában. 

Legyen tehál új egyh!:i z6szlónk mindenkl 'Ital UlZlelt 
o, 16hajtáual megbecsOlt lob0g6nk: Izolgi/;on ö,:,~~~:
lDl EIJY.hbunk g)'arapodáainak, erOsöd'''nek, klt.,. ... -
nal\. Ol/an akkOr ls. ha zord IdllK járnak lel.nOnk . akr..or ls, 
na árb6cát lállyes Izelek IújJák. .. 

Dr. lflflnCZ Em6 

UNITÁRIUS éLET !i 



IRF találkozó Wales"ben ~ is. amdytlu qy k,mda i. m...6cbk. 
Ez.. hrd cI)' I)'Ön)'GIÍI vfzcsb (deu fvd 
.il. Es ami u áUckess<'gc, hol)' htrom 

AmR holY ar. t«ldij;i IRF tal'lkowk 
remcktll ~IkL'f"llItc:k. én noa): hfr~l hlllloe· 
I.n\, histc'f1 dJbcn lit. ~vben ~ttcm ~ 
tJ&l!I'Ir ilyen cal-'llroron, ~ remilem. ncm 
utnljúa. H"gy miilom i, egy lRF Ill lill:o
~1 Iirföl ó!"Ü"at mesélIdTI itthon. roko· 
noknalt_ i~ltnd:. '-'!Oknak. de hl 
hIdOm. hogy • vKkofd\"l!rd és a f6t}-té
pet e!lmére i, csal; Joeslnyke fr.dMjl bp
hanak alOkMlaz ihnények~1. amclycl;:
bm r.d"l'ITl \""\)]1 résrcn1. EN-Cn ll. I!vben 
W.let.ben g)ofJltünk ös:a.e nti, unittVills 
fillllol:. hoO két h.!' Il.tt .mennyire e!'ak 
~t, mcf:i$ll1Ctjllk Woo .& ~e "'pt 
m-a:unlt crofortúaiL egpnAs g"Ondoll-o· 
úsmódjlit, \"élcm6ny6 mind ,·.nisi, mind m. t6-r:n. A%S IURftTl. Hlnck • t.14Il-m6-
nat 1"kS.Jában IZ \"Olt • dija. hogy &l. I 
néhM,Y JJ:enncsI!s fiaral. akinek sikeriUt 
ide e1jut:ni. oQ'l.n;S] &CUIe m,,'t, lOOgy 
~a): khct, ~&t at, Ingol fiatahJk =1!;Cte
ld doI.gil~Ial::, 6 c~\lt\)n. bár ök ncm 01-
\'.I\aijD::. stdCtn& I\d::ik l""i\uönctcl 
fIIO!Idllll . HOll' milym pro,nnt,jaink \-01 -
tat.. hogy miá1 is ~8cl;: tlkl\'c CrOC 
IlyHl !clk"e$edés$el? 'cm kön,,>'Í1 dL'tt
den; a..t. ilményd:cl e1~ilni. b u:utlin. 
h. az CIIlha" hclckl'düL bcfcp.ni sem 
h1nn,yfl. HQt:.)' lU. ant'llok ronl;UVltív 
emberek knn.'l\d::' Deho&.y! P,"1!l\ *')·i]. 
vki .bd t.gy-kEt iil-cn enlba is. minI 
ahol)' lWt'I<'.lY mái; ()~ban. de • n~ 
~ilt.: itu.ln SCgM\:Úl. tiRlrnd 6; 
r~~11l1C$, sl.Í\"éI)"esen mrQL'Omak. éne. 
kdnd:.. já:Wt./lak. CS ('Gu.e romol)' d.ll
&Qbúl ll' 6uintén '"ikl"l'dnd:, Kel"C$lI · 
mlrl\.Iim lÓbhcl: liit6tt nM.'gk.!I\"k:ZIe: _ 
JM11fOk "lll pttb.ban'''~' nnnden $tt
C~t.6tc1 !Ié]kill ut rekltcm nd:i : _ . .H-'I 
pe:ru",! Hiucn • nl:lt;)'1i" l.."lJCItttl. is • 
...... Ia.' r-b l"I1lÖ1t óri'si • kQJ.'Stlbsq. Aki 
JIin m. QII. Il'timutlh.tja • \'tICllté*')'C
mct. mm I"Q' r~ n)"\I.p111tt bd~ 
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• 14b11it egy nevet I11Jctcmbcr. VII3 akú emelct~, A hrd mc,s<'pülte ut'n elY My6. 
<'gy IiItil I~. ~ ~b"M -'11M. rom, hogy ka b I IcI'linkijc U:U1U 'adn; I Mdon. 
)61 fog u.óralromi. is ct7.<'be sem j ut , de lU'. örd/Ig el<'jük ,nt, ú ut mondt ... 
hogy mi knnc. ha lU'. i$llICt&c-.i megl~t . hogy lU. el56 k!nynd::. Aki eKn • hfdon " . 
nD::. hogy milyen ~ VM, men egy. kel. I Icike I7.lh'i! lest. A furfllllgQII -.ny6-
ner6cn csu: kuHurilt emberek k6zÖlt ka pedig. mi\'cl nem Uvtl odaadni $Cm I 
wiralmrik _ CMyi lU. cgénl~ m", scm I tclténk~jc 1cl~L qy kebw 

Akkor mo" mú ténykg t"-ácl: I dobott I hidra. am, ut4n egy kóbor Imlru. 
kookn't pt'Ogramokn.. amikben I móka & ~I rohMt be. b u 6 lelke ktt u 0tdII~ 
I vid'md,g volt • ~ nem pcdij; 11., hogy gy mcl'ldr:illt meg lU. UI)'Óka ú I IcMn· 
<'gy"'gy Qapat nycQcll. HolY kikből -'II. kijc. WIlc.s killönleg«$ige, hogy ,It 
tAk ad:: a csApatok? A külön ~6 j'til'O$ majdnem mindenhct <'bh...,. hasonló irde-
\'ctilkcd6kct ' lt.l'bIn CS<'lpOrtwlll j". kes és nép !cgendü: ffimdnek. 
Wlttuk, A j'tik b..5t ll. adt. meg, hogy • Befepéslll mig vllami61 ~n,!J1 
csapalOkban minden nemzeL 'O U II\gol. ~ct mondani lU. unithius <',yhtt· 
I $V'ici- I OI!mct, • magyar. b "iIlO! ll. nak. Ez podtg &l. • I'UIgdeg l.QoogaW., 
CC'lMI)'itk IS k~'I\'isdtctte m,,", Ennek amil'd lchct~\'é tdték ndnlnk. hogy el· 
~tl!bcn ipfldtünk ,J'nnlh~k«. vil'gJ. uluhlSSUnlt Wllcso.be, és lU. lit IOrin ne 
1Ó1011\)'OI. vm ~mG\'d" is. ~rne kirtn- csak Wak$t, hanem néhány mú eunSpai 
dulni iJ \'oltunk. hi$7.CII u . emben snnte & angol v"ml is mql'lI:Ig:usunk. 

