HÍREK
A Református Teológiai
Doktorok Kollégiuma Egyházi
Néprajzi Szekciója 2003. augusztus 25–29. között tartotta
Konferenciáját a budapesti Ráday Kollégiumban.
A Konferencia rendes tagja
és rendszeres elõadója, aki ez
alkalommal is meghívott volt,
Simén Domokos nyugalmazott
unitárius lelkész, aki „A torockói sziklasíros temetkezés és a
sírkamra-elkészítés”
címen
tartott elõadást. Külön meghívott elõadó volt Pap Gy. László
nagyváradi unitárius lelkész,
aki a „Fegyelem a bágyoni
(Aranyosmente)
Unitárius
Egyházközségben” címmel tartott elõadást.
Egy harmadik unitárius témájú elõadás is elhangzott
Újváry Zoltán részérõl „Folklórkutató lelkészek a XIX. Században: Kriza János” címmel.
Harmadnapján a Konferencia levezetõ elnöke Simén Domokos nyugalmazott unitárius
lelkész volt.
Nagy öröm számunkra,
hogy már több alkalommal unitárius lelkész is rendszeres
meghívottja és elõadója ennek
a Konferenciának.
*
A Dávid Ferenc Egylet 2003.
szeptember 21-én szervezte
Nagy Ignác utcai templomunkban a 2003/2004-es év elsõ rendezvényét. „In memoriam Gelei
József” címmel.
A gyülekezeti ének után
Kászoni József lelkész tartott
áhítatot. Dr. Nyiredy Szabolcs
elnöki
beköszöntõje
után
Bánffy György Kossuth díjas
színmûvész idézte fel Gelei József szellemiségét. Utána Faragó Laura énekmûvész erdélyi népdalokat énekelt.
A gyülekezeti ének eléneklése után mindkét himnuszunk
eléneklésével zárult az est.

Tisztelettel köszöntjük Rázmány Csabát, a Magyarországi
Unitárius Egyház Fõpásztorát,
aki augusztus 27-én, a Budapesti Belvárosi római katolikus
templomban a Vitézi Rend
avatóünnepségén egyházi szolgálatot végzett. A Vitézi Rend
fõkapitánya, a magyarság érdekében kifejtett odaadó munkájáért, valamint nemzetünk
hírnevének terjesztéséért a Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét adományozta a püspök úrnak..
Adja az Isten, hogy az elkövetkezendõkben is maradék
nélküli odaadással tudjon tenni magyarságunkért, Egyházunk nevét is öregbítve.
a szerkesztõség

EVANGÉLIUMI SZÍNHÁZ
2003. október 30-án,
csütörtök este 7 órakor
bemutatja
Jean Giraudoux:
TRÓJÁBAN NEM LESZ
HÁBORÚ
*
December 10.
UNITÁRIUS NAP !
Este 19 (hét) óra!
*
Jegyárusítás mindennap
a 250-5338-as telefonon
és hétfõ, szerda, péntek
délután 14–18 óra között a
DUNA PALOTA portáján.
Telefon: 235-5500
Helyárak:
1500 Ft, 1100 Ft, 900 Ft
A tizenkilencedik
bemutató elé...
Néhány évvel a második világháború
kitörése
elõtt,
1935-ben egy francia drámaíró,
Jean Giraudoux az ösztönök
nyugtalanságának, a költõi elõérzetnek és az emberi szorongásnak a hangján szólalt meg a pá-

36 UNITÁRIUS ÉLET 2003. szeptember–október

rizsi ATHÉNÉE-színház színpadán. A gyûlölettõl izzó világhatalmi vetélkedésben, a háború
küszöbén világosságot gyújtott
az irdatlan sötétségben – hirdette az emberséget, a békét és a háború gyalázatát. Látta a háború
végzetét, hallotta fenyegetõ zaját. Trójában – a világban – háború készülõdik; vigyázzatok!
De az emberiség nem hallotta
meg a költõ szavát. Kitört a második világháború!
Több mint fél évszázada
hangzott fel az igaz emberség lelkiismereteként a költõi mementó
– s a világ még mindig nem szabadult meg a háború rémétõl.
Hisszük és valljuk, hogy ezt a mementót újra kell mondani! Nincs
végzet, csak önzõ emberi gonoszság, emberi érdek van, amelynek
legyõzhetetlennek látszó szövevényét nevezte el a harcba belefáradt ember végzetnek. Ezt a
gyarlóságot kell számûzni életünkbõl.
Különös
igézetet
áraszt
Giraudoux – kialakítja azt a lelkiállapotot, amely a korok és
társadalmak fölötti lebegésbe
emel –, költészetben oldja fel az
ellentéteket. Nekünk ezt üzeni
ma. Bárcsak így csengene furcsa, gyakran kételyektõl fátyolos hangja emberek és nemzetek, kicsik és nagyok, erõsek és
gyengék – mindnyájunk szívében. Talán eljön végre ez az idõ
is! És akkor nincs többé tragédia, nincs többé végzet. Akkor a
ködös istenek és démonok meztelenül és nevetségesen dideregnek majd a leleplezett Olümposzon, s a bízó, sugárzó emberi
szemek csak tanulságért néznek majd vissza a történelembe.
Akkor: Trójában valóban nem
lesz háború!
Budapest, 2003.
a Reformáció ünnepén

November 23-án, vasárnap
18 órától, Varga Vilmos és Kis
Törék Ildikó, nagyváradi színészek Wass Albert estet tartanak a budapesti Bartók Béla
Unitárius Egyházközség templomában. (1092 Bp., Hõgyes E. u. 3.)

