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A hit 

XLv m. évfolyam 10. szám 1994. Október ======================= 
In • memOnanl dr. Ferencz József 

1988 ászén lakásomon levelet 
kaptam dr. Ferencz József piis
pók úrtól. A borftékban önéletraj
za és kél darab fénykép volt. 
Dőbbenten hfv1am fel telefonon, 
és tudakolIam a kűldemény okát . 
• Én most nyugalomba vonulo~ 
Ilona, szükséged lesz erre, amI
kor az Unitárius Élelben megem
lékezel rólam!" - volt a válasz. 

Kötelességtudó, precíz ember 
volt, aki mindig, mindenre gon
dolt. EI akartam és el is felejtet
tem ezt a kérését, fr6asztalfió
komba zárva az Irást. Józsi ba
esi átköltözött abba az ismeret
len, megfoghatatlan, láthatatlan 
dimenzióba. És ahogy 15 megjő
solIa, valóban én [tom meg a 
nekrológját. 

Ez év augusztus végén töltöt
te be életének 86. esztendejét, s 
nem sokkal ezután, szeptember 
20-án visszaadta nemes és cso
dás lelkét TeremtOjének.. 

1908. aug. 30-án született Di
csószentmártonban. ~desapja 
dr. Fenmez Ákos megyei tiszti 
fOOgyész volt, édesanyja Serényi Vilma. Nagyapja Ferencz 
József unitárius püspök, aki hosszú évtizedeken keresztül 
vezette egyházunkat, gazdagItotta szellemeikben és lelki
ekben egyaránt. Ma már elmondhatjuk, hogy elhunyt nyu
galmazott FOpásztorunk méltó utódja voll, nagyapja nyom
dokaiba lépett. 

Elemi iskolai tanulminyait a dic:söszentmártoni állami is
koliban végezte. ~desapja korán elhunyt, Igy bekerüIt Ko
lozsvárra a nagyszülói házba, középiskolai tanUlmányait a 
kolozsviri Brassaiban végezte, 1926-ban érettségizett. 

Felsötokú tanulmányait 1926 Oszén kezdi meg a kolozs
vári Unitirius Teológiai Akadémián, és a helyi tudo
mányegyetem bölcsészeti karán. t 928-29-es tanévre, egy
háza révén ösztöndijasként, a bécsi magyar Collegium 
Hungaricum tagja, és a bécsi bölcsészeti és teológiai fakul
táson hallgat elöadásokat. Az. 1929-30-as akadémiai ével
sö felét a marburgi protestáns egyetemen hallgatja, itt ké
szki el teológiai szakdolgozatait is. 

Az 1930-31 -es akadémiai évben részben Párizsban, 
részben Gentben tanul teológiál. 

1931 . szept. I -én dr. Boros György kolozsvári püspök ki 
küldi egy évre Budapestre, hogy helyettesítse a Manches
terben tanuló PethO István hitoktató lelkészt. Az év letelte 
utan dr. Csiki Gábor mellett helyettes lelkész lesz, a máso
dik bud;q>esti, Högyes Endre utcai templomban. 

1934-35-ben az angliai Oxford 
unitárius teológiáján folytat egy_ 
háztörténelmi tanulmányokat, R. 
Holt professzor mellett. Közben 
igen sok angliai gyülekezetben 
szolgált. 

1937. január l. óla központi 
missziói lelkész volt, és Józan 
Miklós püspöki vikárius mellett 
elöadó-titl<.át. 

1937-ben megIlÖsül, egy ne
ves unitárius földbirtokos Idnyál 
jegyzi el Kaáli Nagy Magda sze
mélyében. Házasságukat a Min
denható 1940-ben egy leány
gyermekkel áldja meg. Emese 
lett édesapja szemefénye. Józsi 
bácsi, aki egy visszafogott úri
ember volt, talán egyedül le
ányáról tudott oly lelkesen be
szélni. 

1941 -ben megpályázza a ko
lozsvári egyházi központban 
megüresedett egyházi titkári ál
lást, de mást választanak meg. 

1944 nyarán Kolozsvárt egy
háztörténelem egy egyházjog 
szaktantirgyakbólleol6giai taná

ri vizsgát tesz. 1944 Oszén az ostromot családjával együtt 
Budán él lék át. 

1945 után igen sok unitárius lelkész gyúlt össze Buda
pesten. Világi vezetOként szolgálta tovább egyházát, mér
he"~lIen hittel, szorgalommal, reménységgel és szeretettel. 

1945 novemberében a Kivándorlási Iroda igazgatója 
lesz, majd a Magyarok Világszövetsége tit~ár!l é~ 1952-
ben a Pénzintézeti Központ munkatársa. UMárlus .tltk~~t 
választ maga mellé, Nadler Alice személyében, akIVel tobb 
nyáron át nyaraltatták az unitári~~ g'yer~ekekel M~gyar
kúton. Mikor fiatal lelkészként a puspok, u~ mellé kerulte~, 
Alizka néni volt ismét a titkárnő. Hosszu ev~ken k.eresz~.ul 
együtt dolgoztunk hárman egy irodában. AliZ nénrt egyutt 
kisértOk el utolsó föld i útjára GyOrben pár évvel ezelőtt. 

A világi pályán eltöltött, mintegy 12 év ala!t sem sz~ltja 
meg egyházával a kapcsolatot, és előbb mml egyházi Irt
kár majd 1945-57 között budapesti gondnok, 1957-71. 
mi~j főgondnok szoigálja szeretett egyházát. 

1969.ben a chicagói Meadvillellombard unitárius teoló
gia vendégprofesszora, itt avatják teológiai doktorrá. 

1970 decemberében \láratlanul fiatalon e!hu~yt ~ . Filep 
Imre, púspöki helynök. A lelkészi kar és a Világiak J~\lasla. 
tára a megOresedett püspöki ~z~~ d~. Ferenc~ Jozs!'fet 
választják meg, a Magyarorszagl Un~árlu~ E~yh~ föpasz
tor ának. 1971 októberében szentelik puspökke, s ett01 



kezdve 17 esztend6n át vezeti egyházál a jézusllÍton, .mér. 
hetetlen Intelligenciával, diplomáciai érzékkel, európat kul· 
turáltsággel és erdélyi elkötelezetts~ggel. Az 6 érd.em.~, 
hogy az egyház világi elnöké~ek stkerül megn~yernte til· 
Bartók Bélát, akivel közösen, jó megért!~en, osszhang· 
ban képviselik az egyházat itthon és kOlfoldön egyaránt. 

1972-161 1993·1g elnökségi tagja volt az IARF·~ek, az 
Un~árius Világszövetségnek. Angol, német é~ IrBl'!cta ~y~l. 
ven tökéletesen beszélt, élvezet volt hallga,tnl, ammt kulfol· 
di konferenciákon kOlönböz6 nyelveken valaszolt egy-eg~ 
el6adása után elhangzó kérdésekre. Számtalan egyházt 
szolgálatot végzett Erdélyben, itthon, Európában, Ameriká· 
ban és Japánban. 

l 971·t61 kezdöd6en 1989·ig egyházi lapunk, az Un~árius 
~'et felel6s szerkesztöje volt. A lapot egyházi krónikából 
egy érdekes teológiai. társ~almi folyóiraná növelte, szá~· 
talan hazai és kOlföldi előftzetöt, támogatÓI szerezve a kt · 
adványnak. 

püspöksége alan fellendült az egyház szellemi élet~, ki· 
adványsorozatot indfton útjára, amely nemcsak a hazai, de 
erdélyi testvéreinknek is szólt: ~iszen pont ezekb~n .az 
években pomikai okok miatt aIIg Jelenhetett meg unitárius 
kiadvány Kolozsvárott. Régi jó barátság trrzte az erdélyi 
egyház vezelöihez, köztük is különösen jó dr. Kovács lajos 
püspök úrhoz, akinek fopásztori, politikai, kisebbségi gond· 
jaiban Ferencz József mindig osztozott. 

1975-ben találkoztunk el6ször, amikor teológiára jelenI' 
keztem. Nagyszüleim. akik régóta jól ismerték, vittek el 
hozzá. Félve léptem elé. Magas, szikár, kissé hajlott hátú, 
mérhetetlen tiszteletet parancsoló úr volt, de tartózkodó ler· 
mészete mögött egy melegszlvO ember lakozott, aki elsö· 
sorban önmagirtól várt el sokat, és csakúgy másoktól. 