"()IlU. at, • l.)'ŐnyúI'Ú l..iim)'ucl. ahQI "igül m~g egy moncbhll sttn:tnék le-
UMbcrif fek$t.ik. (gy pt'klliul fdél1ünk • !mi. AlIlIb.l1 .7.1. hiszem. m;ndctOOn~k ti-
Soo .... 'don csdcsr. (tb. 3200 IQ): 100 ml. &riI1 mljd. hQgy a I.Z. \ll mil is ,telentm 
ami~ nctIl mindenki villalhun, his.un SÚ<Tlunkra.. és miljdcnthd mhok s.úm.i. 
ct N"-l'-Britllnm. misQdi.k kgmqu.bb ~ akI'k. !:$dleg j.wö~ \'agy UUlM bp-
heg) b . Mi m.gyarok penze mind nak Ichd&qel IJT"&. hogy ~t veg)~ 
felmAs7.l.unk ri. Itt Uanbcnsbct1 \'011 nlég I.Z. lRF r..l'llroz:ón. M<'gkhct. hoC' töbhé 
qy nlQ' ilmén)ilnk. ~ ~l-orpiÓl & ml' nem talQL'O;r;unk unllil • Ii.llalokkll. 
dMptiIrot IS fu,Mttunl: I Rrunkl:c. N. a)";l:kel ezt. két hetel együU töltöttill:. de 
nCln 11. lKh>uon tll'huk 6~1! Egy csőc:r- szi\,Qnkbcr\ örökre megmarad <,gym. és 
dO-l.."\lt.ró jút MJunk eI6l<Ust ~Ii. W.lc!i .... 111& ... 
bra1.il tömd: iktérol. « amil • ' · ... ttil'- a.r •• Ann. 
r.1L .m; lU. ~ ptlR.nliú,,,.1 öl'd is , ________ ---=:.:::.:.:..:::.= 
f<'nl~gcti, S1.ftnlBld6nck IS b;)l.llIll"UIge. 
~g foldt, bratil hll\8$ze~l:cL f~-ue
ket, és \~gülll. ott élő ,n.tuk zill u né· 
h"yll. .mctyctcl $.Ijll: m~1 ,.ne,·cl ~. 

A m~OOtI: hacn ut," \lh ~cltülllo:. é$ 
' ·é,igj.ú1uk Wale!' ~CI"JWIJk n1',id 
utUnkl' Bri~tQlban rtjcltÜl: be. UII1.!<;unk 
SQrin t'.lk «ép helyen mt:gQltunk. ftr 
péktliul dl'«~lttunlt II "Ordó, HidJf'-

.,Jó hit csakjó tudÓ-ból 
származik" 

ÍIlgIalkoaik 1& unil&riut 
al.pölI imlCreI<I! né.1kU1 

i .. \l~fI"" MurUn 
mius~ munht ~li __ 

ta.Dt.U!k ... 
.,~ ... 

;;";';~iolt ~-h't- N 
kun:ua. arntbTe ~ 

ké.nt. c~lyi fi.talok.t hm.,); rN' t\lni
uriu. te.lllgial h_!k-at':'«_t, l'I.tal !tlb
.Met). ae I&h'l'Jl!lCft 1,!Jak • hlla! 11140-
m.*') ..... munk_ta.Tl' .. k-.t u 1f:rd.!klóO.lot;et 
il. Id,!;n h.rm .... '~tck réut h.ui IInlt"· 
riU$ "'"\I~ Sul.. JAn.,., N";w-.i Le
,..nl of fcl F'lI!1bÖJ Saabol .... E~ 
~ i$ k-itJulI1t; Suu Ja_ a ' 
unitánut tiftlcl ~aO::ou"\. F'elhóf Su_ 
bob pedig a. IInitariu.-reIMMlr6M 
hpcMl.tolkk.1 k1\'"UI _Drou.I. Mell .... 
nc.'ClI:Ilk ma.(Ilnlt: wtt . uaitbiuI Il,)-ari 
etJYII!lem· -nek. 

A C"ÜbmYm R4bi ... "m$ n.:.f,*",1 l))A-• 
.".". ~tlIlqrlll"" ~h"i n<!p~Nl>(!kd· 
<)ja ir ~.llr"uk ur\1t~"U. ttmakktJ ,ou 
ia...i oluom a I'ÜIh~\Y.k jó réllIO! trotb" 
un,t.nu, kllré$l ,~t. urak ... IIl"utanu.. 
.,.I1 .. i nt"....,ual .lb,. ... k (Dicto\· 
_t.marton. ~ .t.,.., c.4-_m 
n .. ai NUN] ).'w!lh&M or. tA ...... Sol . 
M'" ta.rto.Jlt ~duc. .~"'"'.M Suoból" 
pedI.( • h-...i. beloN kcl.:ü: ...... "" un,t.n
u~ ... klll'. ... tüN.\ ff'! d.,~.rut.. 

NmJkM. "~"'''''Il\ ~ abb.n, ' at 
unit.riu __ ~mi~ . .. IIftitam,. "'~
~-onk if n>ft"! ""'-b- ko!N.~ 



Emlékezziink ... 
Az IQ «N"S ftJm.Id«lCMC W/61ti rrdlM Mt"Stwl4t 6{(Io~a· 

t(I/ rfIfÚ/tln a Ma...'QOtWs::d...~i U"itdrllU Egyltd: t u: Er
d/ly/ G)'illttr:rt A~~s ,,,d/ki Irtltintr/rt,t tort"" t>A~ 
2}.dJt" IIJ~'rl &dre Ntrai ,t"1P1Nflbatt....u tlMf'prr Itoz.. 
:dJCk trkn;" ~ 1lt1ttfn.~1t hth' ""',VU' fIataJ ,tt1tt ,indI 
M<.rtdNt Kt1.ttt-~ J&sq lf/lAlsz, i:~1r Mri/nr" N/mrlh G/ro 
ttftm,tdJus ltIi.ipds~t(Y', iH'jZ/(in ~dolt Do"ald lia,... 
n1tgwIt Ie/Ib: , wtqjd Ktmln.'liA san(~,. Jaj. lU/gyOl U,.. 
tH .. , (' Iy,lIr ml\'uha Sinc:" MUf8I1. Nlmnlt Oba Iti· 
Us:: tgJ tal1/('S l;,sMrmUkt:blt (J/wuta ld, am .. /yb6/ 
"szlndrl ktt:tQlIA. 

Ezett-ilmrszá:t,N\"tMatban stm, Lay György 17. fn 
Lay tOll\" IS ~ \'t'S \'Qtlru". Nawat do!8Ol.IUI\l:, !«e iskolá· 
ba j.irtunk. lU IQ56--0s magyarországi rCf'r.li.IaJom kl'ere
sének hJre nunkt"l. ~~ etstis gU1\nalislákat n3g)'041 M 
hákwítolt h elhal.<\rol.tuk, hogy IffinUnk kell \'3!amiL Boj
koná!tuk, n\l\id nlt\glaglldtuk al. <YO&l.lIyelv bllUlásál. röp
céduL<\kat t('rjes:tre-nllflk, SItt. t957. m.'Ú\'ius I ~·tn Feht'r
t"gyMlán ~t6fi . és ft 48-as szftb..'ldsághan' t·m~.tml'l\'rnél 
ko.uon1z.5si 1II\1\(''''~8l"t rt'udez.IUnk. • 

6gyik osztályt\rsunk fotlultta t~' k~110nlc ts III Sl3toad~ 
ságh:m:Qsot: 1l"lttit, ÖSS'le~soIt:l mozgalmwU,at u ak~ 
kor már 0f(l8l. tankQt he-my6l3ljXli által eltipott ~ ma~ 
gyarocs:zá.gi fOrmdl]omm,U Sntxv1ságoc. ig"l$'\gO« kö\'e
ttltilnk. majd 1T1Öfi-\'trsekl"1 sZlwaltUt\k. 

Hauttrvt' Fehéregyházáról. ÖSSlC'gellük gondollWlin
tal. IC'jC'gytllük a Slékely~t-61 t rtC'.1.Ö ros.sz hfrd:\"t. pa
naszokat. Gy\1léSt'tt"t tartottunk.: e1l\:&tátmlulc. hogy 
EMISZ (Erdél); M6SY,v Ifjak. Szö\'\"tséi:e) nr,\'C'n ifjúsági 
SZí:'I'\'C'ZC'll"l alal)ftw\I;:. Vezetősége i \'áL'tSllottwtk ts Ster
\'C'zt"ti ~!lbályL'ttOl: szrrkt"sztettíink. Elht\lározluk. hog,)' lU 
erös:t.:\k.w: koUd:.ti\' aá1li~ és nw atrodtásot adatait leje
g,yC'zzUk. és valamilyen módon panaszt r melünl:: tIlIiNSZ
\lH Em ktt bátor ts elkeseredett bajtársm\k vállall:Ol.OI:t, 
hogy átuotnt'k III haláron. és tI'le81vóbálják az ENS'"l. eit 
Iccjeia.arni !lZ ÖSSlegzC' tI panas:'L{0I. és felveszik az s6-
ban en\ignUt magyllOttal a kapcsol:tlOl AI utoliIÓ gytll6-
stn a SZÓZ3tból és III 'em2i.'ti dal-ból idézve reiesküdtUnk, 
Utána nem S(lkUl jött az 1958·as .. nagY\'3kádó". 

1958. augusztus l -én IeI:!Ut&UlIW: ts 1959 UINrt.."Z!Ug 
IMOlI III tihallgalás, S2ü1eink semnut $\"m tudlak rólun .... . A 
t'lruss6i, nmjd a nuU\~vás,,\rhe l)'i Stturttátén yal
lattak, MfUOS\'á.i...irhelytn a ko.lOl,S \'ári lauonai 
tM'tny ék na .... elctt fekltUt\k: I IÓI 2$ é\'ig 
1~'1'Jl'dO bülltl.·!tSl: .... CI k:aptUl\k. lI("h'tmkiknl,'tll 
\'ollul\k a ('sq'Ol1ul\kban. naS ...... reszl r\3taklk. na
lyon sokan kiskorlial::. A Yll.sgálati fogság alért 
lanOU 7 h6!\3,pig. hogy e~ljét III 1\3,gykl'4Í~OI:, 
Ugyün .... el kél .. három Mt alan is tisztázhatIák 
\'otna. di,' hl1tt1k. az kIÓt. és IX'lXlkaI. tanár\1t:tt is 
"ád alá hdytl\·C. áll::ul'lellelleS össztt:d:.Ü\'ésl 
terd;fl\~lIek lill egészb6l. 

EngclI\ 20.. '${'mct lS. 6 '! tényszt"nuwlklitu 
h(óhr\:, . Sl;tnio..~UJ\'án:\l I 900().("1I \'oltwlk túlzstl
fol1M, II k'gnt'hczet'lb idö..~baf\ , kIUönÖSó,'n til 

tls('j kEt é'\'tx·n. Napolll!l 9. 10, sokia.{'" enllélls 
több \'olt II l\a.loll;u': számu. A tnt"gl\a.ltW.; M\l.:tá
IIIfto;eÓ,1 Ilt'm «tt'Sil\·ntk. A ci\'111\Iháka1 éWIlk' 
k:él.~nt' 1.:ltátucták:. a gtu.dá!wI holmikat twa,
~l(l6,,\'tát.. Évek múlva )l'IItd. rá a ho;uátwlUl~ 

a k:l!a..h~ott hrrekN'll , hogy a1:.:ind: a (' ,,'ll ~ haola&
ktttlt. uo I1IIV nelll EI. 

196 I·IJ Idrhstaalan bán.1smódOO.n volt r6s:c.1lnk:. 1962 
után t~ janlll a killI'Nd nyomhánt.. BtszUlltenflt 1\ vert$f> 
tet. tlllbl·f't'k:nek \'IlIÓ fte lt kaptunk, OfVosi l'enddl\c nyitot
lak, k:t\'esebb IdOt kclk'lt (1ol,g()lJ\i. nem fU"I)'h. nUnt a:tt'
lött. I'\'rntl nelll 11\8)'\'n! Megs.l.UmtUé.k II lesti lenttt ~ 
lndílNtltt egy sokkal l'lh'isclhel\"llt"ntbb Itlki le.rron! 'EU 
"kultúrprogramM k:mtt n btliU _Onként" eiketlett \\}Ina is
IIlenlilnk. th'ri,bűnk és fflre \'ohwlk vC'zrt\'C', MC'& k:rUen 
~'ol.nlt tagadnunk t h-ei.nkC't ts I)nIl\llSUlWu. alllit ninlC' 
mindaf\ll)ián \'isszautasftolfunk.. 

1964. július 3().án Sl3badultam lU utol,,-,* kOl.ött. 
Ö('~m is aznap. !lZ C' nyt'di. poliribi. börtönből. &kmrW.: 
tét IUlwaJ. uabadutisunk: t1l\ct hall me! ItIpmésbm 

R,:o $nli(~ 'll,.itdriw.s ~ ~~uiMtls tt~lIi
IUl{ Jt~I'na.. ~ 1945-l9l'4 ~..{Dtt pcli~ ,llt/ar 

",(I"" 
l, ~"'N 5\f6r Ct~ 19.'fJ-52, ltikt 
Z. 'Dr. Simi,. I[)á,..itf rt(~ wnk l tv. 5\ftJlMft. 

J, 21r, 'C,n/,.1 JJN.1f ,~ ~ 4 tv. 
4. 1J>r. ~i 5\f&fty "~t4Jtdr., ir!. (",MIl. 

$, 'Bdtlllf ~trt1l4 ú~.:'l 5 is fil Iv, M~. 

li. 2k1ltdÍ ~,\N(1ft, ~ 4 hl. 
l . {jtllinf I ... " ftf1;Ju.. 7 Iv. 'Jof'6Mft. 

8. ~klM" 1/tl1r. f4JSZ, 15 Iv. ~(raMlt. 

9. Litu ,1n", ft~ 10 Iv. 
10, ~tNI' M,!~-l$ ft~~ 10 tv. 
ll . ~trOiJÚ !Dtá.tlBrrtu ftfiftztt./.~ %5 ív. S\(<-,MIt. 

12. 'lWffi A1Nrt ftfl.is.:., ~ Iv. 5\ltafwli· 
lJ. S.:.u5..;' 'Pus6 ~ ro Iv. 

H . S"<Ji!! Ld;,1J ú,*" 4 n'. 
15. 'faft .fMfj, fJtJ,., 15 N. ",#·,n. 
lK '}:.jÚ,nu CsvtyJ,.,. ,~~, 15 ft'. 
Jl. ~tNi LtvrPltt ",,"Y\4\'1 G iri. 
18. SátuÚor 'Buúlo..~ tt~. ts" Iv. 

!TÁKIUS SL6T7 



Az Egyházi Képviselö Tanács 
ülése 

Idej h:mnadik negyedévi rendes OIesét az ~KT 1994. 
október 2-án tartotta. 8ibliaolvasás után haJottainkról em· 
I&:ezltlnk meg. eg)' perc~ nfma felállással adózva Göncz 
Mihály ~ dr. Ferencz József emlékének. 

Ezután elhangzott a tátgyidős%akról szólÓ S7.okásos el
~8i beszámoló. melyet a leslUle1 egyhangúlag elroga
do • . 

A tanácskozás központi témái vollllk a közelgő Zsinati 
F6tanács _ UIts el6ktszOlelei. EIJenvéJemények megvilatá
sa után véglcg~ vált. hogy a Zsinat színhelye a pest
szentJ6rinci templom lesz. Az clnö~g nyomalékosan két
le. hogy a hat év nagybes7.árnol6jához szUkséges részjelen
lésekcl az egyházközségek. a Dávid Ferenc Egylet. az 
Unilárius AJaprlvány ts az Unitárius Élei szerkeszt6sége 
sürg6sen nyújtsa be. A jeJölt'ibizonság közölte, hogy mun
tájál megkezdte ts folyamatosan végzi. 

A zsinati IOrvényalkOláss:d kapcsolatban e1hangzou. 
hogy Ot egyházi jogswb.ily (sz.1bály1.31) clOterjeszlésére 
kerüli sor. ViIa utAn az EKT úgy döntött. hogy ezek terve
ultil sokszorosítani kell. és a meghfv6va1 együtt kikUldeni 
a ffitanácsi l8goknak. Fontos, hogy az észrevételek frásban 
legk~bb nov. ' . ig beérkezzenek, hogya szed:.eszt6bi· 
zottság a szövegeket még keU6 időben véglegesfthcsse. 

Végül a testület kölcsönökrfil dÖlltÖlt és különféle beje· 
lentéseket hallgatott meg, fgy a "Felekezeti egyházjog" c. 
kjadvány megjelenésérő l , az unitárius kÖnyvesbolt meg· 
nyitásáról., a locamoi üdUltetésekr6I, és az ősz folyamán 
SOha kertll6 különböző unitárius rendezvényekrő l . Az 
EKT jóv!hagy13 azt a javaslatot. miszerint 1994. január I. 
napjától az "Unitárius ~Iet" c. havilap terjedelmét Wmon· 
ként 12 oldalra növeli. ára pedig 50,- Ft·ra módosul. 