Életének legfobb célja volt , hogy átmentse egyházát a 
nehéz idökben és felvirágoztassa. Számtalan vidéki es 
pesti templomot lataroztatott, gyüjtést indított itthon és kOI· 
földön egyaránt. Gondoskodott a meglirült lelkészi állások 
betöltéséröl, erdélyi szolgatársak meghIvásávat. Mindig a 
megbékélést szolgálta az egyházon belül. Nyiton, liberális 
egyházfő volt, aki nem ijedt meg a merész gondolatoktól. 
KépIliselte a nők egyenjogúságát az egyházban is, kiállt az 
ifjúság ügye mellett. 1983·ban kezdtem el szervezni elóbb 

Budapesten, majd vidéken is egy unitárius ifjúsági azerve
zet megalakulását. Mivel abban az időben ez nemklvána· 
tos dolognak számftott, némi problémám akadt a hatósá· 
gokkal, ő mint egyházl6 megllédte a fiatalokat; ha 6 nem 
adja nevét hozzá, leátlftották volna az én tényk.edéseme1. 
De ugyan Igy járt el. amikor szintén a 80-as években pol~i
kai okok miatt Ilegzálták Felhős Szabolcs atyánkfiát is lIid6-
ken, személyesen járt közben, hogy ismét állást kaphas
son. 

Meglepödve f~adtuk a hlrt 198B tavaszán, amikor beje· 
lentette, hogy mIVel abban az évben tölti be 80. életévét, 
nyugalomba vonul. Sokan megpróbáltuk lebeszélni, kérlel· 
tOk, hog~ az egyház érdeke is azt kf..tánná, hogy maradjon, 
de o haJthatatlan volt. Akkor nem értettem, miért döntött 
Igy, ma úgy érzem, bátorság és lelki nemesség volt ez a 
telt. De nem maradt el az egyházi közéletböl, ott lIolt bár. 
mikor szükség IIOIt rá, tovább szolgált szószéken és' gon
dolataiban egyaránt. 

Igen nagy társegyházi tiszteletnek örvendett, nelle volt a 
történelmi egyházak körében, nagy gonddal ápolta ezeket 
a kapcsolatokat. 

1991 szeptemberében elveszitette élele párját, Mókust, 
ahogy ő szólította 54 évi házasság után temette el hitve· 
sét, aki mindig társa IIOIt egyházi és társadalmi téren egya· 
ránt. Eloször akkor vettem észre rajta, hogy megöregedett. 
Sokszor IIOIt magányos, pedig leánya, unokái, hivei meg
próbálták enyhaeni a fájdalmat. 

A Gondviselő jÖllohából akadt valaki, aki életének ulolsó 
pár évében ismét társa volt. Aggódása, szeretete, ápolása 
megszépftette a nehéz befejezést. Anna asszonnyal meg, 
hitt, bensőséges kapcsolatban osltozkodlak kulturáltság
ban és lelkiekben egyaránt. 

A Mindenhatö lsten adjon vigasztalást csatádjának, hoz
zátartozöinak, hfveinek, azoknak, akiknek leginkább fáj az 
ö elmenetele. 

Nagyon sokat köszönhetek Neked, Józsi bácsi! Egy do
log azonban nagyon fáj, hogy most eljött a pillanat, hogy 
meglrjam a nekrol6godat. .Légy hO mindhalálig, es Néked 
adom az életnek koronáját!" 

Orb6kné Szent-Iványi Ilona 

A Refor m áció 
Október 31-9, a l\6nap utolsó napja, piros 

betús ímnep Un~ar;us Falinaptárunl~arl. Ügy 
énem Iélelet mondanánk magunkr6t, ha szó 
né"uil menl'lénk el e jeles nap meaell. Mivel 
mindef1 é...ten adott a lIisSlalél"ó dalom lel\&
Iőségébon leIújlani, felelev&llleni mi'ldazt, 
hogy mk is jelent számunkra ez a nap, röviden 
tegyük meg et! úPót ez alkalommal. 

Jelenti eISÓSOrban azt. Iw>gy mily9n Ionlos, 
&ága, jelentbsége volt ez&l6tt 450-430 évvel 
annak, hogy relormátorok hozzá.kezdtek a hit· 
élet megújlásához, megrelormAlásához. 

A r~lormació mindtlálom fó ága hozoIt újal, 
1Ifedeti1, maradandót tantásában, tevékenysé
gében: a luthori, a kéMni és a dávidferend 
!'!Iyaránl. A reformáció az európai feJMés egy 
199n lontos szakasza SzÍ'l9S, mozgalmas kor. 
szak ez, mely nem II~ mentes ellentmondá. 
sok1ót ssm pedig kUlsb és belsó háborúktól A 
negyedik százartl.61 államvaIlAssá len ker~z. 
ténység, illelve az id6közben mind jobban 
megerö$0d6 r6mai katolkus egyház a kezdet. 
tól egészen a XV. századig sokszor lIétet! a tü. 

2 UNITÁRIUS ÉLET 

relem és a lelkiismereti SZabadság enen. Ez 
110ft a Ieg!őbb kivü:ó oka annak, hogy a XV. 
szazad első évtizedeiben elérl<ezett az idő a 
reformáció K!öszakának kezdetéhez. Termé
szetesen ehhez járuhak hozzá még az évszá· 
zadok rendjén Iokotalosan Ielhalmoz6d6 
visszaélések, iletve a fokozatosan fétlalmo
z6db éllénségeskedések, melyek a réformáci6 
alapjai! teremtették meg. 

A réformálorok munkáJának volt egy kOzös 
vonása: ók nem akartak (jj egyházat lét/ehoz· 
ni; mivel krilikájuk lúlmutalott azon, am~ a r6-
mai kalolikus egyhaz ellogadhalot!, ez mégis 
meglörtént. Ezért elengedheletlenné vált az, 
hogy lélré ne j1ijjéflek a IWlönbOzö felfogások 
köV9!óböt IWlönbözö lelekezétek. .Nem a r6-
mai egyház a h~ szabálya, hanem a Mnek kell 
a r6mai egYtIáZ és minden egyház szabályá· 
nak lennie", mondta luther, a nagy reformátor. 

Minden /elorrnátori felépésben. tevékeny· 
ségbén benne 'O'O~ az, hogy a torzlásolttól 
meglist!lott igaz és tiszta h~et Al itsák helyre. 
Azaz: ahogy az unitltrius reformáció vezér· 

ala),ja fogalmazta meg: a tisZla jézusi keresz· 
ténységet AlbAk vissza Ezek a törekvések 
az egyház rélonnjál kivántAk, illetve saját ta· 
naikal nyiván~ották helyesnek a pápai !ékin· 
téllyél szemben, aminek az lett a kölletkezmé
nYé, hogy mndéfl nagy reformálor egyénisége 
IélrehoZla az á./ta/a elképzelt jó, igaz, ideális· 
nak lIéH relorm egyházat, annak elenére, 
hogy nem ez IIO~ törekvésüknek 16 targya, 
amin! azt a fentiekben is emllettOk. 

Ez természetes következméflyé voH mun
kájuk eredményének, attól a pil1anattól, hogy 
dogmaliai kérdéselcben szembehelyezkedtek 
a kalolikus egyházzal. A proIeslans relormu 
gy lett h~elvi jetlegO, aminek természetes fo
lyománya a valásos magatarlásformák külön· 
bözösége. 

Nos, ezt OdllÖz~Ok és köszönijOk október 
3t4n mindén reformáció emlékünnépén, le-
gyen szó akár lutheri azaz evangélikUS, kálvini 
azaz református, dállidfllfenci azaz unilm 
egyházakról. 

K. J. 



HITÜNKRÖL 
XI. rész 

A vallásgyakorlat kellékei 
Vallisgyakorlati kellt'keink felvonultatása egy villanásn)'i 

összehasonlítással Icezdódhel el. Oka I~ hogy a hívek tömegei 
f5kénl ezekben énékelik II felekezetek közöni kUJönbségeltet. 
Többnyire a szertartÁsok kellékei ezek. dc a vallásgyakorlat más 
terOleteinek is vannak kellékei. Ezek is 'átvÚlyosan különböznek 
felekezetr61 felekezetre. Elég bepillantanunk egy uinag6gába. 
egy római vagy görog katolikus, egy evangélikus vagy unitárius 
templomba. a sokféleség azonnal szembetCinik. 