Az ülés felemelő táró pillanata volt. amikor bemutatIák 
a most elkéSZÜlt, vadonatúj egyházi lászlót. A jelenlevők 
megelégedéssel szemlélték a MUE jelképei kÖzÖlt hiány
pótló, múv6szi kivitelú lobogót. és jegyz6könyvi dicséret· 
ben rfszcsflették a megvalósftásban fáradhatatlan ügyinté· 
ző Dr. Kis Zoltán atyánkfiát. 

Dr. LOrtncz EmO 

A legnagyobb vitéz 
régi dal Dávid Fl!:lbiC mdrlimAldldról 

Hol a Maros csendben folydogál, 
Régi várnak omladéka áll. 
Mesél, mesél az ószi szél: 
Járt e helyen sok jeles vitéz, 
Ha szólt a kürt, ki kard a kézben 
Bátor, tettrekész. 
Ámde volt egy megtört t.estú rab, 
Fehér öreg, ki vért rtem ontott. 
Mégis ó volt a legvitézebb, 
Ó, a hitnek tiszta bajnoka; 
Elfeledni nem lehet soha. 
Mesél, mesél 8% ószi szél: 
Utód, ki jársz a századok pOrán, 
Mig szíved vele száll, 
Készíts, készíts hazát a tiszta hitnek 
Ott, ahol a Maros folydogál. • 

8 UNITÁRIUS aET 

KÖNYVISMERTETÉS 

A hetedik napra 

új klIIenel Ja'slllkilzik a KeIeI-MagyatOI'$ÚIgi Sz""adeMI Prntesln 
KOr. A ktJI:eI m(J1aja ifOdaImi és képz6m1JvMl1Ii ~oI6gia. [).)sa lajos 
'O'8fS8 il cmadó. amely ~ il ma il amyn fontos k6rdéskM: az .,bel ÍI'VI8P nélkül "- A lalzaklaloll és felg)'cniottéletlmus subalyo
z'-ára fogtak Osszl a kCllal IZ~. Dusa w!w Igy "'9" - am\ mag: 
.Áldott nap IZ ~ heladikJ s 18 nam szO!!'batolllz. ünnepel I nam tartasz 
Ugy, mWnt az Ur: I s csak kong belül a szanlag)1'Wad. / ÚMIip. vu· 
nap néIkCiI ~I I """ad zárt, nyiltos, 1awg6l1an; ' nam tartasz heladik 
fIC4X'l, "/ 

A szerzflk sz&lelatlfll és tolarancililól iIharVa - IZOtt is 6laJmlllilus a 
klIIaI - . arra vMalkoZ1ak, hogy \9isban. Pr6Uban és gralikAban agy lj. 
zonyos profin avangéIiz6d61 végazzanall abban az &Illb.; kOz66ség
ben, arnaI)tIan maguk is 6nek. Ma, amikor az egyházak ÚtkiI'9S6ban 
vannak. az ist9lli htleI megiHotl kUfllalalflsséga megnflll. Ezért van 
az, hogy a kOIaI sz&l'Z6i mant66val dcbnak az anyag'assigbM allisul 
iMTbérek kOzé. VarsaI , prózát lesznek kl kezuliba, mert aló olvas, az el&
SaIISégébÖI rnanekíilnI akar. Rlm6nységal wgaHnak az alkotésolt. és a 
b9nnuk r* szér.cldllOk. T6th ZollIn Igy logaImazza mag lma clmO VIM' 

séban: .Uraml VIzesd ' KAnain lelé laZobI. kik e / IökI&rt·1 kOMy81 aj
lenaIIV Amen. r Az ErdéIybflI és Partkimb61 iflvök hoztAk a megmara· 
dás, minden élon élni akarás bIzodalmAI. Ma hit és kulurmisslib egyill1 
tudnak csak megélni. Ram6nyl&len embemak messzinek tOnik a iövfl ki-
IárulkozR A SZQllflk hisznek a jOvflben, mert iel ludjAk tM!\pezni a 
mil_al is, amaty soha nam '/oh kiiI6nb a jeIaonéIés a ~flnéI, csak a tá-
voldg szépti meg. A Kflr ~ tagjai nagyon j61luó!ák. hogy térnpasnak. 
WIll csak mécsesnek. da viágl6 es.zkflznek kell (eMiilk abban az 
elemb8llal9nedetl V1lagbati . P8!rflczi &a. nem szerepel a kOlaIban. de fl 
ija: )la ki m&gSz6lat &gySZ8f,Jannak mAI /hehéz hallgatnia "I. A kOlb 
nem halJgalhal. sz6lni kel. ~ékanyebb lelke las.zi arra aIIr.almaSa:lbá 

. és az. hogy lét Wal a nyomonJsagb6l. A kötet Sler26i Il:ttlnyn rII8!t 
PrÓbéII emberek. akii! nam iIozófiaj vit41 lotyIaInak, hanem a magta· 
paszlaIas mondatja VeIUk k6lfli hitva'kuht. TiJdják. hogy vaMak JAI. 
haló utak. és &ml mutatnak rá, nem rúddal , m Toldi. hanem a Y8i'S és 
próza sz_My esnoZM. 

A kötetlen SZ9fsp16 prózai ~ok is a VaI6S élatb61 valók. Nyirai 19. 
Y9fIIe kocsordi unitárius lelkész és Fe1h6s Szar<b vésérosnaményi ta
nál a Més egyhéz tanjlelérfll ~,hoI hitbeli dOIgOtlÓI , hol pedig a hétköz, 
napi élet sz~ mait Emlékezések és eszmeMlatAsok, amelyek 
rá,<,i'áglanak az aIflbb ~ miszerint m~künkn&k megvan a mr 
ga terhe, csak az eIhOnIOZiSbaIi kül6nb6zünk egymilslét 

Malk6lászló iIozolikus .-áSa/VaI 9aldaglja il köt9l9l, amikor ln és 
Repfezanláci6. vagy Immanual Kant c. lanuimllnyait olvassuk. NYiIV.in
való, hogy agy ilyen antológia t~ a gralikál ls . Képz6mfMIszek 
munkéi talü-.at6k EI kötatban,liMIyak az egésZ kOI&! tartalmétloz is hú
en igazodna)\. Van, aki kőmyaz&!éböI houa a rajzokat (pl. Erdétf), má· 
sok ilusltrádókél aNonaIkoztatoll grafikéI klllölnak. Egy közös ben
nunk: a lagmagasztos",*, mlivés.zl igényesség. Aki lapozza a kOI84et, az 
hamai rijón, hogy ez meg is valósul a mCrveIdlen. Nem lenna leljes az 
ismert9lés, lia nem hMlém tel az olvasó figyelmét néhlIny képre. amely 
a Kör éIeIét mutatja be. A Kör él és doIwotik. nehéz körűlmények kbzött 
és nagy lerületan. wan DebreceoI6I az egész keIeIi regióban élnek az 
alkotók. és igy nehéz a kapcsolaltartás. Ez az III1lo1ógia is agy ÖSSlakb-
16 • ~«S. ~ila " sok sznO gondolkodó! 61 ~. alkotÓI kÓl össze. 
Kézlogásnaj( SÚIIIuk az anlológiil . A gOndOIaI szárnyain atM min
dankihaz, aki agy 9ényes !n'fiiIaményl vesz a kezébe. 

K6zós s.zándékunkat Kalmét 5andof varssotai jól tíIkrOlik: 
.Eredj hál Vin: k~ ajlInd6k,A.8g)'ef1 _M a iTI&gjlbbl6 sm

dék,", EzeINI a gor.clrlatolcbl a;ánIjUk az 0IVaSÓI'Iak szlves figyeméba 
a KeIeI-Magyarorszégi SzabatWW ProIasténs Kflr kiadványál:: A haladik 
napa co antológiél . 

Ramé/jUk, hogy az olvasó igénye szilliilésre k6szt8li a harmadik kö
tatel is . hogy azulin még ttlttl is nap't'iIágd WhasSOfI. 

- beregl-



CSERKÉSZTÁBOR ERDÉLYBEN 
avagy levél Nénémnek 

Kedves Lili Nénit 
Rcm~ltm. megkaptad képcslllpOmal a gyönyö~ tájról. ahol 

jilrlunk. 
Tudod. idén ncm khlS5zlkus .,crdd-ma.ei" táborba ~enCllnk, 

hanem k~thele$ Ilag)' ,,aulóbus7.DS" látogatást le UUnk óscmk S1.ll· 

lófllldjén, Erdélyben. 
KfVMCJiall néztOnk !IZ elkövetkc71i napok elé. mli.rcsllk aroért 

is. mm kUtönbö11i csapalo.kból gytillllnk ÖSS7~, ~ m~g nem volt 
alkalmunk ilyen nagy b kuncritó tJ1UÁ51 lenm Erdélyben. 

Sok clók&7.1Ilet, IÓlis·futáJ uWi indullunk cl jliliu$ 29~n reg_ 
gel II óra tájban. A haWl átlépve. nagy úckk~sscl hallg~uuk 
ickgenvczclőnk, Ildikó nm; érdekes b részletes l5tllCrtcléselL 

Első ,,erdélyi" (inkQJb .'partium-bcli") megAllónk Sunt Usz
ló JloIIuS PannoniU$ és Ady városa: Nagyvánd volt Uttuk II m
k:segyhllzal (erede ti 200 éves freskókkal). II hires Kan~nok.sort, 
II drosház.tl, ft slinhb.lll és az Ady-mtb:cumot. M!<io(hk megál
lónl: BI1n rfyhullylld volt. ahol meglléztllk B református templo
mot a belsejében lévő rengeteg kézimunka is bizonyltotll1: nem
hiába Kalotaszeg közponlja Bánlfyhunyad. Aznap ulOljlira szdl-
14sllclyUnk előlt. Kolouv4ron. az unit!rius parókiánál álltunk 
meg. Nagyon kedves. meleg fogadtatásban részcslteu"mi"!"et Bi
lint BenczMi Ferenc tiszteletes Ilr és .Jö paltÓnusunk ,Mlkó Ui
rinc egyházi an6csos w. Hamar clhelynkedtUnk, cscrkmm6d
ra: szélre tolva az aszl:llokat. székekct. polilomjainkon, "'lózdk
jainkban. 

Misnap korin reggel indultunk Torda felt. ahol körbe$ltáltuk 
a várost. és megnéztUk a városi mllzcwnban az általunk fényké
pekről mlir annyira ismert festményt .A tordai orsúggytilés".ról, 
KÖlÖsffii Kriesch Aladlir munkáját, melyet a millenniumi Unnep
ségekre késdletl annak idején. ~Iben értlInk .Várfalvllrll. ahol a~ 
Arnyos fölölti hegyoldalban m5.r vlirtak mmket a kolozsvIiri 
Brusoi Sámuel cserkészcsapat tagjai. Ebédre is vendégUI láttak. 
Búesú1..óul még verseket. énekeket. 14bori élményeket cseréltUnk 
egYlllúsal. Újult erővel indultunk tov4bb Torockó felé, hogy 14t
hassuk azt a helyet. ahol a S~.ékelykö felelt ,.kétszer kel Ril a 
nap", és megcsodálhassuk a mlluumban a S7Inpompib népvise
leteket és a város kézmtivl:$cinck mWlkáil: a MlOrokat. öntöttvas 
tárgyakat stb. Tov'bb haladva megi11tunk még Torockószent
györgyöll, Brassai Sámuel szUlóhha (az unitárius paplak) elótt 
Aznap utolsó 6tunk Nagyenyedre vezetett. a reroml'tu$ kol1égi
umba fl a h6s diákok emlékmúvéhe;,.. 

Harmadnap: vadrnap lévén. a kolozsvm belvárosi unilliriu$ 
templomban r~zt veltllnk az istentiszteleten, Ebé.d után a Há
zsollgáJdi temet6be láloganunk el. Erdély igen sok hires 5zU1ölte 
lIyugszik ill (Szenczi Molnár Albert. Apánai Csere János. az 

unitárius nagyok könI! 1(ri7.a Hnol. Brassai SAmueI. Berde Mő
ua. hogy cuk néhAnyit emlCI5Unk). és kl:illllUnk tllbben tal4ltalr. 
ri ismerlUök. rokonok ICri'"' i5. A Bethlen-bútya. Farkas utCli 
reform'tu, templom .• S7.cnt Mihily-templom, M4tyú kirily 
s1..obra~, nUl6hha. Bocskai Isrvin 'lUlöhb.a, a 17-övevényes ut_ 
cQC Icny(igöllinek t6 ntek. TennEnetesen csaknem atc len. mire 
végenUnk a vÚOlné"/,úsel. 

Negyednap indultunk todbb, E\6IZÖr MaroJVúirhelyen nh
tllnk körtll, éa Scgcsvin érintve SzékeJykcrultl1rTa &te1.tllnk, 
ahol mcgnéltUk kerentúri templomunkat. IZ orbin BalhI nevét 
viselö egykori unitiriu, gimnhiumot. is a Petofi em~khelyeket. 
Este Homor6dszentmirtonban foglaltuk el szillUhelyllnlr.et IZ 

újonnan b:rende~,ett .,Ohid Ferenc Ifjúsigi Hú. .. ·ban., mely hat 
éjsuka volt az otthonunk. A niC súrau" oko1.c. idei&1enes 
vú.hiiny elm611'''al mir nem volt jelentósebb fennKadI,s _ ven. 
dégl4lisunk pedig csodilatos volt. 

Otödik napi programunk I Madanui Hargita ,.megh6d!t'lI" 
volt. Az emelkedő é. al esó miatt ,,csúsztunk" is vasy jó két őrit 
_ de llZ l!lmény, amiben a tetón réslllnk volt. mindent megérti 

MlÚnap Székelyudvarhely és a Szejke-fIlrdó mnt&6vel eló
ször Orbin Balizs - . .a legnagyobb székely" - Jújit kerestIlk fel. 
(Sajnos. llZ emlEkmrihllz veutö székely bpulr: mir elfn' rol
Zlnt illapotban vannllk,) EzutAn Fadtll$lw k(lvetkezctt Tarnái 
Áron sirjival és emlékmtivfvel. majd Korondra litol'nunk el, 
ahol Iti-ki kedvEre nézc16dhetett is visirolhatott a híres kerirni· 
iIr: Es egyéb emlEktirgyak JtÖlUI. Elt . .hlisCtó" fU.rd6 klI"ette S1.O
"'tán a likkasztó h6stgben meleg v~1i Medve-lÓban, ami igm 
nagy élményt jelentett. mert a sós V{l ,JennWlj." az embert: 
nem lehet benne elsUllycdni. A • .strandolú·' ulin minI el)' gUNIó 
mosoda. /Il. autóbuszban kitercgeteu rurdöruhlikkal & IOrillkö
l,Ó kkel érku.tUnk meg kövelk.e7.ó nillibhelyUnkre: Gye'lYó
szentmiklósra. 

Hetedik napunk a termésl,el csodál&sá.nak jegyében teh el. A 
Pongrictelöi kil4tib&a1 és kristálytiszta hegyi leveg6vel kezrlltlk; 
lcsftáltunk a Gyilkos-IÓho;,.. majd a BéJth-patak "öigyében ,.a 
pokol kapujin" keres1.lUI a több ezer fves Itereskedebni úton ha
ladtunk l BéUs-l'lorosban. Ezt k.övclÓen a KU_Cohirdn ve:r;e
lelt gyalogulunlr:. 