A fel5orolás egy utat is kövel. Körúlnalr: is mondhatOÁm, meri 
az e1s6 nyilja. az uI01s6 beÚlja ezl a kön. E kör minden állomá
sának megvan a maga sze~pe és jelentésége. Ha kezünkbe 
vcsszilk aBibliát. M6ustól Dánieli,. K'in ~ Ábel olWitó\ (L 
M6z. 4:3.) Nehemiis lombsálOr unne~ig (Neh. 8:16.) a vallás
gyakorlat, a szertartás keUékeinek tömérdek sokaságával találko
zunk. 

Amit mi megfigyelünIc, az az eszköz.!ár gazdagságának nem
csak egy leltára, hanem fejlódésének csodálatosan fveló vonala 
is. Az egyszerú áldozatbemutatást61 a bűnbánati imádkozásig a 
vallásgyakorlati eszkÖzÖk csodálatos nemesedése kíséri nyomon 
és szolgálja húségesen a vallás esunevil igMak útját. A vallás 
eszmevilágát a szertartás és annak kellékei teszik láthat6vá. Ezért 
annyira izgalmas a téma, hogy könyvtárak halmoz6dtak fel belő
le. templomok, múzeumok sokas'ga töllÖue be a vil'got, művé
szeteket foglalkoztalOn, kereskedelmet múködtetelI a kegytár
gyak sokfélesége. 

Ha csak egy kicsit is el akamMk mélyedni a témliban. több 
kötetet lehetne írni az. áttekintéséból. vagy egy végeláthatatlan 
cikksorozatot. Ettől sajnos, el kell tekintenIInk, hogy mindeneke
lőtt lapunk olvasóinak szolgáljuk közelebbi érdek.lódését és isme· 
retgazdagodását, praktikusabb megviligfwban. 

Anélkül, hogy a héber hitélet egyetlen kellékét is megvilágfta
nMk, _ amilaól annyi résiletességgel rendelkezik M6zes, - át 
kell vezetnUnk olvasóinkat az ÚjszöveISég vallásgyakorlatának 
kelléktárIiba, mert a mi hitéletllnk ma ebbő l t.éiplálkozik. 

Jóllehet Jézus vallásgyakorlata 6szövelSégi keletű, azt eszkö
zeiben is megújftja a maga szilkségletei és ItivMalmai szerint. El
sőnek hadd emUtsük meg a Bibliit, amit Jézus 12 éves korára tö
kéletesen ismert. és tudását be is mutatta a templomban. A Biblia 
új fejezetének, az Evangéliumnak éppen ez I tök'!;letesség képez
te III alapját. Az Ószövetség vallúgyakorlatAban teh't a tőkéle
tcsségtól elmaradó, és a fejlód,!;s elől elzárkózó bibliaismeretet 
kell látnunk, amivel szemben Uzus fel mert és fel tudou mutatni 
egy jobbat. Olyant, ami világMdftásra képes. mert világgá ludta 
hordani a Biblia Uzenetét. 

Ennek természetesen megkillönböZ1Ctó jegyei is keletkeZ1Ck. 
és ezek Jézus ,!;letének eszközi tartozékai közUlkerUltek ki, mert 
Jézus egész élete maga voll a legmagasabb lök'!; lyre emelI vallás· 
gyakorlat. A mi vaJl4sgyakorlatunk pedig J,!;zw életének megis
m&lése ill. megelevenítése kiv," lenni minden vonatkozáúban. 

Az .uni~us va~úgyakorlati enközth egy kör z.áJóponrja. A 
kör mindenik pontja 'll és él. betölt egy nerepet. képvisel egy je. 
lentÖ$éget. Meg kell említentlnk. hogy a mai katolikus vallásgya· 
korlat pomphalOs emöztAra a reltllmíilhalatlanstigig teljesfti 
nerepét. segít '!;Ietben tartani Jé'.l.US eml~két. A refonnllció azon· 
ban. lÍ~y találta, hogy u eszköz I figyelmet tlÍlzottan kimerltene, 
I\Inl miatt nem elói lehetett téventeni a célt. Az eUnek nem mű· 
v&zmunkának kell lennie, hanem jónak a szántáshoz. hogy aki 
narvira veti a kezét, ne az ekét nézze. hanem u lsten országát, 
melynek röldjo!;t szántani aIr..uja. 

Eúrt Luther Mwn csak egy ollin h egy keresZ1C1 hagyolI 
meg a templomban. K4I.vin Jmo.; m,!;g euket ÍJ; mellöZ1C. Dávid 
Ferenc pedig rámutatott. hogy a megmaradó enkl>zth célja szol· 

g~ni Isten jelenl&él .a szeretet gyako~laaban. A vallúgylkorlat 
mlllden enköze nenntllnk cs.ak ann)'!! '!;r, amennyivel mf-Iyebb
re visz & magasabbra emel btnnUnkel lsten neretetébe. 

A következ6kben Jo!;zus élelil!j'nak. mint az isteni szeretel 
megval6sul4sánalr. áUomúain suretn&n megkeresni azokal a 
tárgyakat, melyek alapul szolg4l.nak hitéleltlnlr. tArgyi keUékei. 
nek. iti tudnu~ kell, hogy tArgynak. eszlcöz.nelc tekintjük nem. 
csak u anyagi, hanem a szellemi tárgyakat is, azokat amik a Iel_ 
kUnkben l&emelr.. ~ még egyet azt, hogy Jézu~ nemcsak I 

történeti, hanem az evangéliumi élel~ is alapul veuzUk.. Nem fe
lejthe!jtlk el, hogy hitéletlInk u EvangéliumbcSl táp"lkozik. 

Gyennekkorunk és gyennekeink karklonya tele nn !kgyi 
kellékekkel. Ezeket másutt meg is ronnAnA:. De a mi lelknnlr._ 
ben éppúgy jelen van a jászolböles6 és a betlehemi csillag. az is. 
teni IlUnete! hirdető trombita. u arany, a IÖmjm és a mirha, 
mint bármely más felekezet IInnepében. A refonnki6 elötti ere. 
detű kereszténység Jézus éleléból námosabb !kgya! kölcsönöz., 
mint mi. de nemrég még a mi népszoltásaink közölt is olt élt a 
vesn6. melJyel gyermekeink tették. szCnes$é az ,,aprószentek"-et. 

Kanicsony titán a keresztelés következik, aminek másutt jeles 
ünneP'lapja van. Ennek [Öbb kelléke közti I eme1jllk ki a vizet, 
amit mi is hasm;ilunk a keresztelhhcz. EmlítsIlk meg I kereszte
ló pohant, mert legtöbb helyen az ÚIVlCSOrai kegytárlyak közé 
tartozó múvészmunlr.a. 

Nilunk is jeles ünnepe van Jézus bevonulásMU: Jer'Rdlem
be. A karicsonykor is sze~ló nam" nem egyetlen a hiuletben 
szereplő állatok közÖlt. VirágvasámapjM a lelk1lnk tele van vj . 
niggal. p'lmaiggal. az útra terített dfszes fels6ruhákkal . De tele 
van az utaJs6 vacsora teríteIt asztal 'vaJ. annak szent jegyeiveL a 
kenyérrel é5 a borral. Nálunk is van kenyér és bor, de ezekkel 
nem az ÚTasztalának, hanem az ÚIVacsorúók lelkének kell telve 
lennie, mert az ÚIVacsora úlja a lélek, aminek terített tlrasz .. [ivlo 
kell 011 vüriia. 

Mi is megeml'!;keZilnk a Getsemáne-kerti fegyverekról és bo
tokról. Jézus megkínzásának eszkózeiról. mint a kiJeneigú 05tor· 
ról. a töviskoronúól, a bíborpallostr6L I nádpáldr61. Megemlt!'
knUnk Jézus keresztjicól éppen úgy, mint akik mqulaa vetik. 
vagy IOmyaikra tűzik. MegemlékezIInk Jézus sCJjánSl. mindeta 
thgyi emlékével együtt, ami az Evangéliumban olvasha!ó: a dr'· 
ga kenetról. a $írelz.ár6 neMz kólapról. a halotti 1epelról. Ezekról 
minden nagypénteken prédiküriak a papjaink. 

Az EvangélitImi leírások csúcspontját k~zó feltámadás so· 
kunka! gondolkozóba ejt. Az unitárius reformkió tartózkodik a 
tennészelel éleltól eltérő "csodák" felvonultatását61. Hivatási· 
nak szerves ~sz.éként figyelmeztet arra, hogy I lesi is eszköz. -
A hit'!;letnek is csak eszköze. lelki életilnk felvonult a/Idra szol· 
gál. SemmikEppen se cél. ÓVakodnunk is kell.attól. ~IY valami· 
képpen d ll' legyen. A mi Jézusunk fÖrtinetl és leSti ember. de 
Isten Szent Lelkének. hordozója, aki egy volt IZ Aty'val. 

Mi .ual I,!;pdlk túl Kálvin reformációj't, hogy a te~ felt.éima
dIosnál a lelki feltámadást tekint jUk fontosabbnak. aml~ Jhus 
illandóan jelen van az '!;letIlnkben. Meg kell tennIInk minden 16· 
IlInk telhelÓl, hogy e legfObb és legértékesebb eS7köZUnk. a tut. 
a Jhus tesIihez hasonl6an marad6ktalanul betOl1K szerepo!:t, és 
lelklink miatta sohase szenvedjen hiáJ'lyt. 

Eddigi felsorolásom elvonatkoz/alOu maradna hitéletIlnIt reali
tásiIÓl, ha vasárnaptÓl vasámapra. pereml percre kezünkbe k~
ló. lelkünkbe vetillö vall4sgyakorlati en.kl)zeinket 'I nem tekin· 
ten.!m. LeglObb ezek. közölt a templom és .~ tartozlka A 
templom dgy templom. ha tomya van, a torony dl)' lO~y, ha 
van harangja. Ennek hangja még I z.ajos. rohanó éldel 15 mc:1-
érinti. ~S felfigyel&re Us~ti. 
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T..,i\úufI\; $fermI . lomtplorn ró ponlj' .~ 'gehll'dc.lés hcl)..,. a 
szóuB:. b az 111an. tlJó l1ra.v.!ata. A Icmplompadok. a njtuJ: hc
lyd (0j;lal6 hlo'ck mmd «cl: fdt tdnnlalck. A~ igehirdctó isten
li$ l;Ie.klbc fl jlunk • gyilkl€ucl az énekb'cl kapc:so.lódik be... En
nd: (on lOS 1'Cg..'dc-:$11:Ö'K az orgona. Eg)' jó kinIOri s:wlgábt $Q

k.1 IIJd lenni az ij;chU'dcl& dmélyi\6of6t. az Istentisztcku él
mm)' kild~n. Ez6'1 (ektclcn a mi egyhitunk ""'mdl 
hllll;$I1I)'1 az mcke.sk6n)"'T\". Legjt'.kse.bb irodalomt:márunkn 
h(n •• szerl:esv6.st!t. Aki az un itárius I6lck mindcn zeg6t-zuS'1 
bejárta o'ek. A régi m3.&YV cg)hú..i Encl:ektól ku.do'e m legnép· 
sz~bb proleslinS uolhirokb61. angol unitárius menkool is "'
Iog110 1l. Zenfjét leghíresebb és legkq,zx:ltebb kánloninktól ren
dclle,. f!y dit :lZ unitú-ius bld:e.skön)'" m Biblil mclleu l. máso
dik IegfonlOubb és szívünkhöz !lÓt! hi té leli lcincsilnkté. Todbb
rt.ronnlUni csak mfg n:l.Syobb suk6ne1emme1. ts még löbb (t"It". 
I6ssfglud:uttl lehet. 

Van m~g k~1 nagyon fomOl< ktin)'"l'llnk. Egyik a k~lt. aminek 
külŐllö1 (oot'm.'g'l n IdJa. OOS)' h,NaUbunk nfps'KTÚ. I6mőr 
fog lalftl" 1 k-onfirm'lómk lanlronyve. 

Misik. & nem flcntós~g~bo.n ulob6 u im:lk6nyv. Un;IÚlus 
Mtbcr nem !<7.aponIJI' uót. ha ,mfdlm.1.ik . lnUbb lsten dIL~ú
r:I figyel . Abból ak:a.r min~IIÖbbc:1 megértelll • lelknsmen:.lét-cn. 
oe van Ilkilom. :unikor ol)':m súl)'os kl!.ud ~nnt az életünk. 
?ogy lm:klságu,nhl nrm tudju}; sa..i't snvamkba oottni_ Ilyenkor 
jóbar:!.runk IZ ImÜ6nyV. mel)' nyl1jt ndttn)' fcnnkölt mond-a101 
minden fonlossbb alk-alomra. 

A~ immkOn)'V is ~k e.5l.kÖZ, I\\inl minden m:is t&-gy. I. v..uh
g)'akorlatunlmak. Mml artlllyl'n e.5l.kö1;e \-011 hlen orsúginmk Jt.
ZlIS.1.l. em~ k~lfil1. ~ amilyen .. ini tt"slllnk is. Oly .... bl'csbesl 
tartja. 11g)' IS öm nllnden igaz Ul\\tÚlU! al. Imak6nyvH. mint 
imáddgtin:\l: iSlert3Cha Icstét. 

Nyitrai Levante 

Erdélyi mozgótábor 

János Zsigmond szarkofágjának megko:."U)rúlása 
Gyulafehf n 'áron 

Kedves Cserkészsz016kl 
Köszönöm OnöI<.nalt, hogy bizaJmukkal meg tiszteltek, as 

kél helle ránk blzták gyermekeiket (lányukat. fiúkat). 

Úgy é/Zem, hogy több minI fél éves el6kaszitő munkám 
meghozta a gyOmölcsét: sikerOlt több mint 40 magyaror
szági ifjú as gyermek számára az élményeiken keresztOl 
olyan kepet alkotni őseim földjéről , Erdélyr61, mely remél
heti5leg egész életükre meghatározó lett. A mozgótábor ér
demi célkitOzése lanyageben ez voll . 

TIzenöt nap alatt Erdélyböl többet megmulaini fizikai 
képlalenség lati volna - Igy is ki kelleti hagynunk 1-2 he
Iyat részben idi5 hiányában, részban a mostoha útviszo
nyok miatt. 

Köszönöm a csapatok résztvav6 vezetőinek - az idon· 
ként jalentk.ező v61am6nyeltérések allenére is - a mozgótá
bor vezetéséban. a napi programok lebonyolftasában kifej· 
tetl aradményes tevékenységükal. 
H~lásan köszönöm 
dr. LÖfincz Em6nénflk (I ldikó néninek) a magas színvo

nalú, laradságot nam ismerő , mindenre kiterjedő lelkes ide· 
genvezetést , 

dr. Benczédi Lászlónénak (Judit néninek) a pénzOg)'ak 
laleli5sségteljes és lelkiismeretes intézését. 

dr. CSfHnyi Annának (Anna néninak) a körültekintO, s 
egyben példamutatóan faális OIVOS! lörődését gyermeke
inkkai, egészségi ál!apotukkal. 
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" Btl(lap~sli ~g)'há:):.ő=slgijnk 345 . s:. Jállos I 
Zsigmond csrrkls:csal'a/a augus: /UsbOlt Ök ll-

nlémikus ifj/hági mo:góldbort S:t'n·t': tll /I h~g)'- \ ~ 
\'idéki 426. s:. S;t'l1ci Mollldr Albert, ls a far-
kaSfhi I'Ubdllia 436. s: . Fekete /sll'dll cser
kés:csapatoil1ok be l"olldsával. A: ofábbiokooll 
M :liljl1k o /dbOlparoncsnolmak o s:l1!ökhö: (ri 
lel't~/él. A fiatalok tlmbIJb~s:dmoI6jdl lapunk 
kti\'elk~:ö s:dmdban adjuk kti:n. 

Simar Lászl6nak (Laci bának) a GH-fi5l"1Öki, 
besza/Zői, szakácsi és gépkocsivazaloi munká
ját. s azt, hogya gyetekek érdekében még ~vál
tott gépkocsikkal~ is, ismeretlen terepen is vál
lalta több száz kilométeren át az ejszakai vaze
lést, 

Ponyeczky Vilmosnak (~Vili~-nek). hogy olyan 
lelkiismaretasen és körultekintően vezel1e a 
buszt, s kü1önösan, hogy magatartásával any
nyira közel került a gyerffiakakhaz. 