Kissé mcginadtWlk, de • .megérte". mert a kilitú leírhatatla
nul nép volt: lenn l GyilkOl-tÓ. körtllvfve u l!gbenyó~ hc=JY'Ü
kel (Nagy-Cohárd, Qltirk6 ,tb.), SúJtrwS nlplUtb, , lmolllÓUI 
IlLI\gyos nél. Mielótt VisS7.lIl~rttlnk volna Homo~1.en~ino~
ba, megtekintcttUk mfg akicsillY, 6mgi C5~051 rómll k~I~
kus templomot, és tintdcgtUnk. a madéfalvl ve • .tedelem (,,$leuli
cidium'j -'ldOZJItainak emlékmúve elött. 

(foly tat juk) 

Sipo. Em6ke VUI6 
•. , .. rt 

Cserltés7.csapatunk: nyári erdélyi m07.8~lábora, ts a 
csapa! további munkájának biztosftása c~ ljáta az aláb
bi adományok érkeztek. melyekel a csapat parancs
noksága ezennel köszöncltel nyugtáz: Or. ~0o!.':!f. 
Miklós (Svlijc): 5000.- Ft: PctM Lászl6 ( v...,.... 
10000 Ft· Dr M K. (Budapest): 5000,- Ft: dr. Gel-

. ". . ) 160 US $' Bartók Pétcr 
lérd Judit és fétJe (USA: .- , 90 
(USA): 5000,- OEM, Gabrici dc Csepel (USA) ,-

US $ 
(A bcfil.etésck ill. dtutol lisok id6n:ndi sorrendben 

olvashaI6k.) 
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Egyházközségeink 

Bliz6 lapsrAmunk óta úgy elszaladt az i~6, és vele 
egyQtt nagyon megszapJIodtak az események tS. 

Június és augusztuS végén. az utolsó v~JXlk dél· 
tán 'án mcgtaJtOftuk: hagyományos teadélutánJwnkal élénk 
~Jt6dés mellett . Júniusban BaUizsi Zita Réka. augusz
",sban BaJúsi Noémi Kinga gimnazisták tartották a gyer
mek:iSlentisztcleteket. A lemplomi felolvasá~ u~ az 
imaCcnnOnkben elfogyasztonuk az ágá~t. atM hf~mlc á!
doza1khstge adon Owc. KOSZönCl mllldenért mmdenki..... , 

Templomszentelés PolglrdibsD 

A kOI'án beköszöntött, esOs, hideg flsz is megenytlüt, verofé
nyes szép id6 fogadta az Meroket október 9~n Polgárdiban. 
Je1eritös nap volt ez nemcsak a dunántúU szórvany, hanem a 
magyarországi unitarizmus IOrténetében ls. Negyvennyolc év 
utan másodszor került sor a renovált templom felszentelésére. 
Szász János lelkész szavait idézve: elöször a háboru, majd az 
id6 vasfoga tette tönkre ezt a szép kétszáz éves épOleteI. 

Szép számban érkeztünk közelről s táwlróI, unitáriusok és 
nem Lfitáriusok egyaránt erre a nevezetes eseményre. A poIgár
d asszonyok Odítóvel, teával, sOteményekkel várták a korán (rt • 
rakeltekel BlIdapestról négy kocsival ndullunk el. A BOOapesli 
Egyházl<ózségel 001>61 .. , Szent-lv6nylltona lelkésznó, dr. lb
Iba Em6 Jógondnokhelyettes, Vadady Ahlla kántor, dr. Beke 
IkIIkO goncmk. Gilfty Gábor gondnok és neje, tfJ. Bencze 
M4non egyházi titkár és jómagam képviseltOk. Pestszentlórinc
röl dr. Jakab Jen6 lelkész. a beregi szórvanyból felh6s Sza· 
bOICS gondok jött el. Vendégként vefCLnk wlt a Magyarországon 
tartózkodó Rev. leon Hopper, az Amerikai Testvéregyház Moz· 
gaIom elnOke és felesége. 

Az elmúJI időszakban sokszor kellett fájdalmas szívvel 
SZt:rcueinkt61 búcsúzni. fh\!. Nagy J'DOS1I~ sz. Barlba 
Margit 12 ével éh oolesrvérünkel 1994. máJUS 3 1~n le
rnettl1k e l fbje mellé az Újtemet6ben. ~oldo~. volt kis k6-
zösstgilnk. hogy a mindannyiunk Margit nénije nálunk ta
lált ~lelki" otthonra. Sokal tell. áldozott választott vallásos 
kOZOSSég6bt. Ifj. Kecsk& I.!itvjn leslvértlnk csak 30 esz: 
tendeig örülhetett hozzátartozói szeretetének. Az emberi 
gonoszság szabott határt tragikusan szép, Hatal életének.. 
Árvái hagyott. örOkké bánatos szülőket. rokonokat. baráto- Zsúfolásig megt6ltöU a szépen kifestett kis templomol Al 
kat. ismer6sOkeL Egy hazafelé irányuló útja vezete" a iSb;iitisztelet Takics Jinos polgárdi gondnok köszöntő szavai· 
vtgtelenstgbe. az örökkévalóságba. az elérheleUen mtsz- val kezdOdOn. A bevezető ima után, melyet SzAp János mon· 
szc9tgbe. 1994. június 6-án vectünk búcsút töle hala1mas dolt, Rev. Leon tklppar mondla OMepi prédikációját Orbókné 
rtszvét meneU az Újtemet6ben. Kiss Margit temetéstn is I Szent-tvinyt Ilona toknácsoIásával, és Vadady Attila kántoriz!lt. 
búsan zúgott templomunk mindkét harangja 1994. július úrvacsoraosztás és a templom megáldasa fejezte be az Onnepi 
164n. ~lettne" legszebb napjaiban számolt el Istenéve) és istentiszteletet, melyet megtisztelt jelenlétével BOfbdly Istvein, 
tOrOlt Ossz", fiatal élele. Tragikusan távozott. A Nyugati te- Polgárdi polgArmestere, a katolikus egyház nevében BogO Jé
met6ben kfsértillc utolsó útjára nagyon nagy résztvev6 tö- nos plébános és Bakos I észSó kántor. A relolTl1ál1Js egytlázal 
meggel egyilu. men benne oly sokan életcsaJMásuk egy- Sz ekeres Istvan és Bakos De's6 gondnok képviseHe. 
egy parányát sirauák cl. 29 év egy félbemaradt élet örökké 
élő mement6ja. 

Csodálatos napja volt közösségünlcnek 1994. július 23-
a. Ezm az emltte.zeleS délutánon áJdonuk meg ifj. zs. 
Nau Sinckw' ts I.akalos Dona házasságát A hala1mas 
lllaoepl6 1Orneg. szOl6k.. ho22átanoz6k: szemébe az öröm 
kOnnyei melleu odakClilltek a fájdalmas emltkezés éget6 
kllnnycseppjei is. Hiszm alig kél eSllendövel eulM az if
jú ftrj öccse nem tért vissza egy szombat dtlutáni útról. 
akiJ61 nevel kapott az EgyMzkÖmg ts a CsaJád közös 
alapftványa. -

Megemlékezvén Szent István királyunk Unnepér61. 
1994. augusztus 21-6\, templomi ünne~g keretében ki
osztottuk a kuratórium áhal odaittlt díjakat a .zs. Nagy 
lAjos H/lIIOr EmJikalap[rl'dlly~ évi kamatából. 8 OOO fo
rintot adtunk: egy BAés megyei faatal gy6gykezelésére, 
Szab6 Aodru egyetemista 7 OOO. Súoúi MagdolDa kO
ztpislcolás 3 500, Balhsi Noémi Kinga gimnazista 3 OOO. 
GeratI,. TamAs középiskolás 3 OOO. Ntme:s Erzsébet 
sz.ak1cOú:piskolás. BalAzsi Alpir ts Btntdtk Tamis 
egyaránt 2 OOO Ft-ot kapott 

A lelk«zi. lakásba bckerillt _ lsten. és a megén6 egyházi 
emberek segftségével - a telefon. Várjuk minden érdekl6-
dő hívását egyházi vagy más ügyekben a következő szá. 
mon: (06-66) 371·894. 