Köszönöm a budapesti egyházközségünk 
lelkészénak: OrbóJme Szent-Iván"; Ilonának, hogy közban
járása lehatővé lelle aszinie elképzalheletlant: hogy me
net és jóvat is to-tO perc alal1 átléptük a határt. 

Külön is meg kell köszönnöm Kászoni József jelenleg 
budapasli, korábban homor6dszenlmártoni lalkészünknek, 
a . Dávid Feranc Ifjúsági Ház" létrehoz6jának eredményes 
agyház· és faluépfti5 munkáját. s azt, hogy egy ewel aze· 
IfiIti oltjártamkor figyelmamet az akkor még b~rendazesra 
váró ifjusági házra fe lhMa, és annak igénybavétalét tábo
runk időtartamára biztosflol1a. 

Köszönöm a magyarországi és az erdélyi Unitárius Egy
házaknak, hogy lehalővé tel1ék a júniusi 4 napos er
délyi elökesz/tő utamat, s annak költségeit is fedezték. 

Köszönöm elsősorban a gondolat felvetöjének: dr. Beke 
Ildikó egyházközségi gondnokasszonynak, fenntartó testű
letUnk elnökének. hogy II Budapesti Unitarius Egyházköz
ség az 5 napos nomoródszanlmárloni köhs~günket .taljes 
agészében fedezte, az ökumené szellamében mInden 
agyes résztVevO szamára. 

Köszönöm a Magyarorszagi Unitárius Egyház Püspöki 
Hivatala és a Budapesti Unitárius Egyházközség egyas 
munkatársainak, hogya szelVaző munkában szinte napon
ként nyújtottak segItséget (lavélfnis, fax, talefon, pénzbe
szedés, stb.). 

Külön.külön levélben köszönöm meg a következO na
pokban mindazoknak. akik Magyarországon {egyházi, fár-
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sadalmi vonalon : beszerzés, Nemzeti Bank engedély, a ro· 
mán nagykövet támogató levele, stb. témákban) és Erdély
ben a mozgólábor megrendelési fettételeinek biztosl
tásában elOkészltésében és a lebonyolltásban önzellenOI 
segftség'Onkre voltak; utóbbiak (idOr.ndi sorrendben) a Ko· 
Iozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség le!készétól (Bá
lint B9nczédi F8rencta~ a dévai Ferences kolostor pe~eljé
ig (Böjthe Csabál'g) mintegy 25-30 megér10 és agyOttérzO 
lelkes magyar embernek. 

Hogyabben a mozgótáborban mennyi szf.r és lélek volt, 
arra néhány _ egymástól merOben eltérO - esetet szeret
nék megemlfteni: 

l.) Utunk során elhelyeztük a kegyelet koszorúját iUetve 
virágait 

5z8nczi Mofnár AlbBrt házsongárdi sirján, 
PetM Sándor székelykereSZlúri szobránál, 

János Zsigmond szarkofágján a gyulafehérvári szókes· 
egyházban, 

Mártan Áron hamvainál, a gyulafehérvári székesegyház 
kriptájában, a dévai várban annál a callánál, ahol Dáyid 
F8f8nc raboskodott és 1579·ben meghalt. 

Aradon, a 13 vértanú tábomok emlékmuvénél. 

2.) Felejthetetlen együttlétOnk a kolozsvári .Brassai Sá
muel" cserkészcsapattai, a várfalvai táborunkban, az Ara
nyos partja fölött, s ennek keretáben Varga Ulla szavalala 
(Reményik Sándor: Templom ás iskola), 

3,) Homoródszentmártoni házigazdáink (Magda és Hajni 
asszonyok) spontán gondolata ás megvalósftása: mind a 
42 cser1<ászinget kimosták és kivasalták. 

4.) A gyulafehérvári szákesegyház kriptájában Márlon 
Áron hamvai előtt emlékeztünk a 436. sz. Fekete István 
cserkészcsapat fenntartó testülete néhai elnökére: Biró Im-

A Magyarországi Unitárius Egyház csatlakozása 

re plébános úrra, akit ebban az Id6pontban helyeztek örök 
nyugalomra a Farkasrét! 1ematflben. 

5.) Klruly·menli táborunk második tábortOzének hagyo
mányos. fe lejthetetlen musora és hangulata, Sipos Emc5ke 
VilliJ ,Pókainé' (Gyulai Pál) és Psrjfls ~va J(Omf.res Kale
menné' (Kriza János: ,VadfÓzsák" gyQjtésébOl) elOadásá
bon. 

. 6,) Táboru~k m~ik vasárnapján lehetövé váll., hogy 
ökumenIkus Istentiszteletre kerOl)ön sor Danie/ Em6 szé
kelyudvarhelyi r.k, plebános és Rasz Domokos székelyud
varhelyi unitárius lelkész szolgálatával. 

7.1 Tamai Gerg6 liatal cserkésztestvérem szájából el
hangzott a Bé.kás-szorosban, a .pokol kapujában~, mellet. 
tem állva - nyilván a látvány lenyOgözO hatására p lnevelt
ségán túlmenOen: - ..Nagyon köszönöm Sz~lcs bácsi 
hogy el tetszett hoznir Ez az egyetlen mondat elfeledtett~ 
velem mindazt, ami kellemetlen vagy bosszantó volt, s igaz 
örömömre szolgált. 

S amive! kezdenem kellett volna: hálát kell adnom a Min
denhatónak, hogy életem 73. ávében adott nekem még 
annyi lelki ás fizikai erot. nagy ezt a mozg6tábort meg tud· 
jam szervezni, és le tudjam vezetnl- merem remélni, hogy 
az iljúság örömére és megelégedésére, 

A kedves Szülö!ue és gyermekeikre egyaránt Islen áklá· 
sát kérem, s kf.ránom mind nekik a nevelésben, mind gye,
mekeiknek az engedelmességben és cserkésztevékenysé
gOkben. 

Jó munkát! 
Budapest, 1994. szeptember 3. 

(Dr. Nviredy Szabolcs) 
cs. tiszt, a 345. sz. János Zsigmond 

cs. cs. és a volt erdélyI mozgótábor parancsnoka 

Nyilatkozat a Világkiállításról EmJékeuilnlt 
1956. okt6ber 23-4ra 

A Magyarországi Ökumenikus Tanács lagegyházai a katoliJrus egyházhoz 
hasonlóan részt vállaltak az Expo 1996 rendezvényein önálló pavilon. valamint 
fóvárosi, országos és helyi egyházi programok tervezésével. Az e lőkészítés be
le kívánla vonni a programokba a szomszédos országok egyházait. és nemzet
közi kapcsolataink révén az európai és tengerentúli egyházakat és egyházi vi
lágszervezeteket is, kapcsolódva a mil1ecentenáriumi rendezvényekhez a 
"Kommunildició egy jobb vi lágért" expo-téma keretében. 

Az Ökumenikus Tanács elnökeként megdöbbenéssel fogadtam a hCrt. hogya 
konnány javasolni kívánja az országgyűlésnek a világkiállítás költségvetési-la
karékossági okok mialli lemondását. 

Az Expo nagyságát és célkitűzései t az előkészületek szerint lehetőségünk 
van befolyásolni, hiszen az Expo nem kfvUlről ránk erőltetett rendezvény, sem 
nem sorscsapás. amit mindenképpen el kell fogadnunk. Hiszen hazánk kezében 
vannak az elókészületek, és az eddigi tervezési eredmények azzal bfztalllak, 
hogy fóvárosunk, valamint országunk számos városa és községe, terUleti egysé
gei számára az Expo infrastrukturális, idegenforgalmi és gazdasági fejl6dést 
jelentene. amit nem pótolnának a mil1ecentenáriumi rendezvények, 

Az ellentétes következményekre eljutó klllönböző szakértői jelentések és ha
zánk nemzetközi presztizsének megőrzése miatt tanácsosnak t űnik, ha a parla
ment a különböző álláspontokat alaposan megvizsgálva tárgyaImi meg a kor
mdny javaslatát, és gyors politikai döntés helyett megalapowtt érdemi határo
zatol h07.fla. \ehetÖ$ég szerint állást foglalva egy kisebb méretű világkiállítás 
megrendezése mellell. 

Or. Hannatl Béla 
evangélikus pOspOk 

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke 

Vakond-ország 

voltunk héja-ország 
vadászó vadonja 
:sortüzek dördültek 
sivfiá jajunkra 

voltunk patkány-ország 
Júdás arcú pokla 
:Golgotává nőtt itt 
mindenki k parcella 

voltunk vakond-ország 
börtön-alagútja 
:szfneket álmodtunk 
megfakult zászlókra 

s lettünk Hóreb-hegynek 
izzó csipkebokra 
:meg1esz~eU remény 
kőtábla-cellája 

Olah Anc:lm 

UN1TÁRruS ÉLET s 



Miért nincsenek dogmáink? 
Az unitárius kereszténység egyik jcllcgzclcs von~, 

hogy önmagát nem tartja dogmakereszténységnek. Köze
lebbrő l vl1.sgálva ez azl jelenti . hogy unitárius szemlélet 
S1.erinl a hit Iartalmi ki rejezéstt nem /anl i tt'/ek köré cso
portosftvalehet megadni . Megújuló vallási tudatunk szem
pontjából érdemes újból átgondolni. hogy mit jelent szá
munkra a dogmákt61 való tartózkodás. és ez mennyiben 
segfti :\ hite les kereszlény élelet. 

Mi is a dogma. és hogyan kclelk.czik? Lássuk ehhez :1 

vnllásfcnomenológia egyik sokszor idézett példáját Mózes 
elsö könyvéből. Az I. M6z. 28: 11 -22-ben olvasható jól is
mert történeiben Jákób álmot lál. Isten angyalai t látja. 
amint a föld és az ég közölt létrán közlekednek, és égi 
szózatO( hall. amelyben Isten neki ígéri azl a helyet. ahol 
van. Felébredve megilletódölfcn állapítja meg. hogy szem 
ez :1 hely, oltárt épít. és .fogadalmat lesz. hogy jövedelmé
nck egytized részél az Urnak adja. A történet jól példázza 
a vallási jelcnséget. A kiindulópont az Isten·élmény (álom
I:h.1s). Ezt követi az élmény szavakba öOlésc (verbalizálás. 
megfogalmazás). majd a kultusz létrehozása (fogadalom
tétel). A mi szempontunkból most az élmény szavakba ön
tése. megfogalmazása a legfontosabb mov..anat . Ős i em
beri tulajdonság. hogy a bennünkct körülvevő tárgyiasítha
tó valóságol. eseményekct. élményekcl. a tapasztalást nem 
csak átélni. de megfogalmazni is akarjuk. Ennek eszköze a 
nyelv. A nyelv az ember nagy l ehetősége. Segít eligazodni 
a bizonytalan külvilágban. rendezi és rendszerezi a dolgo
!.:.at. bacllSágosabbá. lakhatóbbá és átalaldthatóbbá teszi a 
világOL 

A Biblia csodálatos szépséggel beszél errOl: . .És fonnált 
• 

vala az Ur lsten a földből mindenféle mezei vadat és min· 
denféle égi madarat . és elvivé az emberhez. hogy lássa. 
minek nevezze azokat; mert amely nevet adon az ember 
az é lő állatoknak. az annak a neve." (I. MÓz. 2: 19.) Az 
ember megnevezi a dolgokat. és ezzel uralkodik rajtuk. 
Milyen nagyszeru ajándék: az ember mindent megnevez
het a világban. Minden teremten dolog az ember hatalmá
ban van. Rajta múlik. hogyan él velük. hú sáfára-e az 
.. ékes rendnek". vagy öngyilkos módon széllöri·e a har
móniáI. Az ember tehát mindent megnevezhet. egyel azon
ban nem. Nem nevezheti meg Istent. Amikor Mózes az 
égő csipkebokor látomásában Is tentő l megbízást kap népe 
vezetésére. korának logikája alapján kérdezi: ..Íme. én el
megyek az Izrael fiaihoz. és ezt mondom néktek: A li atyá
itok Istene küldött engem tihozz3tok; ha azt mondják né
kem: Mi a neve? mit mondjak nékik?" (lJ. M6z. 3: 13). 

A kérdés Mózes szempontjából érthető. Az egyiptomi 
kultúrában Izrael fiai olyan istenekkcJ találkoztak. akik 
megnevezhetők. A név ismerete a többistenhívő vallások
ban rendkívül fontos. Aki tudja az istenség nevét. az képes 
megidézni. befolyásolni az istenséget. fel tudja használni 
annak hatalmát a saját céljaira, más istenségek erejét képes 
megtömi. Erre a névre lesz kíváncsi Izrael. ennek tudása 
jelenti számára a bizonyosságot. Az Úr válasza döbbenete
sen. mcgrendftöcn, a kor vallásából meg nem érthet6cn. Ie 
nem vezethet6en más. így olvassuk: . .És monda ISlen Mó
zesnek: VAGYOK. AKI VAGYOK. És monda: tgy szólj 
az Izrael fiaihoz: A VAGYOK lilldöll engem tihozzátok" 
(II . MÓz. 3: 14). 

Az ÓSZÖvetségi szöveg pontos nyelvi elemzése azt mu
tatja. hogy valójában ezt a kijelentést jövö időben kell ér-
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teni: "Leszek. aki Icszek-. ami azl jelenti. hogy az úr s:Dl
veren úr. ncm befolyásolható. nem manipul:Uható. VaJ6j6-
b.m a Vele val6 kÖ7.össégben fog feltárulkozni. megmutal
kOl.ni igazi val6ja. A Vcle val6 szövetségben lehet meger
teni. mcgtapasztalni . ki is Ó . és ezzel együt! rum is r.\jön
ni. hogy ki is az ember. 

Kicsoda lsten. és miben áll az Ó lényege? A Biblia ta
nús.iga S'l.crint Cl nem a mi s7.avinkon múlik. A dogmati
kus gondolkOOás éppen ill vét. A megfogalmazott istenél
ményt istcni kijelentéssé. végeredményben Istenné értéke
li fe l. Emberi szavakat állft IstcnTŐI úgy. mintha ezek ft
n)'egileg tartoznának Istenhez. Ezzel erosen lecsökken. vé
gül megszúnik az istenélmény szerepe. és helyébe a verba-
1i7.álás lép. A megmere"(lttt , iSleni"éfeUrtékell \'erbafi;d
Mst nevezzük. dogmának . Ebben a gondolkodásmódban a 
hit tartalmilag énékelódik ál. Míg eredeti éneimében a hit 
az az aktus. amelyben istenélményUnk van. és így az lsten 
és az ember közötti személyes kapcsolat átélését jelenti. 
addig fl dogmas:trli gondo fkoddsban a mások által meg
fogalmazolI rantételek elfogadása jelenti a hitet . Az első 
esetben a hit belső látás. a hívó ember önmagára találásá
nak . teljcsségének. Istenhez tartoz6sának a megélése. a 
második esetben a hit külső dolog. aminek elfogadáS3 be
lépöjegy a hívők közösségébe. A bibliai hit az első. a gö
rög-római gondolkodás tennéke a második. 

Mi. unitáriusok a bibliai hithez ragaszkodunk, és úgy 
véljük. az é/ó hitet nem hel)'etlesltheti eg)' tantétel elfogo· 
dása . Tennés'letesen nem gondoljuk. hogy istenélménye
ink szavakba. foglalása hiábavaló. Nem mondunk le hitünk 
tudatos reflexiójáról. a s7..abatos. tudományos igén)'Ú teo
lógiáról. Csup~ Il em rartjuk f ontosnak a wf/tozó emberi 
szavakat üten; eredeIIi eknek lI)'i/vd/lrtani. Megértéssel te
kintünk azokra a keresztény testvéreinkre. akik szükségét 
érzik a hittételeknek. Az wlitdrius kereszténység sosem áf
If/otta . hogya legjellenl::óbb keresztény dogmák hamis ál
Utdsok. téveszmék. Végiggondolva ezek fej lOdéstMénelét. 
jÓl megérthe tő emberi erőfeszítéseket vélhelünk felfedezni 
mögöttük. De éppen ez az. ami miatt relativizáljuk ezek 
jelentóségét: emberi eredetűek. Mi ugyanúgy keresz
ténynek tartjuk Háromsághív6 testvéreinkel mint - remél
hetócn - ók is minket. mert kereszténységünk lényegét a 
Krisztuskövetésben látjuk. A názáreti Jézus nem hirdetett 
lantételekel. nem tartott bonyolult gondolatmenetú teoló
giai el6ad..1sokat l ényegről és személyről. physis-TÓI és 
hypostasis-TÓI. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus 
mindig kitért az őt ostromló farizeusok teológiai részlete
ket firtató. többnyire rosszindulatú provokációi elöl. és ki
tan6an a lényegre. a Mennyei Atya irgalmas. meglxxsátó 
szeretetének örömhírére mutatott rá. 