(RlszleftJc Q FilzesgyarmalOll megjtlenó UlIitdrius Ke
IUlllflysig c. kiadvdnyMIJ 
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Nem feledkezlílr* meg elödeinkról sem. KímentOnk a nemrég 
Ujra megfl)'ikltt l.Ilitárius temetőbe, ahova évtizedeIUg még te· 
melkezni sem volt szabad. Egy-egy szál virággalleróltuk kegye
""",",I egYháZéPiIÓ, egyházfemtartil polgárdi ha~_, 
BartOk Cd .. lritárius lelkész, és alapitYánytevó lánya, Cabrlel
la SíjánáI is. A sík6veken, fejfákon javarészt a Csjv4r és a 
Bar1d család neve volt lálható. Köszönet nekik munkAjukért, amit 
értí"rlk, utódokért lettek! 

A közebéden, a helyi vendéglóben köszöntők követték egy. 
mást, majd Bofbély lItVin polgánnester átadta Szász János· 
nak Polgárdi elmerért, hogy a templom dfszftéséfíl szolgáljon. 
Ebéd után majdnem mindannyian résztvettOnk: az egyházközség 
Q)Uésén. Sd,. Jtnos el6SZOf köszönetét fejezte ki a polgár
diaknak a templomjavításban nyújtott segiségü(ért, kiemelve 
TóIh LaJOS pénztáros és Tak.tcs Jtnos gondnok odaadó buz· 
gal""!, 

Of. 1.&tncz EmO a MUE nevében, Felh6s Srabofts a beregi 
szórvány nevében köszöntötte az egybegyúItekel. Majd Szász 
János ismertette eqyházkOz.sége terveit. Az. épület, metynek 
csak egy része a templom, majdan iijúsagi ill. .csendes· ház cél· 
jait szoIgálná, ahol kikapcsolódni, pihenni, olvasni lel~eg felIOf· 
t!ldni lehet lelkész segftségével. 

Emlékezetes, szép nap voll október 9-&. Klvánjuk Sdn Ji
nos lelkésznek. és maglllknak is, hogy terve Islen segitségével 
miel6bb valóra válhassanak. 

B. F. 

l __ r,--, / ___ u ___ u ___ n ___ n ___ ,", ___ , _, _ _ _ , ____ ' __ , 
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életéből 

Szász JáDOS le lkész. O"bókné SzeDt.lvinyi Ilona lelkéunö 
é. Rev. Leon Hoppe" ft po lgárdi t e mplom elött. 

Koszorúzás 
a "Pécsi Disputa" emlékére 

A Pécsi Unitárius Szórványgyüle- A koszorúz.áson az unit.mus hívek 
kezet szeptember II -én. vasámlp a körében jelen volt Szász J~nos unitá-
negyedéves istentisztelet után hagyo- rius szOrványlelkész és neje. Kászoni 
mány terem tő szándékú kOSZ0l'Ú7.ást J ózsd budapesti unitárius lelkész. 
végzeu a Mindszentck templomán Kováts J Ol.Serné a pcstszentlörinci 
czc lőtt egy évvel elhclyezett. a .. Pécsi egyhá7.község jcgyz6je, az Ágoston 
Disputa" emlékére áHított emléktáb- téri Katolikus Plébániáról Báthory 
lánál. Az 1993. augusztus 28-án le- LászlO apát-plébános. valamint Fel-
leplczeu emléktábla Válaszúti cser László. a pécsi Katolikus Egy-
György unitárius és Ska r ica Máté házmegye f6építésze. 
rdormátus ráckevei' lelkész 1588- Bandi András 
ban Pécsett tartott a hi tvitájám emlé- ____________ _ 
kcztcti az utOkort. C 

Al. akkor török uralom alatti Pécs 
város falain kivül elhe lyezkedő temp
lomot a k:lIolikus. az unitárius és a re
fomll\tus felekeze tek közösen hasz
nl\ ltM:. Az Árllád.korban román str
lusoo.n épiilt templom nyomait ma 
már csaJ,:: az altemplomi részben fc· 
dczhetjük fö l. fölötte már bohfvcs ár
kádok a gÓlikl\ t idézik rel. A török 
uralom utáni felújft:"is már barokk stí
lusban történt . az el. évben befejezés
hez köze l edő kUJs6 renov:.\lás alkal
mával azonban tov~bbra is kutatják a 
gótikus m3r:.ldványokat. 

A 'fcllye ataui kis templom ma a 
kamlclita nOvérek gondOld1S11b:U1 mti
ködik. 

öt éve alakult meg a Kelet-magyaror
szag! Szabadelvű Protes~ns KOI. Ok
tóber utolsó hetében szabadelvű protes
táns napok keretében kNanJák megürlne· 
pelni eddigi tevékenységOket. 

EmlékJevelezólapol adtak ki a dombói 
unMrius iijúsági talállu)Zó tiszteletére, a 
425. éve lezajlott nagyváradi disputa em· 
!ékére a szegedi egyház' és m[iveló· 
déstör1éneti kurzus, az .unitárius nyári 
egyetem" (1992-94.) megörOklIésére, és 
az öt éves tennállásuk tiszteletére. 

Az. ünnepségsorozalOt szeretnénk a 
425. éves disputa emlékére Nagyváradon 
kezdeni és ökumenikus istentisztelettel , . 
zaml a vásárosnagyményl gyillekezeU le· 
remben. 

Külföldi hírek 
Az angliai INQUlER utolsó (1994 

okt. I . száma. amelyet kéthetente,;e: 
lentet meg az ~gol Unitárius Egy_ 
~ . .. Gtct1ln1c! - KaPCSOlat egy jobb 
Vllággal címen közli Nagy Ft reEK 
segesvári lelkész prédikációját. Ez a 
beszéd Urmslonban, Mnnhester egyik 
városrészében hangzott el júliusban. 
Nagy Ferenc és felesége három hetet 
töltött Angliában az urmstoni unitári
us egyházközség meghfvására. Amint 
a beS?éd elmében is megfogaJmaz6... 
doll. az cl6adó reményél fejezte ki. 
hogya ,Jobb világgal való kapcsolat" 
továbbra is megmarad a két testvér. 
eg)'ház között 

• 
Szintén a már emUtett újságban ol

vashatunk arTÓl is, hogy Farkas Be· 
áta a Hyde·j uniláriusok vendtgeként 
tölthetett egy hónapot augusztusban 
Angliában. barátn6je, Gemma Parker 
meghfvására. A látogatás óriási él· 
mén)'t jelentett a ruta! lánynak. aki 
nem más, mini a korondi unitárius lel
kész, Farkas Lászl6 nagyobbik gyer
meke. 

Hírek 

Orbon.il Gyula afia, és ipannú
vész testvére Oborzil Edit férjével, a 
szintén ipannúvés:z Jeney Tiborral 
egyemlékharangot adományozott 
Hajduszobonlónak. A harangot Csá
ui Ferenc által korábban elkészitell 
haranglábban helyezték el. A hmanga· 
vató iinnepséget Erdi Gyula nyi totra 
meg. az emlékbeszédet Cs. Nagy 
Zoltán tartotra. 

• 
Fodor Gábor művelődési minisz

tcr és Gál Zoltán, a parlament elnöke 
az egyházak és felekezetek vezetOivel 
ralál.kowu augusztus 31-én. A lanács
kozáson szó voll az egyházi ingat· 
lanok kérdése irő l és a relekezeti isko· 
lákról is. Egyházunkat Orb6kn.é 
Szent-Iványi Ilona lel.készn6 képVi
selte. és szólt hozzá a minket érintő 
témákhoz. 