Miért nincsenek dogmái nk? Azén tehát. men nem tart
juk elengedheleUeneknek azokat az üdvösséghez. mert a 
Jé:ustól kapolI fels:abadltó üzenet többet lr szdmunkra 
minden csillogó logikájli. de mert I' ls megbén(tó gondo
lalrellds:ernél. 

1-1(1 lennének (logmdillk. k1Jnllyell elhitetnénk magunk.
kal. hogy a: iga:sdg birtokosa; I'Ogymlk. Ehelyett egész 
emberségunket igyekszünk kinyitni Isten e lőll. mert a mi 
MesterUnkJ'C fi gyelünk: "Boldogok. akik éhezik és szom
jÚh07..z:'ik az igazságol. mert ők mcgelégítettnek" (MI. 
5,6). 

Or. Somogyi láSZlÓ 

• 



IFJÚSÁGI SEREGSZEMLE 
(1v. Unitárius Wúsági Kortfe rencia Küküllöd.ombón 1994. július 28-31 .) 

A rendszcrv:iho:Uat6 temesvári forradalom óta ez vol t a negye
dik unitárius ifjós4gi találkozó. amelybe a beregi unitárius fiata. 
lok is bekapcsol6dhauak. Apró szálakon eddig is volt kapcsola
tunk erdélyiekkel, de csak családiaJc:. vagy igen régiek voltak. 
mint a 80·as évekból val6 Kolozsvári Baráti Kör, amiról csak a 
legendákból tudunk. Tehát ez volt az els6, igazi kapesolatrelvéte-
1(b1k erdélyi unitárius liatalokkaJ. 

A bcregieket négyen képviseltük. de nyolc tos delegáci6val ér
keztünk Vásárosnamélyból a Kelet-magyarországi Szabadelvű 
Protestáns Kör szervezésében. 

Dombóra menet útba ejtelIlIk Mészkőt. ahol megtekintellük 
Balázs Ferenc templomát. és elza.rándokoltullk a sírjához is. A 
sírnál Nyitrai Levente lelkészünk mOlldoU imát s kiemelte: .. Ba· 
Ihs Ferenc a keresztje alall összeroskadt, és sokan vitték tovább. 
Most ránk hárul e feladlU, de Isten segedelmével a világ tetejére 
is fel tudj uk vinni." Majd megkoszoTÚztuk u.ellemi elódünk sír
ját, és mezei vjrigot, illetve alabástromkövet hoztunk a temelÓ
ból emlékbe. 

Dombón a templomkertben venünk sátrat, ahol több száz erdé
lyi fiBtal is táborozOlI (kb.350-en voltunk). A kUldöttségllnk fel
nőll tagjai a helybél i gyUlekezeti tagok vendégszeretctét élvez
hették. 

A konferencia jelszava: bizalom - barátság - boldogság volt. 
Ebben a gondolatkörben zajlott a konferencia és az előadások a 
zsófolásig meg~lt templom régi falai közt d~leJótlönkénL Fel
emelő ~rzés volt közösen énekelni az ősi zsoltárokat és unitárius 
énekeket. Számomra megkapó volt Szabó Gyula er
délyi író előadása "Kik a lxlldogokT' címmel. Ebéd 
c lőll még a helybeli iskola tenneiben vitacsoportok 
alakultak, ahol a reggeli előadáo;okat beszélték Ineg. 

A legélénkebb vitát Kovács István sepsiszentkirá
lyi lelkész elóadása viltona Ici: "Barátod vagyok, 
légy a bllfátom". Talán ó IUdOtl a legközvellenebbül 
a fi atalok nyelvén és huJJámhosszán SzÓlni. 

Világosan szétválasztotta a barátság és a haverság 
fogalmát. Szépen összegzett: az igazi barátság a sze
retet tanóoszlopa. Majd a fiatalok és felnőttek kö
zÖtti fe szllltségről szólt. Az erótől duzzadó fiatal 
nem érti a kompromisszwuokban vergódő felnőttel. 
A megoldáo; a megsz6lít6. felemeló jézusi szere
tetben van. Jézus nem a búnt szeretle a bűnösben. 
hanem a lehetőséget, az emberi méltóság lehetósé· 
gét. Az Istenben feloldód6 ember tudja igazán sze
retni cmbenársait. megérteni a világot. 

A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet célja is csak az le
het. hogy érezze a szolgálat örömét. Nem "agymos
ni" akar a mi nyilolt. szabadelvű hitünk. Lelki terel 
épCtUnk ezen a konferencián is, amelyben a közössé
gllnk lélegzik - ez a mi lelki otthonunk - fejezte be 

A zátóllnncpségen körtlnK ve:u:tós6ge nevében Felhős Sza
bolcs litlr::árunk és Török Levente vezetőségi tagunk j6kfvindga_ 
ik kfsérctében ajándékokat adolt ál az új veulÓségnek: egy Ba_ 
lázs Ferenc-emléklapot, egy Dávid Ferenc-Uvcgplakettcl, a kö. 
rünk rézlemczes emblémájával e llátott emléklapol, valamint be
regi hfmzésú könyvjelWket. emléktáJgyakat. Klllön é rdekesség_ 
nek s:W1luk a Krizbai Bélinak ajándékowtt kis fényképgyújte_ 
mény-Ieporelló! a protestáns kör\!.nk életéból. 

Mindnyájan vlisliroltunk a nyakba akasztható, dombói ken
mia emlékéremból. amelyről (huatérésünk ulán) emlékleve!ez6_ 
lapol n)'Qmtatlunk az unitárius ifjúsági talá.lkoro tiszteletére. 
Ezeken a levelezőlapokon kös<ilintilk meg atyánkfiainak a szíves 
vendéglátást, és új banlta inJcnak a bizalmat. s barál.dgol. 

Befejezésül édesapám. Felhős Szabolcs titk:i.runk köszönlÓ 
szavaival bÓCliówm: 

.A möisik fontos dolog. amire Jézus hívja fel a figye lmllnket: 
az Istennek országa tibennetek vagyon! A baritJág és testvériség 
s7Jlaival építenünk. erósftenünk kell egymást J6lekben és Slere· 
tetben. ezért vagyunk most is itt Merítsünk erőt szeUemi és lelki 
elődeinktő l. példaképeinkt ől; Dávid Ferenc. Orbán Balázs. Bras
sai Sámuel. Balázs Ferenc: példája álljon el őllünk (hogy csak a 
legnagyobbakat említsem). ,.Föl kell fedeznünk a vilig lelk~ . 

Újjá kell születnOnk valamennyiünknek!" Adja lsten, hogy Ba
Ihs Ferenc inteImét megfogadva gyarapodjunk. nellemiekben és 
lelkiekben, s újjászUletve térjünk haza! " 

Felhös Dávid Ferenc 

A beregi delegáció a torda i ótemplomnál 
Dombóra tartva. 

lendületes vitaindító el6adását Koviks István lel- r---------------- -----------
kész úr. 

Nagy élmény volt a záró tábortűz, ahol hajnalig 
éllckellünk ízes, magyar dalokat és n6 tákat. Sikerült 
barátságot kötnUnk lU. lldvarhelyi fiatalokkal. KUlön 
öTÖmIlnkre szolgált, hogy D pesti unitárius fiatalok 
két kUldöttével, Bencze Margillal és T6th Bencével 
is közelebbi ismerenségbe kerültünk. Július 31.<n 
vasárnap délel6tttitkos szavazással meglÖnénl az új 
vezetóségvilllSztás. A jelenlévó protestáns körünk 
ve1,c16sége megerő sített e kapcsolatát a Dávid Fe. 
rcne Ifjúsági Egylet új vczetőségévcl: Krizbai Béla 
t!tkárral és Kelemen Levcnte elnökkel. Külön örül
tllnk annak. hogy megismerkedtllnk Kri-u János 
ötödéves tOOl6gll~ veut6ségi taggal is. 

Korunk unitarizmusának kérdései 

Teológiai konlerenciát rendez a lenti emmel a MagyatOfSzági UniláJius Eg~_és 
Teológiai Intézete, valamini a Romániai Unilálius Egyház 1994. október 1 4-1~ ~zölt. 
A taval)' októberben elöszőr meg1ar1011eszme- és gondolalcser8 lo/ytafha az idei, ez
Utt.a1 - UnitArius istenhitröl- témakócben. A konlerenci3n eIÖadáSOk hangzanak el a 
vallas- és 8fköIcstan kArdéseiröl, amelyet korrelerálumolt egész.enek ld, maid lehelD
ség lesz az ettlangzottak megvkatására is. 

Szombatoll 15-én a konferenciát egyházzenei hangverseny zárja. 
Vasárnap tS·án, de. 11 órakor az Onnepi záró istentiszteleten dr. Szabó Arpád ko

lozsvári rektor szolgál, és az egyházi zászló Onnepélyes felavatására kerill sor. 

A konler&/'ICia nyI! , sZ8l'eteuet hr.;uk és várjuk hJveinkel és az éf!:lekJ6dók8l. Htl ye : 
BlldapeSf, V. k.IK. Nagy Ignác u. 2-4. 
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FIGyELEMI 

Orömmel jelentem be, hogy 1995 ~6us IS-
20 között megrendeuüll az I. Magyarországi 
UnitiriJs lljúsá,gi rawkotól. Terveink k6t61t 
sz8f8Pélnek idegen nyelvCi loglakodsok (an
gol, némel, Irancia dalok tanulása), versenyek. 
játékok rét'Klezés&. Az eslékra téncházal uar
velOnk. lenne fafaragó, bbrős 'oglaJkol~, 
pantomim g~ár tanulAs. Lesz tébortciz és m ... 
den, ami ' ~Y nyan táborhoz kell. T~é. 
sze1esen Erdé/~r is szeretnénk meghMlI ha· 
ta/okat. Sz"retnénk olyan tábort rendezni, ahol 
a tizen- és huszonévesek'egyaránt megtal~ 
az öket érdek16 programokat Szeretnénk le" 
mérni a resztVéVÖk szám.il, hogy lTI99 tudjuk 
szervezni az étk9zést, száJIast, táborkoltségst. 
Ezért fellé/I&núl kiJldjétek vissza az el6zetes 
Jelentkezési lapol. Ha figyelemmel sz8f91néd 
kkémi, hogy mika! szerverunk, netán tudsz 
segleoi, ne habou, hr.-j fel vagy Ijl 

C!tnem: T6th Bence 
Fraktl6 u. 46. 
Budapest, 111 5 

Helyreigazítás 

A Dávid Ferenc Egylet 1994. julius \ ()-én 

tiSZlUjló közgy!ilésltartolt az elhaI.ilizott elnök 
és a 19mondolllölitkári tisztség betöltése céljá· 
ból. 

A többi tisztségre nem kelett mást vMasz
tani, ~y maradt a névsorban dr. Kádár IIdik.ó, 
akl e!bzöleg nem kérdellem meg. O ezt - JO' 
gosan - kifogásolja, mert a titkári tisztet a 10' 
vábbiakban nem vállalja.. A legközelebbi köz
gyG!és feladata lesz helyette más titkárt vá· 
"""'I. 

Dr. Jakab Jenö 

Felhívás 
A Magyar Pen Klub Szabédi Lász

ló, a neves unitárius költö emlékére 
irodalmi eslet rendez október 13-án 
asta 6-kor 8 Nagy Ignác utcai temp
lomban. A műsorban erdélyi szfnészak 
és a szabédi unitáriusok szerepelnek. 
Szeretefiel várunk mindenkit. 

I Esketések I 

, 

Polgári házassagkötés után templomunk· 
ban megjelenlek és egyházi i1dAsban résZé
sillek: 

szeptember 3-án 
Pércsl LevenIe és KJs tv., 

SZéplember ta.éft 
AJI MarUenS$&n és Pél Enlk6. 

tsten ü::tása legyen az ~iú PWk élelén. 

Szász János • .Az Erdélyen kívüli 
unitarizmus története" c. sorozata 
le(:hnikai okok miatt kimaradt és a 
következö számban jelenik meg. 
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TTAINK 

SlltÖoNagy Us7Jó fró ~ örökös egyhá
zi tanácsos születésének 100. évfordulója 
alkalmából emlékislcntiS7.1cletet tartottak ft 
Nagy I. utcai tcmplomblU\. OrbóW 
Sun/-b'dny; /lona 1clkéS7.n6 emlékezett 
meg II hú egyházfir61 és neves irodalmár
ról. aldnek nevéhez fii7.ódött az ,,Erdélyi 
Szemle" e. Iap alapítása is. Az istentiszte
leten jelen volt négy gyermeke, unokái é~ 
dédunokái is. Egyházunk s7.ercteUel 6rzi 
emlékéti 

• 
Dr. Csiki Gáborni sz. Ráez En.sébet 

dr. Csiki Gábo, fótanácsi tagunk hitvese 
81 éves korában elhunyt. A római katoli
kus egyhiz nerlartásai szerint helyezték 
örök nyugalomra augusztus 19-én az Új
köztemetóben. Oszinte szívvelosztozunk 
a család gyászában. Isten vigasztalását 
kérve. 

• 
Beke Tibor, dr. Beke Ildikó budapesti 

gondnokunk édesapja 81. évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. A református egy
hiz szertartása szerint helyezték örök nyu
galomra szeptember 2-án a Farkasréti te
metóben. Gondokasszonyunk és családja 
mély gyászában őszin te szívvel oszto
zunk. Isten vigasztalását kérve rájuk. 

• 
J akab J ózsef 89 éves 
Kesl.ler Andor 12 hes 
András Mihály 12 éves 
Sántha László SS hes 
lsten adjon csendes pihenést eltávozott 

testvéreinknek az anyaRlld ölében. le1kUk
nek örök Udvösséget. II hátramllradou gyá. 
szol6knak pedig vigasztalást. 

Lapzárta után érkezett a meg
döbbentö, szomorú hír. Kolozs
vároll 1994. október 2-án 85. , 
életévében elhunyt dr. KO VA CS 
LAJOS. a Romániai Unitárius 
Egyház püspöke, Megrendülten 
osztozunk a család, az erdélyi 
egyház és a világ unitáriusainak 
gyászában. 

Unitárius műsorok 

Okt6ber 28. péntek 
13.30. Kossuth rádi6 

"Egy az lsten" c. 
unitárius fé lóra 

Október 30. vasárnap 
/ 6.05, MTV / 
"Ödrőmhír" 

Felhívás 
Kedves OIvasóinkl 
Orömmal j 

~nk 1 

valamint .~~ 
i profil unknak megfele\b 
megjelentetésére ls. 

Az oldalSzMl megn6velése sajnos 
egyútt jM a példtnyszémonkénli lY emel· 
kedésévells, mlutAn a nyomdai &16álIUs 
eddig sem fedezte a kollségekel. 

Az &Iöfizalésekat ezentút is 
_Un~árius ~aI· . 

l olvasóinkhoz. 
kmtóldi adomAnyoz6ink szokásos évi 

témogatásukat készpénzben, vagy csekk 
eselén Money Order 1\1. Cashier's Check 
tormftjc1ban (ne magAncsekken) szin1én 
.Unitárius Étet" megjelölésse! iutlassák 91 
houank.. Sajnos a POSlaköltség kGHöldre, 
killönösan a tenge/entúka nagyon meg
novekaden. KérjUk, hogy killföldi elö6z9-
taink adomAnyaiknál vegyek ezt figye
lembe. 

olvasóink megértését és 

Apróhirdetés 
Régi kOl!öldi bélyegQYOjleményt. lavélbor~ 

kat és századeleji képeslapokat venl\Ílk B20rlnali 
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