• 
A dél-afrikai klll llgyminisztcr bu· 

dapesti látogat.isa alkalmából 3 Ot/
Afrikai Kó:tdr :ra:rdg nagykövetsége 
szeptcmber 9-én rogad.1st adott a 
Kempinski Hotetben. amelyre az. egy
M7.ak vezetőit is meghívták. Egyhá· 
zunkat dr. Lörincz l':rnö ~gond"ok
helyeues. viL1gi elnök képvlSClle. 
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Hírek 

A M/I.,,,,,r E1nn,.f~itlb~lli$yM: 61· 
1tIfUI," D.t'ptmlN-:f 2 1 ~n $l\jI ÓI~. 
1.."Ol.tlIiIÓC llu'lOU, ahol jtlr.n \'011 S'ttblk 
,."" ~. """"d R6bf.rl ~4· 
.~ rdtlll)'f!16 és 1\\e1ll .... \s6n& MI· 
Ub', al (h,*IIl~lIku." m~1 f&lt"tt;IlSl
t(ije. Bf'f1luwtát at "O'Knef' c. ilj rI)
(ydinuOl. mclyt l a nw-glltlbll Dhlkónln 
htJytU adnak t i, III Itf\'d: ~rinl 
6\'tftU! M&y$ttr. 

• 
A ",nwtdlU • . rmlr. 1t':jl;Qj.lbb. 3. 

sdmAbAn olV!l$hlluuk ' Orb6kn~ 
SHeI.Il'QyI 11OG. 1 t'i1~:t~K'í fnl ... 41 
~Oc t i 111& ~n relc:bMhom'r' efIlU"!.'.!, 

• 
MArttrf\l\l411 hall tl1bomOk'ltiltk tm· 

l&n,lh'6lfl AnldoII. október ~n 
SafDt-J"' •• vl btri" nr.u. n KUHlU " 
raini$t.ttrlunl polirikai dlhUl1Ii tL:t\rn 
hc.lyarc eJ ft MtIS)'N" KOl,utr:;uság ko
"'On\I'I. 

• 
A Ma..tt)'l'~ \1t.t,ss:6IYrsISll L.i1I. 

dön.kÖl8)'QI~ IMOCl október 21-23 
todMt. A htC \-tg' 1'Cnde1\~ny Al első 
nqyullb4sd I5WkOlt'i volt II keJ 6v. 
~J eld6tt mcgrcm:SClclI viLiglll.láll:o
lÓ óta. A l~&yCM.scn I'ésll \ 'flt! dr. 
Erd6 J 'aos Il\j(gyt6-p(Ispöl:~I )'tl ' 
les KölouvirTól , Kolcsir sandor el>'
peres Mlf'OS\idrhclyn'il. ~s dr. Mur
YI.1 Sim~ afia. A'l. Erdltyl S:i1I'i"/
Ji, .1e.1nOtc. 6l)i\4t,unknl &tnat: 
M6rIUD pü!cpOl:helycm:s k6p\'iseltt. 

• • 

Esketés 

Pol.gdrt h~kOt~s \Ium 
templolllunkban Ulegjele.ntc.k 
b cgyh~ t\ldt\sbnn rfsz<:sI11-
tek: 

szeptember 24-én 
Fekete IUla ts 

Fekete Anna Mária 
l:tlen t\1dt\sn legyen lU; UJ\i f)l\r 

~tfn. 

II UNITÁRIUS E1...nT 

HALOTTAINK 

Ö:tY. SuabMdos bh'Annli MnlnAr 
Rtha. 1'1 pt':$~c:nlk'lrinci aytllekttC:I 
RÓl.~i,," nénija életének: OO. éNél'otn. 
ho.wII nell\~és ulán elhunye. 

Amr,@ eJ;é~81 ltllllpOlá engedte. 
Clg -il: Itg l'lulSóbb lagjl1 \'QII II gyUl('-
ka.t' tnt:k. Minden nlunUbnn _ kl6.~ 

kom ellenÓre-pélwlmUlnlOOn. fflmdhn
HlILIJ"ul \'til ~.ul. Em~.1'6lktlgydellcl 
nlt'lsOri'l;tük. 

ADdo .. k6 APreJ't 
246V'ts. 

~~6 
st. Sw.bÓ MCl.gdolnn 

19 6ves. 
'J'&oöklalvy Qyv14n6 

s.z.. Köröspataki 
Ktss Lnum Sn.rollll 

85 t \'Cs. 

Gyarmati 9fndOJ' 
756\'es, 

lsten n(ljon t.sc.n<k$ plhené.'1I e lM
\w.Q(IIe$h-br:inkncl:: lU tm)'ItR)1d 016-
ben. lt lkUkncl: örök Ud\t&.~gt:t , ft 

MtrnnUU':ldoll gy4.Q:olókl\.'Ik pedig \,j. 
@!In mldst. 

Dr. Kodcs l.ljtJSr6I . oklóbc'roen 
e1hun)'t erdf lyi pUspökllnkr61 II MA
g 'ar 'll:ltwb.ió l-es CS!IIOnll\jl1 15 per_ 
CtS OssleMlft:\$b:m emlékezel! meg 
Oklób:',r 1 2~n, 

A . Korunk unimriwlu!lánuk kérdé
sei~ cJmmel megrcnde.'1.C1t teológini 
koofere.nC'i.iról L.~sóbbi !>tánlwlkb:ul 
kOl;lUnk besxdmOI6c, 

Unitárius műsorok 

No\'embl!.r /8. pimek 
/330. KtMsmh rddid 

.. Egy !IZ lsten" 
unitárius fél6ru 

NOI't~",btlr 27. \'(JSlfrilap 
16.M ~ml 

.. Örömhír" 

Or. ,,'tl'\"nn JÓ'lSl'f nl'. pa~pök 
t:mllki" 10.000.- R-uc :.dom!. 
n)'QlOlIlll. Unill\rius 6Jclnek dr. Ja
hb Jenő Ir.lkl'!.$l. 

Felhlvds 
KII!d ... ~ Ol ... ..,óinkl 

On1mmlll 1'-i~kull.ljuk OnGIcflt. 
hol)' lapunk 1993 JIl'luilrj'lISl havun. 
la 12 oldii., ku, Edl!.l .d~hb6 
l.:tdl\llW ,,'lh.IUllt. ".Iaminl la: 
hlll6!c~8 nfnik IIJ),hbi l)n)tilUIu:nllk 
m':IIM;C!l6 Ipróhirdcl4Kk m"'lie-Imkl. 
tl.'ldftl. lit. 

-''I. okllln'm In"'lnö"'C.IQII "',;00. 
I!gyllll jilr ~ ~ld~I\yJd lllollk il\ti 'r 
,,-,"dk«l6évtl i$" nliUIM • nyomdai 
11161.11n" « Idi, ~ ... m fll!du .lc • kOh~6. 
scl::el. 

A1. 1I10Rt.c:l E$clI:C"1 ~"'1U\11 i, IIII.Y"" 
~ kÖlpclllllmkhoz "UnitArius Eid" 
jl- I ~c!ftl. kelJ ~uUl\tl\i. YIBY IldWsxl 
hi .... tll!ukb&1I d ölit "-In i. 1993 jlnuir
IlSl 11:"'1 • 12 ukllll tu Unil'"uJ ~lt l 
hl\'tllll. 50.- Ft, fc!1c\Yftl30G._ Fl, "'BY 
1!\TIl 600.- ~. Ntl"emoo; iIIclVc dc
t'\'~ n""-ri nimunkban ~',Sl:klt"-t jUli,. 
NnI!; ti ol ... winkhoL 

Kllllbldi Idt)C n' n)'oldink nukúOf 
cI ... i l'rnogllúuk.1 b~.uplnd,...o. "'111.)' 
~kk ~I.! n Munc.)' ON .... ill. eIUh;. 
er's Ch«k fumllj'ban (ne lll.,.',. 
Ck.ltkcn) n .iml!n "Unit'riUJ Sle!" 
m~~k'lII.J.k.1 jUIIlI:Idk d houAnk. 
S~nos 1\ posll\kOll$tcl klllffiltln-! kll. 
I6rtfuto.n 1\ t\'.I\JI"-...... nlútra nll)'On ;11('1_ 
f\Ö\1'.keddl. K&jllk. hol.)' kUllbldi fl. 
OIi'(iltöilUc: loo.llAnyaikniÜ \·tS)'ék Ul 
li~kenbc.. 

Köu:öll,jllk oh'u6ink I1lcctcl1&tc1 
ls t'mol.lhle. 

A aUfkMZt6a6g 

---B,n= .. FI.llth ... 

\ I ra 
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